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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.



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.



Abstract

The present thesis explores the relationship between literature and philosophy 

in the works of a Hungarian prose writer Sándor Márai (1900–1989). The first 

chapter  presents  the  methodology  applied  in  the  thesis.  I  discuss  the  main 

questions  of  hermeneutics  as  methodology of  literary  studies.  As an  example, 

I depict  and  critically  reflect  on  three  attempts  to  develop  hermeneutics  on 

a strictly  literary  academic  ground  –  the  approaches  of  Hans  Robert  Jauss 

(Aesthetic of Reception and his Literary Hermeneutics), Peter Szondi (Material 

Literary  Hermeneutics),  and  Richard  Palmer  (A Hermeneutical  Manifesto).  In 

Hans Georg Gadamer’s hermeneutics,  however,  I  seek his propounded literary 

theory, i.e. Gadamer’s approach to the interpretation of a literary work. On this 

basis I present the principles of the hermeneutic model of the analysis of literary 

texts that I will use to analyse Márai’s work. Next part addresses the issue of the 

relationship between philosophy and literature. In a triple, thematically narrowing 

perspective,  I  deal  with  the  relationship  between  literature  and  knowledge  in 

general, then with the issue of the relationship between literature and philosophy 

that  will  let  me  demonstrate  what  reading  literature  in  a  “philosophical”  way 

actually means.

This theoretical base is than applied to analyse and interpret Márai’s work in 

the  following chapters.  The second chapter  discusses  all  of  Márai’s  novelistic 

work in terms of its relationship with philosophy. The philosophical foundations 

of the specific type of novel that Márai created are presented; one may even say 

Márai had his own quasi theory of the novel. Because of the extent of the primary 

sources it was necessary to group the novels so that the analysis could be carried 

out in a clear, logical and consistent way, and to show common themes in the 

novels.  The  novels  are  grouped  as  follows:  (1)  so-called  “crisis  novels” 

(krizísregények) that are characteristic of Márai’s work from 1930s and 1940s; 

(2) the novel series  A Garrenek műve (The Work of the Garrens); (3) the novels 

from the  period  of  author’s  emigration,  which  can  be  described as  “historical 

camouflages”;  (4)  the  essayistic  novels  that  might  be  also  interpreted  as  the 

author’s intellectual autobiography. The analyses show to what extent and in what 

ways different concepts and theories of European philosophy (ranging from the 

ancient  philosophy  to  the  20th  century  philosophical  concepts)  appear  in the 

individual novels.



In the third chapter I deal with the issue of autobiographism of Márai’s work. 

I also confront the results of analyses with the content of his non-novelistic work, 

i.e. with journalistic texts and his diary. I address the question to what extent the 

philosophical  elements  were  conscious,  intended  references  and  I describe  the 

evolution of Márai’s interests and attitudes towards given philosophical concepts.

In the last, fourth chapter I define the basic concepts of both Márai’s work 

and  his  outlook.  This  chapter  defines  the  specific  “Márai’s  Dictionary”  as  an 

expression of his practical philosophy (phronesis). It also demonstrates that in the 

case  of  the  Hungarian  writer  we  are  dealing  not  only  with  inspirations  or 

exemplifications of various philosophical concepts in literary texts, but also with 

his  own  reflection,  which  in  its  essence  is  of  a  philosophical  (but  also 

hermeneutic) character.
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Úvod

Sándor  Márai  (1900–1989)  patří  k  nejdůležitějším  a  nejvýznamnějším 

tvůrcům  maďarské  literatury  20.  století.  Jeho  kariéra  však  měla  různé  etapy 

a tváře.  Ve  20. letech,  v  období  mladistvé  emigrace,  působil  především  jako 

novinář.  Teprve  návrat  do  vlasti  v  roce  1928  znamenal  zásadní  začátek  jeho 

kariéry  jako  romanopisce.  Léta  30.  a  40.  představují  v  jeho  tvorbě  vrcholné 

období, ve smyslu úspěchu, popularity a počtu napsaných (a také do cizích jazyků 

přeložených)  děl.  Kariéra  spisovatele  byla  přerušena  nejen  druhou  světovou 

válkou, ale také politickou situací v Maďarsku ve druhé polovině 40. let, tj. po 

převzetí moci komunistickou stranou, pro kterou se časem stal persona non grata. 

V  roce  1948  Márai  emigruje  a  jeho  tvorba  se  ve  vlasti  stává  na  mnoho  let 

zakázaná. V období exilu Márai stále tvoří – v 50. letech spolupracuje s rádiem 

Svobodná Evropa, bez přestání píše romány a až do smrti pracuje na svém deníku. 

Jeho díla však vycházela hlavně v maďarštině a v nízkých nákladech, a proto jeho 

jméno a tvorbu mohla znát jen malá skupina čtenářů. Teprve pád komunistického 

režimu, kterého se spisovatel již nedožil,  přinesl obnovený zájem zpočátku jen 

v Maďarsku, ale na přelomu tisíciletí již i v Evropě a na celém světě.

Márai  byl  především  prozaikem,  nicméně  v  jeho  tvorbě  vedle  románů, 

povídek,  esejí,  deníku  a  publicistických  textů  hrají  důležitou  roli  i  dramata 

a básně.  Objektem  zkoumání  této  disertační  práce  je  však  pouze  Máraiho 

románová tvorba, která je zde analyzována z hlediska jejího vzájemného vztahu 

s filozofií. Tento vztah není arbitrární. To, že literární text má filozofický význam, 

neznamená, že se mění ve filozofický text. „Filozofičnost“ literárního textu pak 

nespočívá v tom nebo není přímo úměrná tomu, kolik filozofických citací nebo 

odkazů  na  filozofické  koncepce  obsahuje,  resp.  kolik  jmen  filozofů  se  v něm 

objevuje.

Specifičnost tématu této práce, tj. vztah filozofie a literatury, implikuje volbu 

metodologie, ale vyžaduje také nutnost jejího podrobného upřesnění (1. kapitola). 

Volba  hermeneutiky  se  zdá  být  odůvodněná  samotným  charakterem  Máraiho 

myšlenek.  Cíl  práce  lze  upřesnit  jako  trojstupňový.  Zaprvé  je  analyzována 

samotná Máraiho románová tvorba, což má ukázat, nakolik se různé filozofické 

směry objevují v jednotlivých dílech (2. kapitola). Tyto interpretace nepředstírají 
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úplnost.  Když  analyzuji  filozofický  obsah  děl,  na  mnoha  místech  této  práce 

některé otázky a motivy vynechám: není tu dostatek prostoru pro rozvedení všech 

možných dílčích otázek. V této práci mě zajímá především to,  jaké filozofické 

inspirace stojí na pozadí románů Sándora Máraiho, a také to, jakým způsobem se 

v nich  tyto  inspirace  objevují.  Zaměřuji  se  přitom pouze  na  přímé  odkazy  na 

zdrojové filozofické texty, nikoli na odbornou literaturu o nich. V dalším kroku 

chci  určit  autobiografický  charakter  Máraiho  tvorby,  konfrontovat  výsledky 

analýz románů s nerománovou tvorbou Máraiho, tj. s jeho publicistickými texty 

a deníkem. Ukážu též evoluci filozofických vlivů a pokusím se o stanovení toho, 

nakolik  byla  filozofická  inspirace  vědomým  navazováním  na  konkrétní 

filozofické myšlenky (3.  kapitola).  Sleduji  tím hlavní cíl  této  práce,  kterým je 

pokus sestavit „Máraiho slovník“, tzn. představit základní pojmy Máraiho reflexe 

a tvorby a definovat je ve smyslu praktické filozofie, tj. phronesis (4. kapitola). 

O Máraim samozřejmě nemůžeme říci,  že byl  filozofem. Byl  však myslitelem, 

jehož  literární  tvorba  úzce  souvisí  s  filozofií.  Zjištění  podstatných  prvků 

filozofické reflexe umožní nejen sestavit důkladnější obraz Máraiho tvorby, ale 

také  ji  umístí  do  širšího  kulturního  a  intertextuálního  kontextu.  Ukazuje  tak 

koneckonců jak její komplexitu, tak i její jednotu.
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1. Interpretační pozice

1.1 Metodologie

Pluralita současných literárněvědných teorií, která se samozřejmě týká nejen 

vůdčích  literárněteoretických  směrů,  ale  také  vnitřního  rozrůznění  v  rámci 

jednotlivých metodologií, má za následek zaprvé nutnost pokaždé zvolit některou 

z metodologií a tuto volbu vysvětlit, zadruhé – což je spojeno s jejich vnitřním 

rozrůzněním  –  má  za  následek  nezbytnost  definovat  pojmy,  které  badatel  při 

svých analýzách používá. Navíc je třeba nezapomínat na interdisciplinaritu jako 

jeden  z  hlavních  rysů  charakterizujících  nejen  současnou  teorii  literatury,  ale 

obecně  humanitní  vědy.  Metoda,  kterou  jsem pro  zkoumání  díla  maďarského 

prozaika zvolila, je hermeneutika.

1.1.1 Místo hermeneutiky ve vědeckém diskurzu

Hermeneutika  je  jedním  z  těch  směrů,  které  jsou  přítomny  na  scéně 

filozofické reflexe od starověku, od dob řecké a rané křesťanské filozofie. Jako 

prvního  je  třeba  zmínit  Herma,  božského  posla,  jehož  jedním  z  úkolů  bylo 

předávat  lidem  srozumitelným  způsobem  zprávy  od  bohů.1 Samotný  termín 

ρμηνεύεινἑ  (hermeneuein)  pochází  z  řečtiny,  je  běžně  překládán  jako 

„interpretovat“, ale při bližším pohledu je patrná určitá nejednoznačnost. Sloveso 

hermeneuein  a podstatné  jméno  hermeneia  měla  v  antice  tři  významy.  První 

z významů byl spojen s pojetím Aristotela, podle kterého znamenalo „vyjadřovat 

své myšlenky v řeči“; tento význam lze nalézt i v části  Organonu nazvané  Peri  

hermeneias.  Druhý  význam  byl  spojen  s předáváním  a  vysvětlováním  tradic 

a konečně třetí  s převodem a vysvětlováním božského zjevení (u Řeků to byly 

věštírny,  v křesťanské  tradici  Písmo  svaté,  a  proto  tento  třetí  význam  lze 

považovat za počátek technické hermeneutiky).2

1 Srov. Platónův dialog Ión.
2 Srov. PALMER, Richard E. Hermeneutics: Interpretation Theory in Schleiermacher, Dilthey,  

Heidegger,  and  Gadamer.  Evanston:  Northewestern  University  Press,  1969,  s.  12–32; 
GRONDIN, Jean. Úvod do hermeneutiky. Praha: Oikoymenh, 2011, s. 36–40.
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V moderní době a v křesťanské tradici  byl termín „hermeneutika“ nejprve 

používán ve smyslu „analýzy, interpretace a chápání znaků“ seslaných Bohem, 

a uložených v Písmu svatém. V důsledku toho byla prvním „vědeckým“ chápáním 

tohoto pojmu exegeze, konkrétně exegeze náboženských textů a jejich filologická 

interpretace, což umožnilo vznik teologické hermeneutiky, která se při výzkumu 

a kritické analýze musela řídit celou řadou církevních doktrín a kanonických práv. 

Cílem  této  hermeneutiky  bylo  vykládat  skryté  pravdy,  různé  kódy  významů 

vyjádřených alegorickým, symbolickým nebo metaforickým způsobem. V rámci 

této  hermeneutiky,  kterou  označujeme  jako  technickou  (nebo  též  teologickou 

filologii),  lze rozlišit  dvě hlavní školy: hermeneutiku  sensus litteralis a  sensus  

spiritualis.  První  z  nich  vnímala  skutečný  význam  textů  v jejich  doslovném 

významu,  druhá zastávala  stanovisko,  že  význam textů je  obrazným smyslem, 

a proto  je  třeba  jejich  význam  hledat  jinde.  Během  staletí  se  technická 

hermeneutika  začala  zabývat  sekulárními  texty,  což  umožnilo  oddělit  od  ní 

filologii jako samostatnou oblast.

„Institucionálně“  se  hermeneutika  vyvíjela  až  v  19.  století,  a  to  díky 

koncepcím Fredricha  Schleiermachera3 a  Wilhelma  Diltheye.  Změna,  ke  které 

došlo, se týkala evoluce otázky (po)rozumění a dalšího postupu v analýze textů. 

Začalo  se  tu  přemýšlet  o  tom,  jak  je  vůbec  možné rozumět,  což  jednoznačně 

znamenalo posun těžiště z technických otázek – zčásti filologických – na otázky 

filozofické, konkrétně epistemologické. Rozumění (Verstehen) se stalo klíčovým 

pojmem  v  koncepci  Diltheye,  kterou  ovlivňovala  četba  Edmunda  Husserla, 

především  jeho  myšlenky  formulované  v Logických  zkoumáních.  Pod  jejich 

vlivem Dilthey  změnil  své stanovisko.  Nejdůležitějším z  dosažených výsledků 

tohoto německého filozofa bylo oddělení humanitních věd od věd přírodních, a to 

díky odmítnutí scientismu a definování charakteru humanitních věd v perspektivě 

výše  zmíněného  rozumění.  Základní  otázkou  se  díky  němu  stalo  nikoliv  jak 

interpretovat, ale zda je vůbec možné interpretovat; a také rozšíření této otázky 

z psaného textu na lidský život, jehož je text vyjádřením.

3 Je však třeba poznamenat,  že navzdory Schleiermacherovu názoru byla hermeneutika jako 
obecná teorie  porozumění  přítomna na filozofické scéně už v polovině 17.  století  v teorii 
Johanna Conrada Dannhauera nebo Johanna Clauberga. Viz MANTZAVINOS, Chrysostomos. 
Hermeneutics. In: ZALTA, Edward N., ed. The Stanford Encyclopedia of Philosophy [online]. 
Winter  2016.  Metaphysics  Research  Lab,  Stanford  University,  2016.  Dostupné  z: 
<https://plato.stanford.edu/archives/win2016/entries/hermeneutics/>.  [Section:  Introduction, 
cit. 2018-06-03]
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Výše popsaný vývoj hermeneutiky ukázal Günter Scholtz ve své stati Was ist  

und seit  wann gibt  es  «hermeneutische  Philosophie»? (1992,  Co je  a  od  kdy 

existuje „hermeneutická filozofie“?).4 Scholtz si všiml určité tendence ve vývoji 

hermeneutiky,  konkrétně  přechodu  od  techné  ve  směru  epistémé.  Dějiny 

hermeneutiky  je  podle  Scholtze  možné  ukázat  v následujících  obdobích: 

(1) hermeneutika technická (od starověku po Schleiermachera), (2) hermeneutika 

filozofická  (Dilthey,  Hans-Georg  Gadamer)  a  (3) hermeneutická  filozofie 

(Friedrich  Nietzsche,  Martin  Heidegger,  Gianni  Vattimo,  John  Caputo).  Tuto 

tříčlennou  typologií  používá  i  mnoho  současných  badatelů  hermeneutiky,  jen 

akcenty  se  mírně  přesouvají.  Kromě  typologie  Scholtze  lze  však  uvést  řadu 

dalších,  například typologii  Richarda Palmera,5 Miachała Januszkiewicze6 nebo 

českých  vědců  Jaroslava  Hrocha,  Magdaleny  Konečné  a  Lukáše  Hloucha.7 

Dokonce dnes není možné mluvit o jediné hermeneutice: existuje mnoho podob 

a škol, které se od sebe často velice liší. Rozmanitost je spojená jak se samotnou 

evolucí,  neboli  s  historickým  aspektem  hermeneutického  myšlení  (trváním, 

zánikem  a objevením  specifických  perspektiv),  tak  i s tematicko-strukturální 

diferenciací  jednotlivých  „škol“,  které  téměř  koexistují:  např.  makro- 

a mikrohermeneutika, právnická hermeneutika, teologická hermeneutika, radikální 

hermeneutika,  nihilistická  hermeneutika,  hermeneutika  podezření.  Toto  široké 

názorové  spektrum  odráží  současný  pluralismus  literárněvědných 

4 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.

5 Podle Palmera má moderní hermeneutika šest významů. Jsou to: teorie biblické exegeze (která 
obsahuje mnoho různých směrů, např. gramatický, historický), obecná metodologie filologie 
(tzv.  filologická  hermeneutika),  věda  o  každém  jazykovém  porozumění  (koncepce 
Schleiermachera), metodologický základ humanitních věd (ve smyslu  Geisteswissenschaften 
Diltheye),  fenomenologie  Dasein a  existenciálního  porozumění  (Heidegger  a  Gadamer), 
systém interpretace mýtů a symbolů (kulturní hermenautika Ricoeura). Viz PALMER, Richard 
E. Hermeneutics, s. 33–45.

6 Na základě distinkcí  dle Umberta Eca představuje Januszkiewicz vývoj hermeneutiky (jak 
historický, tak i tematický) jako výsledek tří názorů a způsobů chápání významu textu. Tak 
máme hermeneutiku interpretovanou v perspektivě intentio auctoris, intentio operis a intentio 
lectoris, neboli významu autorského, významu textového a významu čtenářského (interpreta). 
Viz JANUSZKIEWICZ, Michał.  W-koło hermeneutyki literackiej. Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 2007, s. 15–21.

7 Autoři monografie uvádí čtyři fáze vývoje hermeneutiky v souvislosti s pojmem rozumění: 
(1) jako  smysl  textu,  (2)  romantické  hledisko  související  s  autorovou  intencí,  (3)  jako 
duchovědné  paradigma  u  Droysena  a  Diltheye  a  (4)  jako  ontologicko-gnozeologická 
a metodologická  kategorie  u  Heideggera  a  Gadamera.  Viz  HROCH,  Jaroslav,  Magdalena 
KONEČNÁ  a  Lukáš  HLOUCH.  Proměny  hermeneutického  myšlení.  Brno:  Centrum  pro 
studium demokracie a kultury (CDK), 2010, s. 28–29.
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a humanistických teorií. Všechny proudy hermeneutiky 20. století – včetně těch, 

které  jsou  od  sebe  nejvíce  vzdálené  –,  však  spojuje:  (1)  radikální 

antikartezianismus, pokud jde o názor týkající se možnosti poznání skutečnosti 

a charakteru  jazyka,  (2)  „antifundamentalistický  diskurz“,  tzn.  opuštění 

epistemologie  a  scientismu  jako  determinanty  vědeckosti,  a  konečně 

(3) přesvědčení  o  interpretovatelnosti  nikoli  pouze  textu,  ale  rovněž  lidského 

života,  protože  „všechno  je  interpretace“.  Tato  programová  antimetodičnost 

a opozice proti primátu vědecké pravdy založené na metodickém postupu, který 

odmítá  hledání  pravdy  v  individuální  existenci,  byla  kritizována  ze  strany 

formalistů a strukturalistů.8

V čem je tedy aktualita hermeneutiky? V 80. letech 20. století Gianni Vattimo 

předložil tezi, že hermeneutika je novou  koiné,9 směrem, který spojuje filozofii 

s literaturou. Podle Vattima měla hermeneutika ovládnout filozofický a literární 

diskurz  v  80.  letech  (podobně  jako  předchozí  dekády  patřily  marxismu 

a strukturalismu)  a  zároveň  samotné  slovo  „hermeneutika“  se  mělo  zbavit 

náznaku  specifických,  uzavřených  vědeckých  diskurzů.  Zdá  se,  že  od  doby 

Vattima se tato univerzálnost hermeneutiky rozšířila do značné míry. Jako příklad 

lze  uvést  kulturně-tvůrčí  charakter  samotné  hermeneutiky,10 jenž  se  řadí  do 

kulturního obratu,  který v moderní  době ovládá diskurz jak literární  vědy,  tak 

i šířeji  humanitních  věd.  Vattimo  uvádí  důvod  a  cíl  tohoto  zájmu:  po  období 

dominance  strukturalismu  má  hermeneutika  obnovit  esenciálnost  obsahu 

a problematizuje historickou pozici subjektu.11 Je to metodologický návrh, který je 
8 Januszkiewicz  používá  v  tomto  kontextu  termín  formálně-strukturálně-fenomenologická  

formace přejatý od Ryszarda Nycze. Tato formace byla hlavním literárním trendem v Polsku 
v druhé  polovině  20.  století.  Srov.  JANUSZKIEWICZ,  Michał.  W-koło  hermeneutyki  
literackiej, s. 13. Je zajímavé, že fenomenologie zde byla uznána za oponenta hermeneutiky 
v paradigmatickém (v Khunovém chápaní) sporu literární vědy. Fenomenologie by také měla 
vytvořit  určité epistemologické bytí,  které lze z hlediska hermeneutiky odmítnout.  Odlišně 
prezentuje vývoj literárních teorií 20. století např. Terry Eagleton, jenž ve své knize Literary 
theory chápe fenomenologii jako teorii, z níž vyrostla filozofická hermeneutika 20. století. 
(Srov. EAGLETON, Terry. Literary theory: an introduction. 2nd ed. Oxford: Blackwell, 2000, 
s. 47–78.) Palmer v již zmíněné knize Hermeneutics navrhuje fenomenologické vysvětlování 
problému  interpretace  a  používá  termín  fenomenologická  hermeneutika.  (Srov.  PALMER, 
Richard E. Hermeneutics, s. 5.) Jako striktně fenomenologické lze chápat také řešení recepční 
estetiky kostnické školy, především teorii, kterou rozvinul Wolfgang Isser.

9 VATTIMO, Gianni. Hermeneutics as Koine. Theory, Culture & Society. SAGE, 1988, 5, 399–
409.

10 Srov.  např.  KOBYLIŃSKA,  Ewa.  Hermeneutyczna  wizja  kultury.  Warszawa  –  Poznań: 
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985.

11 VATTIMO, Gianni. Hermeneutics as Koine, s. 402. Vattimo dále říká, že pro splnění těchto 
požadavků se hermeneutika nyní musí vymezit, konkretizovat, což se podle něj bude konat 
návratem ke zdrojům, což znamená do Heideggerovy reflexe metafyziky jako historie bytí 
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otevřen dialogu s jiným, a samotný subjekt (ve smyslu badatel, mluvčí, partner, 

čtenář,  interpret…)  se  stává  částí  procesu  nebo  –  použijeme-li  Gadamerovu 

terminologii  –  hry.  Hermeneutika  je  v  některých  ohledech  interdisciplinární, 

o čemž  svědčí  její  popularita  v  současných  diskurzech  sociologických, 

politických, ekonomických atd. Dnešní povšechné chápání pojmu „hermeneutika“ 

se týká  umění,  vědy nebo  teorie interpretace obecně,  která najde své místo ve 

všech oblastech vědy, což paradoxně vede k tomu, že bývá chápána stejně jako 

v dávných  dobách  nebo  do  rané  fáze  moderní  hermeneutiky  (2. polovina 

19. století),  kdy  byla  hermeneutika  charakterizována  jako  obecná  metodologie 

Geisteswissenschaften (Duchovních  věd).12 Jak  upozorňuje  Jeff  Malpas,  po 

Heideggerovi nelze omezit a přenést hermeneutiku do nějaké konkrétní oblasti, ke 

které se musí vztahovat, kterou má vysvětlit, neboť hermeneutika má charakter 

jak univerzální, tak i existenciální či esenciálně reflexivní (essentially reflexive).13 

Zároveň  lze  mluvit  o  určité  kruhovitosti  (circularity)14 hermeneutiky  a  také 

samotné  interpretace:  každá  diskuse  jim  věnovaná  je  již  sama  o  sobě 

hermeneutikou  a interpretací  (či  jinak  řečeno  hermeneutickou  interpretací).  To 

vede k neurčitosti hermeneutiky, na což poukazuje i Joel Weinsheimer. Podle něj 

systematicky psát  o hermeneutice možné není,  protože nemůže být  dána jedna 

konkrétní  definice  hermeneutiky:  hermeneutika  je  proměnlivá,  mnohotvárná, 

neurčitá a amorfní.15 Takovou vizi hermeneutiky uvádí i maďarský badatel Antal 

Bókay, jenž poukazuje na to, že v postmoderní době získala hermeneutika nový 

význam ve vědeckém diskurzu.16

(Gadamer  takový  postup  odmítl,  za  což  jej  Vattimo  kritizuje).  Hermeneutika  nemůže  být 
pouze teorií dialogu. Aby zůstala koherentní a splnila úlohu nové koiné, musí být částí dialogu 
tradice, dialogu humanistické kultury a vědecké (scientistické) kultury.

12 MALPAS, Jeff. Introduction: Hermeneutics as Philosophy. In: MALPAS, Jeff a Hans-Helmut 
GANDER, eds. The Routledge Companion to Hermeneutics. London – New York: Routledge, 
2015, s. 1.

13 MALPAS, Jeff. Introduction, s. 2.
14 MALPAS, Jeff. Introduction, s. 2.
15 WEINSHEIMER, Joel. Komentář. In: SZONDI, Peter. Úvod do literární hermeneutiky. Brno: 

Host, 2003, s. 168.
16 Srov. „Hermeneutika – neboli způsob uvažování pátrající po transcendentních formách smyslu 

–  která  byla  příznačná  pro  alteritu,  v postmoderně  opět  výrazně  nabývá  na  významu.“ 
(„A hermeneutika,  ez  a kifejezetten  alteritásra  jellemző,  az  értelem transzcendens  forrásait 
kutató gondolkodásmód a posztmodernben újra nagy jelentőséghez jut.“)  – BÓKAY Antal. 
Bevezetés  az  irodalomtudományba.  Budapest:  Osiris,  2006,  s.  209.  Tento  i  další  překlady 
citátů z publikací, které nevyšly česky – MGB.
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1.1.2 Hermeneutika jako teorie literatury

Jaké je místo hermeneutiky jako metodologie literárního výzkumu ve výše 

uvedené  hermeneutické  problematice  a  jejím  vývoji?  „Není  snadné  mluvit 

o hermeneutické  literární  vědě.“17 Tato  Bókayho  věta  velmi  přesně  a  stručně 

vystihuje obtíže, se kterými se potýká každý literární vědec, jenž se chce zabývat 

hermeneutikou  v  literárním  výzkumu.  Je  nesnadné  nalézt  skutečnou  literární 

hermeneutiku – tj. takovou, která by nejen nesla klíčové slovo „hermeneutika“ ve 

svém  názvu,  která  by  ve  své  podstatě  nebyla  jen  prostým  synonymem  pro 

rozumění  nebo  která  by  opravdu  ukazovala  specifickou  metodu  pro  výzkum 

literárních textů.18 Může vůbec existovat nějaká metoda, když chceme analyzovat 

literaturu  z hermeneutického  hlediska?  Množství  akademických  učebnic 

věnovaných literárním teoriím 20. století nepřináší uspokojivé řešení problému, 

neboť jsou zaměřené především na prezentaci filozofických názorů Heideggera či 

Gadamera, částečně Schleiermachera nebo Diltheye jakožto předchůdce moderní 

hermeneutiky.  Recepční  teorie  kostnické  školy,  která  vychází  z  Gadamerovy 

hermenautiky,  je  například  u  Eagletona  nebo  Bókayho  řazena  do  striktně 

literárněvědné  oblasti,  jakožto  pokračování  hermeneutiky,  zatímco  jedna 

z nejdůležitějších  moderních  polských  učebnic  –  Teorie  literatury  XX  wieku 

(Teorie literatury 20. století)  – ji v kapitole věnované hermeneutice vynechává 

a řadí  ji  v kapitole  věnované  fenomenologii  vedle  ženevské  školy.  Husserlův 

fenomenologický záměr by měl být podle této učebnice považován za teorii, která 

je  základem  literárního  výzkumu  20.  století,  bez  něhož  by  „rozvoj  literární 

t e o r i e  byl  nepředstavitelný“19 (ačkoli  sám  Husserl  nevěnoval  samostatný 

17 „Nem könnyű hermeneutikai irodalomtudományról beszélni.“ – BÓKAY Antal. Bevezetés az  
irodalomtudományba, s. 224.

18 Srov. „Výraz „hermeneutika“ obsahuje ve svém názvu – nebo se jí tematicky věnuje – řada 
liteárněvědeckých  a  dokonce  i  literárněteoretických  studií.  Při  přísnějším  pohledu  ale 
okamžitě  zjistíme,  že  tyto  studie  jsou  velmi  rozmanité  a  s filozofickou  hermeneutikou  či 
postmodernou nemají téměř nic společného. Jsou pouze interpretací moderní či raně moderní, 
které  používají  slovo  „hermeneutika“  pouze  jako  všeobecné  synonymum  ke  slovu 
interpretace.“  („(…)  [Sz]ámtalan  irodalomtudományi,  sőt  irodalomtörténeti  tanulmány 
tartalmazza címében, témakörében a „hermeneutika“ kifejezést. Szigorúbb vizsgálat azonban 
azonnal jelzi, hogy ezek a tanulmányok rendkívül sokfélék, és jószerivel semmi közük sincs 
a filozófiai hermeneutikához, a posztmodernhez, hanem egyszerű modern vagy kora modern 
szövegértelmezések,  és  a  hermeneutika  szót  csak  az  értelmezés  általános  szinonimájaként 
használják.“) – BÓKAY Antal. Bevezetés az irodalomtudományba, s. 231.

19 „Bez Husserla także niepojęty byłby rozwój  t e o r i i  literatury.“ – MARKOWSKI, Michał 
Paweł.  Fenomenologia.  In:  BURZYŃSKA,  Anna  a  Michał  Paweł  MARKOWSKI.  Teorie  
literatury XX wieku: Podręcznik. Warszawa: Wydawnictwo Znak, 2009, s. 83. Zvýraznil autor.
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výzkum  literatuře),  a  která  dosáhla  nejvýznamnějšího  pokračování 

v hermeneutickém myšlení Gadamera. Jak ukazuje Bókay:

Role  hermeneutiky  v literární  vědě  může  být  jen  vypracování  způsobu  kladení 
otázek pro čtení a rozumění. To má ve skutečnosti jen dvě možné formy: komplexní 
filozofickou koncepci, která projednává okolnosti čtení a příklad konkrétních čtení 
textů.20

Podívejme se ve stručnosti na to, jaké jsou představy teorií,  které by měly být 

metodologickým řešením literární hermeneutiky.

1.1.3 Recepční estetika Hanse Roberta Jausse

Značnou popularitu v druhé polovině 20. století získala tzv. kostnická škola, 

která  pokračuje  ve  fenomenologické  perspektivě  literárněvědných  výzkumů: 

i podle ní je třeba zkoumat nejen literární text, ale i samotný proces jeho vnímání. 

Kostnická  škola  vypracovala  teorii  označovanou  jako  recepční  estetika 

(Rezeptionästhetik), v níž je zdůrazněna konstruktivní role vnímatele (čtenáře) při 

vytváření významu literárního díla v procesu čtení a také důležitost historických 

podmínek čtení.  Dva nejvýznamnější  představitelé  této  školy  však  zůstali  pod 

fenomenologicko-hermeneutickým vlivem odlišných tendencí: zatímco Wolfgang 

Iser  ve  své  teorii  apelové  struktury  textů  následoval  Ingardenovu  teorii 

konkretizace (avšak přiznával čtenáři větší roli ve vyplňování míst nedourčenosti), 

Hans Robert Jauss zůstal pod vlivem Gadamera, zvláště jeho teorie fúze horizontů 

a  otázky  historičnosti  literatury  (to  je  obzvlášť  viditelné  v jeho  pozdějších 

pracích).21

V centru Jaussových úvah stojí historie literatury, její obnovení a vytvoření 

moderní  koncepce,  která  by byla vyjádřením správně pochopeného historismu. 

Tato  Jaussova  snaha  odporovala  tehdejší  filologii,  která  podle  jeho  názoru 

překrucovala  problém  historičnosti,  což  bylo  na  jedné  straně  výsledkem 

postmodernistické iracionality historie, včetně historie literatury, a na straně druhé 

následkem  tradičního  přístupu  k  dějinám  literatury  v chronologickém  pořadí. 

20 „A hermeneutika irodalomtudományi szerepe csak az olvasás, a megértés iránti kérdésfeltevés 
kidolgozása lehet, és ennek igazán két formája van: az átfogó filozófiai koncepció, mely az 
olvasási viszonyról szól és a tényleges szövegolvasások példája.“ – BÓKAY Antal. Bevezetés  
az irodalomtudományba, s. 219.

21 Jak Iser, tak i Jauss spoluutvářeli vědeckou skupinu „Poetik und Hermeneutik“. Kromě nich 
patřili k ní mimo jiné Renate Lechmann, Anselm Haverkamp nebo Hans Urlich Gumbrecht.
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Centrální  myšlenkou  v  tomto  záměru  se  stal  pojem  aktivní  recepce.  Hlavní 

teoretické  a  metodologické  teze  jsou  obsaženy  v  přednášce  a  textu 

Literaturgeschichte  als  provokation  der  Literaturwissenschaft (1967,  Dějiny 

literatury  jako  výzva  literární  vědě)  věnovaném  analýze  konceptu  horizontu 

očekávání. Právě kolem tohoto konceptu horizontu očekávání staví zkraje svou 

teorii  literární  hermeneutiky  a  posléze  i  koncept  historie  literatury,  který  bere 

v úvahu recepci literárního díla (její komunikační schopnosti) a také sociokulturní 

funkce  literatury.  Uvedené  stanovisko,  které  v  podstatě  bylo  koncepcí 

metodologie  historie,  bylo  zároveň  polemikou  s  formálně-strukturalistickými 

směry  (mimo jiné i  s  Janem Mukařovským),  ale  také  se směry  marxistickými 

(hlavně  s  Györgyem  Lukácsem).  Díky  těmto  polemikám  Jauss  ve  svých 

pozdějších textech významně rozvinul svoji koncepci a ukotvil ji v gadamerovské 

hermeneutice (navzdory rozdílům a rozporům v některých bodech). Jsou v nich 

rovněž vidět vlivy postmodernistických myšlenek, které se rozvíjejí od poloviny 

šedesátých let především ve svazcích Literaturgeschichte als Provokation (1970, 

Dějiny  literatury  jako  výzva)  a  Ästhetische  Erfahrung  und  literarische  

Hermeneutik (1982,  Estetická  zkušenost  a  literární  hermeneutika).  Ve  vývoji 

Jaussových myšlenek je patrný směr od dějin literatury právě ve směru k literární 

hermeneutice jako metodologii výzkumu literatury, až po historickou antropologii. 

Jeho  poslední  práce  ukazují  také  polemiku  s  protihermeneutickým  diskurzem 

z konce osmdesátých let v Německu a obrat k interdisciplinaritě.22 Opět se zde 

ukazují otázky spojené s literární hermeneutikou jako teorií a je také zdůrazněna 

morální/etická  dimenze  hermeneutiky.  Významná  byla  diskuse,  kterou 

v pozdějším období vedl Jauss s Paulem de Manem.23

Jasussovým  východiskem  je  tvrzení,  že  ani  formálním,  ani  marxistickým 

školám  se  nepovedlo  vytvořit  historii  literatury,  která  by  ukázala  dějinnost 

a procesuálnost literatury. Jejich postoj k literatuře je jednostranný: zredukovaly ji 

na  funkci  odrazu  nebo  formálního  vysvětlování  a  podobným  způsobem 

přistoupily  i k problému literární  historie:  formalistické  teorie  umožnily  chápat 

22 KULCSÁR-SZABÓ Zoltán. Az esztétikai tapasztalat apologétája: Hans Robert Jaussről. In: 
JAUSS,  Hans  Robert.  Recepcióelmélet  –  esztétikai  tapasztalat  –  irodalmi  hermeneutika:  
irodalomelméleti tanulmányok. Budapest: Osiris, 1997, s. 445–449.

23 Viz texty de Mana ve sbírce Blindness and Insight: Essays in the Rhetoric of Contemporary  
Criticism (Slepota a Vhled: Eseje v rétorice současné kritiky) z roku 1983. Odpovědi Jausse 
vyšly v díle  Wege des  Verstehans (1994,  Způsoby porozumění).  Na téma této diskuse viz 
KULCSÁR-SZABÓ Zoltán: Az esztétikai tapasztalat apologétája, s. 442–448.
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literární  evoluci  jako  historickou transformaci  systémů,  zatímco marxistické  ji 

chápaly jako pragmatický příběh v procesním řetězci sociálních vztahů.24 Podle 

Jausse to vedlo k tomu, že oba směry se dostaly do aporie, což vyřeší pouze nový 

vztah  mezi  historickým  a  estetickým  přístupem  k  literatuře.25 Právě  tento  cíl 

sleduje Jauss. Jeho řešení má přinést zdůraznění role recepce i čtenářova vlivu na 

interpretaci,  jinými slovy připomenutí  toho, na koho se text obrací,  tj.  čtenáře. 

Literatura  má  u  něho charakter  historický a  komunikační,  a  proto  vztah  mezi 

literárním dílem a vnímatelem (čtenářem) lze definovat  takovými termíny,  pro 

které je charakteristická časovost a dialogičnost (střídání otázek a odpovědí).

Pro Jausse se literární dílo jako historická událost ve své historičnosti liší od 

historického faktu tím, že sama od sebe nevytváří výsledky, potřebuje vnímatele 

(čtenáře),  který  přistupuje  k  dílu  podle  svých  vlastních  podmínek,  a  tím 

podmiňuje vnímání díla. Právě z tohoto důvodu mluví Jauss o určitém horizontu 

očekávání (Erwartungshorizont),  o  podmínkách,  podle  kterých  se  čtenář  řídí 

průběhem čtení, a o předpokladech, podle kterých a díky kterým probíhá proces 

vnímání  textu.  Následné  čtení  a  recepce,  ať  už  s  negativním,  pozitivním  či 

neutrálním zabarvením, ukazuje dějinnost literatury. Analýza literární zkušenosti 

se  musí  uskutečnit  v rámci  „zobjektivizovaného  systému  očekávání“, 

zobjektivizovaného  horizontu,  v  opačném  případě  jí  hrozí  psychologismus 

a extrémní subjektivismus. Takový systém je pokaždé podmíněn (1) historickým 

kontextem, ve kterém se dílo objevuje, (2) dřívějším rozuměním poetiky žánru 

(vztah mezi  jednotlivým textem a řadou textů),  (3) formou a tematikou dosud 

poznaných děl, (4) opozicí poetického a praktického jazyka, fikce a skutečnosti.26 

Označení  těchto parametrů vede ke specifické dispozici  vnímání  určitého díla, 

kterou  autor  u  čtenářů  předpokládá.27 Takto  vytyčený  čtenářský  horizont 

(„nadsubjektivní  horizont  rozumění“)  podmiňuje  na  jedné  straně  působení 

textu, na straně druhé je čtenář v průběhu čtení vystaven novým podnětům, což 

má  za  následek  proces  neustálé  aktualizace  horizontu  podle  nabývání  nových 

čtenářských zkušeností a nových očekávání. V rámci horizontu očekávání literární 

24 JAUSS,  Hans  Robert.  Literaturgeschichte  als  provokation  der  Literaturwissenschaft.  In: 
JAUSS,  Hans  Robert.  Literaturgeschichte  als  provokation.  Frankfurt  am Main:  Suhrkamp 
Verlag, 1970, s. 167.

25 JAUSS, Hans Robert. Literaturgeschichte als provokation der Literaturwissenschaft, s. 155.
26 JAUSS, Hans Robert. Literaturgeschichte als provokation der Literaturwissenschaft, s. 173–

174.
27 JAUSS, Hans Robert. Literaturgeschichte als provokation der Literaturwissenschaft, s. 177.
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dílo zároveň vzniká (autor)  a  je  vnímáno v průběhu času (čtenářem).  Analýza 

tohoto  horizontu  ukazuje  hermeneutický  rozdíl  mezi  dřívějším  a  současným 

chápáním díla, čímž naznačuje, že neexistuje nadčasový význam díla, pro Jausse 

je takový přístup „platónizační dogma filologické metafyziky“.28

Projekt založený na recepční estetice zdůrazňuje tvůrčí funkci pokrokového 

rozumění a podle Jausse je u Gadamera tato funkce zbavena své správné role: 

vzhledem k tomu, že Gadamer uznává pojem klasiky jako zásadní při překonání 

historické vzdálenosti, Gadamerův koncept v úvahách Jausse o dějinách literatury 

je přítomen pouze do jistého bodu (jde hlavně o wirkungsgeschichtlicher Vorgang 

neboli o princip působících dějin).29 Pro Jausse se historičnost literatury vyjadřuje 

ve třech aspektech, které – pokud chceme mluvit o dějinách literatury – musíme 

analyzovat. Jsou to: (1) diachronní analýza recepce díla, (2) synchronní analýza 

literárních  děl  vytvořených  ve  stejném  období,  které  mají  vytvořit  specifické 

„systémy“ literárních děl a mají být také analyzované, (3) analýza vztahu mezi 

imanentním literárním vývojem a obecným procesem dějin.

Záměr Jausse, stejně jako Petera Szondiho, se zakládá na vytvoření moderní, 

koherentní a samostatné literární teorie, „metody“, podle které lze postupovat při 

analýze literárních textů; to bylo viditelné už i v jeho koncepci historie literatury, 

která se spojuje s metodologií interpretace textů. Jauss, jako student Gadamera, 

svému  učiteli  nepochybně  za  hodně  vděčí,  nebyl  však  vůči  němu  nekritický. 

Jednou z nejdůležitějších a nejzásadnějších zásluh Jausse je právě to, co ho od 

Gadamera odlišuje, tj. jeho záměr vytvořit metodický přístup k literárním textům 

vypracováním  estetiky  zkušeností,  ve  které  hraje  důležitou  roli  koncepce 

horizontu očekávání, a také definování tří úrovní čtení literárních textů. Termín 

horizontu  očekávání  Jauss  čerpá  z  Gadamera,  ale  modifikuje  a  rozšiřuje  jeho 

aplikaci  za  oblast  historického  umístění  podmíněného  předsudky  a  tradicí. 

Definuje jej jako určitý druh systému odkazů a subjektivního postoje, které má 

čtenář k textu a které jsou založené na předchozích zkušenostech jak literárních, 

tak i mimoliterárních. Jauss také dává čtenáři na rozdíl od Gadamera aktivnější 

28 „ein  platonisierendes  Dogma  der  philologischen  Metaphysik  in  Frage.“  –  JAUSS,  Hans 
Robert.  Literaturgeschichte  als  provokation  der  Literaturwissenschaft,  s.  183.  Použitím 
konceptu  změny  horizontu  očekávání,  které  se  týká  velmi  širokého  spektra  historických 
a kulturních  změn,  rozlišuje  mezi  historií  recepce  (Rezeptiongeschichte)  a  historií  vlivu 
(Wirkungsgeschichte).

29 Víc o rozdílech názorů Gadamera a Jausse ohledně pojmu klasičnosti, mimesis a horizontu viz 
KULCSÁR-SZABÓ Zoltán. Az esztétikai tapasztalat apologétája, s. 436–440.
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roli ve vytváření horizontu očekávání (kritizoval Gadamera za jeho postoj, jímž 

přisuzoval čtenáři pasivní roli).30 Proto dialektika otázky a odpovědi, která i zde 

platí,  připomíná  spíše  mediaci  dvou  partnerů,  proces  neustálého  vyjednávání: 

jednak Jauss roli otázky a odpovědi staví na stejnou úroveň (odmítá Gadamerův 

primát otázky nad odpovědí), jednak se u něho nejedná o fúzi, protože nedochází 

k pasivní  asimilaci  s  něčím  jiným.  Horizont  očekávání  a  jeho  změna  vede 

k tvrzení,  že  je  nutné  obnovovat  interpretační  úsilí  nejen  individuální,  ale 

i v následujících  generacích.  Text  Der  poetische  Text  im  Horizontwandel  der  

Lektüre (1980, Poetický text v proměnách horizontu čtení) rozvíjí koncepci tří fází 

čtení  literárního  díla.  První  fáze  (nebo  první  čtení)  má  charakter  estetického 

pozorování,  druhá  exegetický  (interpretační)  a  třetí  historický  (co  čtenář 

z literárního  díla  z  historie  vyčte).  Lze  je  připisovat  třem  elementům 

hermeneutické zkušenosti a to rozumění, interpretaci a aplikaci, přitom v praxi 

nemohou existovat  odděleně31 a  mohou být  popsány fenomenologicky jako po 

sobě  následující  stupně.  Proto  Jauss,  stejně  jako  Szondi,  tvrdí,  že  nezávislá 

disciplína, kterou má být literární hermeneutika, musí začínat od estetiky, jelikož 

právě ona jistým způsobem umožňuje porozumění. A to je důvod, proč estetiku 

nelze rozpustit v hermeneutice.

1.1.4 Materiálová literární hermeneutika Petera Szondiho

Szondi,  bohužel,  nemohl  vypracovat  tak  komplexní  a  systematizovanou 

koncepci literární hermeneutiky, jakou předložil Jauss. To, co máme k dispozici 

z jeho tvorby, jsou z velké části jeho přednášky a studie roztroušené v různých 

publikacích.  Hlavní  Szondiho  dílo,  Einführung  die  Literarische  Hermeneuik 

(Úvod  do  literární  hermeneutiky),  tvoří  sbírka  přednášek  z Frei  Universität 

v akademickém roce 1967–1968. Szondi si na těchto přednáškách kladl otázku, 

zda existuje literární hermeneutika, a ukazoval, že v dané době mluvit o existenci 

literární hermeneutiky možné nebylo, což bylo způsobeno několika skutečnostmi: 

30 JAUSS, Hans Robert. Horizont szerkezet és dialogicitás. [Horizontstruktur und Dialogizität] 
In: JAUSS, Hans Robert.  Recepcióelmélet – eszetékai tapasztalat – irodalmi hermeneutika:  
Irodalomelméleti tannulmányok. Budapest: Osiris Kiadó, 1997, s. 271–319.

31 JAUSS, Hans Robert. A költői szöveg az olvasás horizontváltásban (Baudelaire: Spleen II.).  
[Der poetische Text im Horizontwandel der Lektüre (Baudelaires Gedicht: „Spleen II“)] In: 
JAUSS,  Hans  Robert.  Recepcióelmélet  –  eszetékai  tapasztalat  –  irodalmi  hermeneutika, 
s. 320.
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(1)  vývoj  hermeneutiky  20.  století  teprve  tehdy  začal  zkoumat  samotný  stav 

hermeneutiky, (2) tehdejší literární věda nedisponovala obdobnou hermeneutickou 

tradicí jako ostatní vědní obory (archeologie, teologie, právo), (3) obrat zahájený 

Diltheyem  opět  způsobil  vypuštění  pravidel  z procesu  rozumění  a  konečně 

(4) ignorování nutnosti materiálové hermeneutiky literární vědou. Dvacáté století 

se  stalo  „obdobím  interpretace“,  přičemž  ale  hermeneutika  tohoto  století  je 

prakticky  omezená  jen  na  používání  názvu  ars  interpretandi a  ignoruje 

metodologické  a epistemologické  požadavky  kladené  na  vědecké  teorie 

s odkazem na pojetí hermeneutického kruhu (Szondi mluví dokonce o skandálu 

hermeneutického  kruhu).  V  této  situaci  bylo  Szondiho  záměrem  vytvořit 

materiálovou  vědu  o interpretaci,  tzn.  literární  hermeneutiku  jako  materiálové 

umění, jinak řečeno „teorii vztahující se k praxi“,32 která má sloužit pro výklad při 

analýze literárních textů na základě jejich „materiálnosti“: řeči a formy. Jestli ale 

budeme  ignorovat  existenci  filozofické  hermeneutiky  spolu  s  jejími  výsledky 

a budeme  chtít  se  vrátit  zpět  k  modelu  před  filozofickou  hermeneutikou,  tuto 

analýzu literárního textu provést nelze. Szondi ukazuje, že oba proudy teologické, 

a  (později  i)  filologické hermeneutiky,  tradice  sensus literalis a  tradice  sensus 

spiritualis,  navzdory  evidentním  rozdílům  nebo  dokonce  rozporům  metod 

použitých při analýze textů, jsou spojeny s problémem historičnosti daného textu, 

jelikož  obě  chtějí  překonat  historickou  distanci,  obě  jsou  zapleteny  do  dějin. 

Rozdíly ve výběru cesty a střídavá dominance jedné z těchto tradic se však staly 

hybnou silou  vývoje  hermeneutiky,  což  dnes  nelze  ignorovat.  Jak  gramaticko-

historická, tak i alegorická interpretace je podle Szondiho historicky podmíněná 

a podléhá změnám v čase a tento historický fakt musí být v rámci nové literární 

hermeneutiky  brán  v  úvahu.  Aby  bylo  možné  vytvořit  moderní  literární 

hermeneutiku, která je chápaná jako metodologie literárního výzkumu, je třeba 

rozlišovat  mezi  filologickou  hermeneutikou  a  literární  hermeneutikou  a první 

z nich proměnit podle následujících bodů: (1) je třeba spojit filologii s estetikou – 

estetický  charakter  analyzovaného  díla  je  nutnou  podmínkou  interpretace 

a nevzniká teprve během analýzy a hodnocení,  (2) literární  hermeneutika musí 

pokaždé odrážet aktuální (současné) chápání umění a literatury, tzn. musí si být 

32 SZONDI, Peter. Úvod do literární hermeneutiky: studijní vydání přednášek. Brno: Host, 2003, 
s. 22.

26



vědoma svojí historičnosti, čímž „se stane do určité míry historicky podmíněnou, 

a nebude tedy všeobecně, nezávisle na čase platnou“.33

Úvod do literární hermeneutiky má historickou a nesystematickou strukturu, 

což  zdůrazňuje  Joel  Weinsheimer,  podle  nějž  je  to  nutností  kvůli  samotnému 

amorfnímu jevu, kterým je samotná hermeneutika.34 Druhou vlastností Szondiho 

hermeneutiky  je  obrat  směrem  k předdiltheyovské,  nebo  dokonce 

předschleiermacherovské  tradici  (viz  kapitoly  věnované  analýze  myšlenek 

Johanna Martina Chladeniusa, Georga Friedriche Meiera a Friedriche Asta), a to 

za  účelem,  aby  mohl  ukázat,  co  bylo  ztraceno  nebo  co  upadlo  v zapomnění 

v pozdější  hermeneutické tradici  a  čemu je  třeba věnovat  pozornost,  pokud se 

chceme zaměřit na (zejména literární) hermeneutiku metodologicky a také obrátit 

naši  pozornost  na  její  praktickou  stránku.  Szondiho  přístup  k  dědictví 

fenomenologie a Heideggera byl do značné míry kritický, což mělo za následek 

deontologizaci  jeho  koncepce  literární  hermeneutiky,  která  je  podle  Jeana 

Bollacka kritickou katarzí v akci (critical catharsis in action).35 Podle Szondiho 

má být literární hermeneutika nejen kritická a historická (ve vztahu k vlastnímu 

vývoji), ale také praktická, což znamená, že má uvádět pravidla interpretace, má 

být  literárně  orientovaná,  jinými  slovy  žánrově  specifická.36 Neměla  by  se 

rozpouštět  v univerzalitě,  ale  měla  by  být  přísně  zaměřena  na  literaturu  a  její 

různorodost  (v tomto  Szondi  následuje  Chladeniusa  a Meiera).  Tato  koncepce 

vychází  z estetického  charakteru  literatury  (stejně  tak  jako  Jaussova),  a  proto 

Szondi  kritizoval  Gadamera  jednak  za  rozpuštění  estetiky  v  hermeneutice, 

jednak za  to,  že  hermeneutice  přisoudil  mimetický  charakter  (v  tom se  opíral 

o Kantovy úvahy).  Nicméně je  třeba říct,  že  heslo „rozpuštění“  chápal  Szondi 

velmi  radikálně,  a  ne  zcela  tak,  jak  to  zamýšlel  Gadamer,  kterému  nešlo 

o likvidaci estetiky, nýbrž jen o její zapojení do hermeneutiky, což mělo ukázat 

nemožnost vytvoření konkrétních pravidel vnímání.37 Gadamer také zdůrazňoval, 

že estetika je důležitým prvkem obecné hermeneutiky.38

33 SZONDI, Peter. Úvod do literární hermeneutiky, s. 22.
34 WEINSHEIMER, Joel. Komentář, s. 168.
35 BOLLACK, Jean. The Art of Reading: From Homer to Paul Celan [online]. Washington, DC: 

Center  for  Hellenic  Studies,  2016.  Dostupné  z:  http://nrs.harvard.edu/urn-
3:hul.ebook:CHS_BollackJ.The_Art_of_Reading.2016. [cit. 2018-06-03]

36 Srov. WEINSHEIMER, Joel. Komentář, s. 170–173.
37 Srov. WEINSHEIMER, Joel. Komentář, s. 176.
38 GADAMER,  Hans-Georg.  Estetika  a  hermeneutika.  In:  GADAMER,  Hans-Georg.  Člověk 

a řeč: (výbor textů). Praha: Oikoymenh, 1999, s. 51.
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Szondi v celém hermeneutickém procesu kladl na první místo rozumění, které 

upřednostňoval před interpretací a aplikací.39 Na rozdíl od heideggerovské tradice, 

ve  které  pokračoval  jak  Gadamer,  tak  Jauss,  nezdůrazňoval  význam aplikace. 

Polemika Szondiho s Gadamerem je  jednoduše patrná v jeho práci  od prvních 

stránek,  kde  explicitně  mluví  o záměru  vytvoření  „praktické“,  tedy  de facto 

metodologické  hermeneutiky,  která  by  byla  samostatnou disciplínou ve  vztahu 

k obecné  teorii  porozumění,  kterou  zastává  Gadamer.  Proti  Gadamerovi  se 

postavil  i  v otázce  fúze  horizontů,  proti  které  kladl  důraz  na  distance:  podle 

Szondiho  z  důvodu  časové  vzdálenosti  mezi  literárním  dílem  a  interpretem 

přistupuje interpret k dílu s časovým zpožděním, a proto je jeho úkolem náležitě 

odlišit tuto časovou a historickou vzdálenost a zaujmout k ní vlastní stanovisko.

1.1.5 Koncepce literární hermeneutiky Richarda Palmera

Souběžně s působením kostnické školy i Szondiho v Evropě navrhl Richard 

Palmer na druhém břehu oceánu vlastní řešení problému interpretace literárních 

textů z hlediska hermeneutiky.  Svůj projekt založil  na fenomenologické kritice 

realismu provedené Husserlem, Heideggerem a Gadamerem. V roce 1969 – ve 

třetí  části  své  knihy  Hermeneutics (Hermeneutika)40 –  navrhl  „Hermeneutický 

manifest  k  americké  literární  interpretaci“  (A  Hermeneutical  Manifesto  to  

American  Literary  Interpretation).  Palmer  kritizoval  americkou  literární  vědu 

(hlavně  New  Criticism)  za  nejasnosti  a  chaos,  které  provázejí  její  otázky  po 

literární interpretaci, přičemž její snahy jsou zaměřeny na formalistický přístup 

a soustřeďují  se pouze na obsah literárního textu,  respektive na výzkum mýtů. 

Američtí  badatelé  jsou podle  něho charakterizováni  „nápadným naturalismem“ 

a „čistě technickým“ přístupem k interpretaci, což má za následek, že se de facto 

nemohou zeptat ani na to, co se vlastně děje, když někdo „rozumí“ literárnímu 

textu,  neboť  odmítají  i  ten  nejmenší  subjektivismus.41 Tento  přístup,  který  lze 

nazvat  radikálním  objektivismem,  má  za  následek  zbavení  interpretace  jejího 

39 SZONDI,  Peter.  A filológiai  megismerésről.  [Über philologische Erkenntnis] In:  SZONDI, 
Peter.  A filológiai megismerésről: Peter Szondi válogatott írásai. Budapest: Gondolat Kiadó, 
2017, s. 11–52.

40 První a druhá část jsou věnovány důkladné analýze jak samotného termínu, tak i jeho různých 
chápaní a také prezentaci filozofie Scheleirmachera, Diltheya, Heideggera a Gadamera.

41 PALMER, Richard E. Hermeneutics, s. 221–222.
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smyslu jako existenciálního činu, jenž podle Palmera přispívá rovněž ke zbavení 

historického charakteru literárního díla, protože „[p]orozumění je vždy poziční; 

stojí v daném bodě v historii“.42 Palmer v těchto úvahách sleduje Gadamera, jeho 

návrh je vlastně založen přímo na konceptu německého filozofa, který je určen 

k řešení  problému  interpretace  a  obnovení  teorie  literatury.  Palmer  tvrdí,  že 

ignorování historičnosti literárního díla oslabuje interpretační pozici a také samu 

teorii, přičemž samotné uznání historické povahy díla neznamená, že interpretace 

není relevantní nebo extrémně subjektivní. Moderní přístup k problému subjekt–

objekt  a  odmítnutí  karteziánského  pohledu  na  dané  téma,  za  které  vděčíme 

Heideggerovi,  ukazuje,  že  interpretace,  stejně jako jednotlivý akt  rozumění,  je 

z podstaty  věci  aktem  jazykovým,  ontologickým,  historickým  a  historicky 

zformovaným. V tomto duchu Palmer říká: „Porozumět dílu znamená prožít ho.“43 

Struktura zkušenosti  ve spojení s omezeními našeho konceptuálniho vědění by 

měla  čtenáře  přimět  k  dialektické  otevřenosti  (dialectical  openness)  vůči 

literárnímu textu.44 Vybočování z rámce systému, nějaký negativní postoj, který 

jej  vyvrátí  a  rozšiřuje  horizont,  nazývá  kreativní  negativitou  (creative  

negativity).45 Je to základ dialektického pohybu otázek a odpovědí, který na jedné 

straně má umožnit interpretaci kladení otázek textu a na druhé straně zpětný směr 

– naslouchání textu. Naslouchat ale lze nejen to, co text říká, ale také to, co text 

neříká, což následně vede ke kreativní fúzi horizontů textu a interpreta. Dalším 

prvkem  Palmerovy  teorie  je  pojem  estetiky,  který  převzal  od  Aristotela, 

Heideggera a zřejmě také od Gadamera. Jeho chápání mu umožňuje odmítnout 

koncept  izolovaného  estetického  jevu,  a  tím  koncepce  odcizeného  umělce  ve 

společnosti  (tzv.  umění  pro  umění).  Tvoření,  formování  díla  zde  není  expresí 

subjektivity, ale aktem pravdy, neomezuje se jen na estetickou příjemnost, nýbrž 

odkrývá samotné bytí.

Jak by tedy měla pokračovat interpretace literárních textů? Čím by se měl 

řídit interpret? Jaká pravidla by měl dodržovat? Podle Palmera, když přistupujeme 

k interpretaci literárního textu,  je třeba vzít  v úvahu třicet  tezí,  které na jedné 

straně  popisují  charakter  hermeneutické  zkušenosti,  jak  ji  vidí  Palmer  (je  to 

42 „Understanding  is  always  positional;  it  stands  at  a  given  point  in  history.“  –  PALMER, 
Richard E. Hermeneutics, s. 224.

43 „To understand a work is to experience it.“ – PALMER, Richard E. Hermeneutics, s. 231.
44 PALMER, Richard E. Hermeneutics, s. 232.
45 PALMER, Richard E. Hermeneutics, s. 233.
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událost,  která  má  charakter  jazykový,  historický,  dialogický  a  ontologický), 

a které mají rovněž uvádět způsob, podle kterého lze postupovat v případě setkání 

s literárním  uměleckým  dílem.46 Palmer  zdůrazňuje,  že  tzv.  estetický  moment 

neexistuje mimo dynamiku hermeneutické zkušenosti a pokus jejich oddělení má 

za následek vytváření „fundamentálních mylných názorů a umělých problémů“,47 

proto musí být estetika pohlcena hermeneutikou (teze 10). Metoda (interpretační) 

je pro Palmera forma dogmatismu, která znemožňuje interpretovi okusit umělecké 

dílo, je to „analytická slepota“ (teze 13), a samotná literární interpretace s pomocí 

fenomenologie musí překonat opozici subjekt–objekt (teze 11). Výchozím bodem 

pro  literární  interpretaci  by  mělo  být  uchopení  samotného  literárního  díla 

prostřednictvím  jazyka,  tzn.  naslouchání  řeči  díla  (teze  16,  viz  také  výše 

„kreativní negativnost“). Mezi interpretem a dílem je postulován dialog, který se 

nezaměřuje na formu díla,  ale  je  zkušeností,  která  umožňuje  změnu horizontů 

myšlení,  a  nikoli  získání  konceptuálního  vědění.  Současná  americká  teorie 

interpretace je charakterizována nedostatkem historického vědomí, a v důsledku 

toho  není  schopna  si  všímat  historičnosti  literatury,  která  je  pro  Palmera 

fundamentální otázkou. Pro Palmera je totiž literatura ve skutečnosti historická 

a čtení velkých literárních děl má být „opravdu ‚historickým‘ zážitkem“48 (teze 

24–25). To ho vede ke konstatování (teze 26), že úkolem, před kterým interpretace 

stojí,  je  zmenšení  historické  distance  a  demytologizace,  tzn.  najít  v  minulosti 

význam pro současnost: „Literární interpretace, stejně jako teologická a právnická 

interpretace, se musí vztahovat k současnosti, nebo zemřít.“49 A to se může stát jen 

ve fenomenologické kritice objektivní vědeckosti.

Palmerova  koncepce  byla  zacílena  především na  americkou  literární  vědu 

a jak  již  bylo  řečeno,  otevřeně  kritizovala  vědeckou perspektivu  Nové kritiky. 

Tvoří zajímavý pokus přenosu hermeneutické filozofie do literární vědy. Avšak 

jestli se podíváme na tento manifest jako na celek, je třeba konstatovat, že to není 

zcela  úspěšný pokus.  Ze 30 tezí  o samotném aktu /  zkušenosti  interpretace tu 

máme jen několik tezí. Samotný proces interpretace je založen na Sókratově pojetí 

46 PALMER, Richard E. Hermeneutics, s. 242–253.
47 „(…)  fundamental  misconceptions  and  artificial  problems.“  –  PALMER,  Richard  E. 

Hermeneutics, s. 246.
48 „truly «historical» experience“ – PALMER, Richard E. Hermeneutics, s. 251.
49 „Literary interpretation must, like theological and legal interpretation, relate to the present or 

die.“ – PALMER, Richard E. Hermeneutics, s. 251.

30



dialogu, navzájem kladených otázek mezi textem a interpretem. Tato otázka však 

není  rozpracována,  chybí  pečlivější  analýza  tohoto  procesu  a  pojem  fúze 

horizontů zde nebyl rozvinut. Ve srovnání s otázkou historičnosti není tak silně 

zdůrazněna úloha předsudků v rozumění a problém řeči a jazykového charakteru 

hermeneutické zkušenosti, kromě toho pojem hermeneutického kruhu se v tezích 

vůbec neobjevuje. Palmer opakuje některá zjištění v následujících tezích – tvrzení 

o fenomenologii (teze 11 a 27), o odmítnutí konceptuálního vědění ve prospěch 

zkušenosti (teze 13, 21 a 28), o referenci k současnosti (teze 8 a 26), což však 

nepřináší nový a konkrétní pohled na projekt teorie interpretace. Do popředí se 

dostává pojem historičnosti a navzdory zdůraznění role osobní zkušenosti se zdá, 

že  jednotlivec  se  má  rozplynout  v  historičnosti.  Palmerovo  dělení  literárních 

vědců  na  „formalisty“  a  „antikváře“,  kterým  vytýká  nedostatek  historického 

povědomí, je sice docela trefné, ale snadno k nim můžeme přidat i skupinu třetí – 

skupinu  „historiků“,  pro  které  je  tou  nejdůležitější  věcí  historičnost  literatury; 

dokonce i samotný Gadamer v rámci své filozofie udržoval historii pod kontrolou. 

Palmer v závěrečné tezi tvrdí, že neexistuje jediná správná interpretace, ale hned 

dodává,  že  hodnota  děl  současných  umělců  bude  známá  teprve  „s verdiktem 

dějin“, jakoby první interpretace textů současných tvůrců byly nesmyslné a teprve 

právě „verdikt dějin“ měl být tou správnou, finální interpretací. Otázka ovšem je: 

Správnou pro koho? Správnou v jaké době, na kterém místě v historii? Jak se má 

finální interpretace k otevřenosti čtenáře vůči dílu? Atd.

Palmerová kniha, která na konci 60. let 20. století shromáždila pro Ameriku 

všechny  zdroje  hermeneutiky  a  představila  její  nejdůležitější  proudy,  byla 

mimořádným počinem. Nicméně, koncepce literární hermeneutiky, která měla být 

manifestem,  se  zdá  být  z  dnešního  pohledu  neúplná,  a  tak  nemůže  nabídnout 

uspokojivé a originální řešení metodologie literárního výzkumu. A to nás vede ke 

konstatování, že se tu většinou jedná jen o opakování myšlenek Gadamera a že 

některá  místa  přímo  vybízejí  k  výhradám  (např.  nadsazené  zdůrazňování 

historičnosti).

Tři výše uvedené koncepce (Jauss, Szondi, Palmer) se na mnoha místech od 

sebe navzájem liší  (a  přirozeně se liší  také od koncepce Gadamera),  někdy je 

rozdíl  významný  (přinejmenším  odpor  Jausse  a  Szondiho  k  Gadamerovu 

„rozpouštění“ estetiky v hermeneutice či  ochota stanovení  pravidel interpretace 
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a ustanovení metody), ale vyjadřují i podobný či stejný pohled na literární text: na 

jedné  straně  literární  text  jako  objekt  analýzy  získává  stejný,  rovný  status  se 

subjektem,  jenž  ho  analyzuje,  a  na  straně  druhé  je  pak  analyzující  subjekt 

nezbytný k  získání  konkrétního  –  třebaže  nikoli  konečného –  významu,  který 

z důvodu historičnosti subjektu má rovněž historický charakter. Ohlas literárního 

textu se stává otevřeným procesem, který má existenční a historický charakter.

1.1.6 Filozofická  hermeneutika  Hanse-Georga  Gadamera  jako 

metodologie literární vědy?

Gadamer nepochybně poskytl významný impuls pro výzkum hermeneutiky 

v oblasti  literatury.  Je  však  možné  mluvit  o  hermeneutické  metodologii  a  být 

v souladu s předpoklady (Gadamerovy) filozofické hermeneutiky? Pro Gadamera 

znamená metoda nebo „metodovost“, po které humanitní vědy touží, určení jisté 

hranice poznání a znemožnění dosáhnutí pravdy. Tato hranice je výsledek lidské 

účasti,  čili  bytí  poznávajícího  a rozumějícího.  To  však  neznamená  omezení 

samotných  humanitních  věd,  zbavení  jejich  možnosti  vědecké  analýzy  svého 

předmětu.  Právě  z  tohoto  důvodu  by  měly  být  humanitní  vědy  zaměřeny  na 

hermeneutiku,  čili  nikoli  jen  na  oblast  výzkumu,  ale  také  na  způsoby kladení 

otázek.  Podle  Gadamera  pravda  (jako  aletheia,  otevřenost,  neskrytost  věcí)  je 

v mimometodologické sféře. Gadamer obviňuje moderní vědu (po Descartesovi) 

z toho, že jako kritérium ověřitelnosti ve vědě přijala zásadu jistoty, nebo přesněji 

řečeno  možnost  pokračovat  cestou,  po  které  jsme  už  šli,  protože  přesně  to 

znamená metoda (methodos): „cestu následování“.50 Jistota není totožná s pravdou 

(aletheia, veritas), ba co více, jistota v jistém smyslu omezuje možnost dosáhnout 

pravdy,  eliminuje  otázku  po  pravdě  překračující  rámec  daný  metodou.  Podle 

dialektických zdrojů řecké logiky má v logice prioritu nikoli výrok, ale otázka.51 

Na této otázce je založena možnost pochopení a dosažení pravdy. Každé vyjádření 

v tomto smyslu bude odpovědí na otázku a hledání té správné otázky je právě 

úkolem a podmínkou dosažení pravdy. Není to přístup podle dříve stanovených 

odpovědí, ze kterých se skládá metoda nebo metodický postup. Gadamer jde ještě 

50 GADAMER, Hans-Georg. Co je pravda? In:  Pravda a metoda. II: Dodatky, rejstříky. Praha: 
Triáda, 2011, s. 48.

51 GADAMER, Hans-Georg. Co je pravda?, s. 51.
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dále a  uvádí,  že:  „[n]eexistuje  žádná taková výpověď,  jež  neznázorňuje svého 

druhu  odpověď“  a  „každá  otázka  je  motivována“.52 Velikost  badatele  ukazuje 

schopnost uvědomit si a zpozorovat tuto otázku, tzn. „umět rozlomit to, co jako 

uzavřená a nepropustná vrstva usazených předmínění ovládá celé naše myšlení 

a poznávání“,53 a udělit dialektice otázky a odpovědi funkci hermeneutickou.

Výše uvedené „filozofické“  hledisko ohledně metody a  mnohost  typologií 

a chápaní  (filozofické)  hermeneutiky  odráží  často  velmi  velké  rozdíly  mezi 

jednotlivými mysliteli a také rozdíly v pokusech o definici literární hermeneutiky. 

To  vše  vede  k  závěru,  že:  neexistuje  jedna  hermeneutika  a neexistuje  žádná 

hermeneutická  metoda,  každý  pokus,  který  má  hermeneutický  charakter,  má 

individuální rysy.54 Januszkiewicz oprávněně zdůrazňuje:

Na  otázku,  jak kultivovat  hermeneutiku,  nenajdeme  vyjádření  orientované 
metodologicky  (tj.  ve  smyslu  seznamu  direktiv).  Není  možné  říci,  jak  se  stát 
hermeneutem. Jakékoliv kroky,  které podnikáme,  abychom pochopily sebe a svět 
(a které takovými nejsou?), vždy patří do oblasti, na kterou se ptáme, do oblasti, do 
které patříme – a každý badatel má svůj vlastní způsob. Potřeba rozumění plynoucí 
z dialogu prostupuje dnes všechny humanitní disciplíny.55

To, co z hermeneutického přístupu může získat filozofie či literatura, souvisí se 

specifickou  cestou,  kterou  lze  dosáhnout  při  hledání  pravdy,  což  je  odvěkou 

otázkou  filozofů.  Neustále  usilujeme  o  vědomosti  a  jejich  růst  místo  toho, 

abychom se  spolu  s  hermeneutikou snažily  získávat  možnost  dosažení  pravdy 

a vytváření nových smyslů a objevování zapomenutých smyslů.56

52 GADAMER, Hans-Georg. Co je pravda?, s. 51.
53 GADAMER, Hans-Georg. Co je pravda?, s. 51.
54 Je  možné  to  porovnávat  se  slavným  konstatováním  Ricœura:  „Neexistuje  žádná  obecná 

hermeneutika,  univerzální kánon pro exegezi,  ale oddělené a protichůdné teorie týkající  se 
pravidel  interpretace.  Hermeneutické  pole,  jehož  vnější  obrys  jsme  vysledovali,  je  samo 
o sobě roztříštěné.“ – „[I]l n‘y a pas d‘herméneutique générale, pas des canon universel pour 
l‘exégèse, mais des théories séparées et opposées concernant les règles de l‘interprétation. Le 
champ herméneutique, dont nous avon tracé le contour extérieur, est en lui-même brisé.“ – 
RICŒUR,  Paul.  De  l'interprétation:  essai  sur  Freud.  Paris:  Éditions  du  Seuil.  L'ordre 
philosophique, 1965, s. 35.

55 „Na pytanie jak uprawiać hermeneutykę, nie znajdziemy metodologicznie (tj. w sensie zbioru 
dyrektyw)  zorientowanej  wypowiedzi.  Nie  można  powiedzieć  jak  zostać  hermeneutą. 
Wszelkie  podejmowane  przez  nas  działania,  które  zorientowane  są  na  rozumienie  siebie 
i świata (które nimi nie są?) przynależą do obszaru, o który pytamy, do obszaru, do którego 
przynależymy  –  każdy  ma  swój  własny  sposób.  Potrzeba  rozumienia  płynąca  z  dialogu 
ogarnia dzisiaj wszystkie humanistyczne dyscypliny.“ – JANUSZKIEWICZ, Michał.  W-koło 
hermeneutyki literackiej, s. 23. Zvýraznil autor.

56 Srov. „Klíčem k hermeneutickému přístupu k filozofii  a jejím souvislostem s literaturou je 
myšlenka, že filozofie,  spíše než se převážně snažit o zvětšování objemu poznatků, což je 
práce, kterou moderní vědy vykonávají mnohem efektivněji, by měla otevřít způsoby k získaní  
nového smyslu a k  obnovení ztraceného smyslu.“ („The key to a hermeneutic  approach to 
philosophy  and  its  connections  to  literature  is  the  idea  that  philosophy,  rather  than 
predominantly seeking to increase knowledge, a job the modern sciences perform far more 
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Abychom zůstali  věrni  hermeneutickému chápání  světa,  nemůžeme mluvit 

o metodě, protože – jak bylo ukázáno výše – ta neumožňuje poznání pravdy, nebo 

dokonce může přímo vést ke zfalšování interpretace z důvodu nesprávné reference 

odpovědí  a  otázek.  Literární  hermeneutika  nemůže  mít  striktní  směrnice,  ale 

(pokaždé) může vytvořit a používat model analýzy a interpretace literárního textu, 

v rámci kterého se hermeneuticky orientovaný badatel může pohybovat. Je to jistá 

radikalizace  tvrzení  Szondiho,  podle  kterého  je  literární  hermeneutika  vlastně 

pokaždé donucena se definovat nanovo, jelikož jak pojem literatury, tak i pojmy 

rozumění a interpretace se mění v historickém procesu.57

Ke klasickým interpretačním modelům, které používaly různé literární teorie 

20.  století,  tzn.  k  modelu  psychologickému,  historickému  a  imanentnímu,  se 

hermeneutika  vyjadřuje  kriticky.58 Pro  hermeneuty  je  text  výrazem tradice,  ve 

které  vznikl,  a  jako  takový  musí  sdělit  pravdu  a  nikoli  záměr  autora.  Ale 

porozumění textu a jeho historičnosti nejsou omezeny na význam, který platil pro 

publikum své doby, nýbrž na význam, který má právě teď, neboli  porozumění 

textu musí probíhat v právě aktuální přítomnosti. Omezení analýzy textu pouze na 

poznání  a popis  jazykových  struktur  v něm obsažených  může  být  vysvětlením 

textu,  ale  nikoli  jeho interpretací.  Tato kritika starých modelů měla svůj  zdroj 

v základním  rozdílu  postkarteziánského  stanoviska  novodobé  filozofie,  zcela 

konkrétně  v ostrém  protikladu  mezi  subjektem  a  objektem  poznání  neboli 

kladením subjektu nad objekt a jejich nezávislosti na historických procesech.

Než uvedu model hermeneutické interpretace literárních textů, který budu při 

interpretaci Máraiho tvorby používat, musím uvést základní pojmy, které budou 

použity. To, že budu muset pokaždé (ve smyslu každé jednotlivé analýzy) vybrat 

a vysvětlit  zvolený  model  a  spolu  s ním  i  definovat  relevantní  pojmy,  které 

použiji, vyplývá jednak z charakteru současných literárněteoretických výzkumů, 

který je výsledkem pluralismu a interdisciplinarity, jednak z vnitřní diferenciace 

jednotlivých  teorií,  natožpak  hermeneutiky,  a  konečně  z  výše  prezentovaných 

effectively, should open up ways of making new sense and recovering lost sense .“) – BOWIE, 
Andrew. Hermeneutics and literature.  In:  MALPAS, Jeff  a GANDER, Hans-Helmuth, eds. 
The Routledge Companion to Hermeneutics. London – New York: Routledge, 2015, s. 437. 
Zvýraznila MGB.

57 Srov. SZONDI, Peter. Úvod do literární hermeneutiky, s. 11.
58 ROSNER,  Katarzyna.  Hermeneutyczny  model  obcowania  z  tekstem  literackim.  In: 

MARKIEWICZ,  Henryk,  ed.  Problemy  teorii  literatury:  Seria  IV.  Wrocław:  Zakład 
Narodowy im. Ossolińskich, 1998, s. 297–301.
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nezdarů hermeneutiky při snachách o vytvoření vlastní metody. Model, který mám 

v  úmyslu  uvést  a používat,  bude  založen  na  Gadamerově  filozofii.  Jeho  opus 

magnum, tj. rozpravu Pravda a metoda, lze chápat v jejím primárním záměru za 

projekt  v oblasti  filozofie v pravém,  tedy  řeckém  smyslu  tohoto  slova,  který 

pokrývá  základní  otázky  lidské  existence,  a  nikoli  za  projekt  v  oblasti 

metodologie věd. Nicméně, a to chci ukázat, je možné jak na základě této práce, 

tak na základě jiných jeho studií zrekonstruovat určitý model analýzy literárních 

textů  neboli  určitou  literárněteoretickou koncepci,  jejíž  praktickou dimenzi  lze 

nalézt v Gadamerových textech věnovaných literatuře, jako např. eseje o poezii 

Johanna  W.  Goetheho,  Reinera  M. Rilkeho,  Stefana  George,  Friedricha 

Hölderlina.59 Mám za to, že tento způsob splňuje požadavek, který na literární 

hermeneutiku klade Bókay:60 na základě obecné koncepce recepce literatury, která 

ze  zásady musí  mít  a  má filozofický charakter,  představím konkrétní  příklady 

čtení  a  interpretace  literárních  textů,  kde  otázka  (po)rozumění,  třebaže  někdy 

nevyslovená,  je  jádrem jak analyzovaných textů,  tak i  samotné analýzy.  Tento 

model bude základem analýzy Máraiho tvorby, která neaspiruje na to, aby byla 

kompletní  teorií,  a  není  ani  kompletní  studií  hypotetické  Gadamerovy  teorie 

literární hermeneutiky. Ta může – a měla by – být předmětem samostatné práce.61

1.1.7 Základní  otázky  hermeneutiky  z  hlediska  postulovaného 

modelu analýzy literárních textů

Hlavním  cílem  rozpravy  Pravda  a  metoda je  analýza  hermeneutické 

zkušenosti  a prezentace  její  univerzality  zahrnující  jakýkoliv  proces  rozumění. 

Když  si  Gadamer  klade  otázku,  zda  a  jak  je  možné  rozumění,  odpovídá 

hermeneutikou založenou na třech hlavních zdrojích: Hegel, Heidegger a Platón.62 

59 Srov. GADAMER, Hans-Georg. Ästhetik und Poetik II: Hermeneutik im Vollzung. Tübingen: 
Mohr Siebeck, 1999. UTB für Wissenschaft. Nebo v překladech: GADAMER, Hans-Georg. 
Poetica:  wybrane  eseje.  Warszawa:  Instytut  Badań  Literackich  Wydawnictwo,  2001; 
GADAMER, Hans-Georg. Literature and Philosophy in Dialogue: Essays in German Literary  
Theory. New York: State University of New York Press, 1994.

60 BÓKAY Antal. Bevezetés az irodalomtudománybas, s. 219.
61 Viz  GÖRFÖL  Balázs.  Hans-Georg  Gadamer  művészet-  és  költészetfelfogása.  Budapest: 

Balassi Kiadó, 2016.
62 Heglův  a  Heideggerův  rys  ukazuje  Bogdan  Baran  –  srov.  BARAN,  Bogdan.  Spekulacja 

hermeneutyczna.  In:  GADAMER,  Hans-Georg.  Prawda  i  metoda:  Zarys  hermeneutyki  
filozoficznej. Kraków: Inter Esse, 1993, s. 14.
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Rozumění podle Gadamera má charakter (1) spekulativní (Hegel), (2) dialogický 

(Platón) – ve smyslu nějakého konkrétního já a nějakého konkrétního ty (Hegelův 

dialog má charakter sebepoznání) a (3) existenciální a původní (Heidegger). Tyto 

tři aspekty tvoří základ Gadamerovy hermeneutiky. Hermeneutika jako „umění“ 

rozumění a interpretace je možná pouze tehdy, když je ontologie Dasein doplněna 

o  historičnost  rozumění;  jinak  řečeno:  výchozím  bodem  pro  hermeneutické 

zkušenosti,  ve  které  se  badatel  nachází,  je  daná  ontologická  struktura  dané 

historické situace. Komplexní prezentace filozofických názorů Gadamera (a jejich 

aporií)  není v této práci možná, a proto se zaměřím pouze na otázky, které se 

spojují se široce (ale ne vždy přesně) chápanou literární hermeneutikou.

Hermeneutický postup

Hlavním úkolem hermeneutiky má být překonání cizosti světa, a to cestou 

přeměny něčeho cizího v něco blízkého, přímo spolupřítomného. K tomu je třeba 

aplikovat hermeneutický postup, který se skládá ze tří prvků, kterými jsou opět: 

rozumění,  interpretace  a aplikace.  Aplikace  má  spočívat  v  pokusu  odkázat 

historickou jednorázovost daného výtvoru do historické jednorázovosti badatele, 

jinými slovy v pokusu odkázat minulost do současnosti a vytvořit tímto způsobem 

„nové“ rozumění  neboli  aktualizaci  tradice.  Pojem tradice a  autority  na straně 

jedné,  a před-sudky na straně druhé, jsou pro Gadamera konstitutivními prvky 

rozumění, které díky otevření horizontu umožňují rozumění něčemu jinému než 

jsme my sami a pravdě. Díky zavedení koncepce tradice a autority (šlo  de facto 

o jejich rehabilitaci) se Gadamer vyhýbá radikalizaci své koncepce. Mají pro něho 

pozitivní  aspekt,  který  však  není  identický  s  německou  tradicí  romantismu 

a filozofie dějin, kde byly stálými a neměnnými determinantami rozumění. Otázka 

po  předsudcích  a  tradicích  umožňuje  získat  potřebný odstup  a otevřít  horizont 

rozumění.

Jazyk – řeč – písmo

Pozdější hermeneutická tradice (spojená s filozofickými úvahami a nejenom 

s technickou analýzou textů) od samého počátku zaujala stanovisko, že skutečnost 

je vždycky skutečností jazykovou – myšlení se projevuje v jazyce, a proto pouze 

36



skrze  jazyk  můžeme  dospět  k porozumění.  Protiklad  k této  pozici  najdeme 

v myšlení  karteziánského  proudu,  které  hlásalo  něco  jiného,  konkrétně  to,  že 

právě jazyk je překážkou k dosažení absolutního vědění. Descartesův názor našel 

později  ve  20.  století  své  pokračovatele  ve  fenomenologii  Husserla  a Maxe 

Schelera.63 Tvrdili,  že  jazyk  je  předmětem stejně  jako  všechno  ostatní  a  jako 

předmět  znesnadňuje  pohled  na  skutečnost  a  dosažení  stavu  transparentního 

vědomí.64 Gadamer  zastával  první  z  těchto  dvou stanovisek – „[b]ytím,  jemuž 

může  být  rozuměno,  je  řeč“65 –  a poukázal  na  tři  aspekty  „bytí  jazyka“: 

(1) mluvení  jako  „živá  řeč“,  která  zapomíná  na  sebe  a celé  své  strukturace, 

(2) „mluvit znamená mluvit k někomu“, a proto já není objektem jazyka, (3) jazyk 

je  ze  své  povahy  univerzální  a  všeobjímající,  neboť  zahrnuje  vše,  co  lze 

pochopit.66 Jazyk  však  není  ani  nástroj,  ani  instrument,  který  můžeme  použít 

a odložit, když jej už nepotřebujeme – „Ve skutečnosti jsme v řeči už vždycky 

stejně doma jako ve světě.“67 Protože naše jazyková vysvětlení světa předchází jak 

poznání, tak i myšlení. Jak správně zdůrazňuje Hroch:

Řeč není podle Gadamera něčím, co může být přisuzováno individuálním lidským 
subjektům.  Řeč  je  my,  v níž  máme  přisouzeno  naše  místo  vzhledem k  někomu 
druhému a ve které individuum nemá žádné vymezené ohraničení.68

Není  možné  rozumět  mimo jazyk.  Jazyk  je  médium,  pomocí  kterého  se  nám 

skutečnost  ukazuje  a  pomocí  kterého  také  poznáváme  skutečnost.  Z  tohoto 

důvodu jazykové výtvory zaujímají  nejdůležitější  místo mezi  všemi kulturními 

63 Důležitost  problému jazyka ve  filozofii  20.  století  je  popsána  jako  „obrat  k  jazyku“.  Viz 
RORTY,  Richard.  The  linguistic  turn:  recent  essays  in  philosophical  method.  Chicago: 
University of Chicago Press, 1967.

64 MARKOWSKI,  Michał  Paweł.  Hermeneutyka.  In:  BURZYŃSKA,  Anna  a  Michał  Paweł 
MARKOWSKI.  Teorie  literatury  XX  wieku:  Podręcznik.  Wyd.1,  dodr.  Warszawa: 
Wydawnictwo Znak, 2009,s. 178–179.

65 GADAMER, Hans-Georg. Pravda a metoda. I: Nárys filosofické hermeneutiky. Praha: Triáda, 
2010, s. 403. V eseji Estetika a hermeneutika zdůraznil, že tato teze nemá žádné metafyzické 
požadavky  a  zevnitř  ukazuje  neohraničenost  horizontu  rozumění,  viz  GADAMER, 
Hans-Georg.  Estetika  a  hermeneutika,  s.  51.  V Textu  a  interpretaci v souvislosti  s touto 
známou formulaci řekl: „Když jsem napsal větu: ‚Bytím, jemuž může být rozuměno, je řeč,‘ 
tak měl mínit, že tomu, co jest, nelze nikdy zcela rozumět. To znamená, že vše, co nějaká řeč 
přináší, poukazuje vždy ještě za to, co dospěje k výpovědi. Jako to, čemu má být rozuměno, 
zůstává tím, co přichází k řeči – vždy je to ovšem vzato {genommen}, vnímáno {v předloze 
‚wahr-genommen‘, tj. doslova „vpravdě vzato“} jako něco. Bytí ‚se ukazuje‘ v hermenautické 
dimenzi.“ – GADAMER, Hans-Georg. Text a interpretace. GADAMER, Hans-Georg. Pravda 
a metoda. II: Dodatky, rejstříky. Praha: Triáda, 2011, s. 278–279.

66 GADAMER,  Hans-Georg.  Člověk a  řeč.  GADAMER,  Hans-Georg.  Člověk  a  řeč:  (výbor  
textů). Praha: OIKOYMENH, 1999, s. 26–28.

67 GADAMER, Hans-Georg. Člověk a řeč, s. 25.
68 HROCH, Jaroslav. Filosofická, strukturální a hlubinná hermeneutika. Brno: Marek Konečný, 

2009, s. 39.
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výtvory,  před  kterými  stojíme.  Na jedné straně  jsou  to  „nejčistší“  výtvory,  na 

druhé však i nejvíce „odcizené“, které vyžadují porozumění.69 Gadamer píše:

Písmo a to, co na něm má účast, literatura, je srozumitelnost ducha zvnějšněná do 
něčeho nanejvýš cizího. Nic není natolik čistou stopou ducha jako písmo, nic však 
také není tolik jak písmo odkázáno na rozumějícího ducha. Při luštění a výkladu 
písma se děje zázrak, proměna něčeho cizího a mrtvého v bezprostřední současnost 
a důvěrnost. (…) [P]ísemné podání, jakmile je rozluštěno a čteno, je natolik čistým 
duchem, že k nám promlouvá jako přítomné.70

Analogicky k situaci  umění  jako hry,  kde  smysl  je  realizován  teprve  v příjmu 

diváka,  v  jeho  účasti  ve  hře,  Gadamer  tvrdí,  že  teprve  v  rozumění  textu,  čili 

v příjmu čtenáře, se význam mění z něčeho mrtvého v něco živé.

Text  je  zvláštní  případ  psaného  jazyka.  Ve  svém  slavném  článku  Text  

a interpretace,  který formuloval  jako polemiku s  Derridou v rámci  konference 

organizované v roce 1982 v Paříži,71 Gadamer rozlišuje tři formy textu, které jsou 

v  rozporu  s  duchem textu.  Jsou to:  (1) antitexty  (2)  pseudotexty  (3)  pretexty. 

Antitexty jsou proti textualizaci, je to například žert nebo ironie, které se týkají 

kontextu  živé  komunikace.  Pseudotexty  de  facto nevyjadřují  obsah  (význam), 

mají jenom funkce „čistě funkcionální a rituální“ a vyplňují řeči.72 O pre-textech 

píše: „Označuji tak všechna taková komunikativní vyjádření, jejichž porozumění 

se  nenaplňuje  ve  zprostředkování  smyslu,  který  je  v  nich  intendován,  nýbrž 

nabývá  v  nich  výrazu  něco  maskovaného.“73 Jinými  slovy:  pravdivý  význam 

výpovědi  je  skrytý  za  záminkou,  a  proto  je  třeba  interpretovat.  Pre-texty  jsou 

texty,  které  jsou  ideologicky  zabarveny.  Proti  těmto  formám  textů  můžeme 

postavit texty literární, které pokaždé požadují, aby mohly nanovo promluvit, jsou 

to texty „zde“, ke kterým se vracíme, jsou to texty ve správném slova smyslu. 

A pro Gadamera jsou to texty eminentní.74

69 GADAMER, Hans-Georg. Pravda a metoda. I, s. 154.
70 GADAMER, Hans-Georg. Pravda a metoda. I, s. 154.
71 Na téma této diskuse viz ORBÁN Gyöngyi.  Híd és  korlát.  In:  ORBÁN Gyöngyi.  Híd és  

korlát: Irodalmi hermeneutikai esszék. Kolozsvár: Egyetemi Műhely Kiadó – Bolyai Társaság, 
2014, s. 125–138.

72 GADAMER, Hans-Georg. Text a interpretace, s. 289.
73 GADAMER, Hans-Georg. Text a interpretace, s. 289–290.
74 Analýza pojmu textu eminentního u Gadamera viz KULCSÁR-SZABÓ Zoltán. Az „eminens 

szöveg“ fogalma Gadamernél.  In:  KULCSÁR-SZABÓ, Zoltán.  Hermeneutikai  szakadékok. 
Debrecen: Csokonai Kiadó, 2005, s. 149–174.
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Dialog a dialektika

Věta  o  jazykovém  charakteru  současnosti  vedla  Gadamera  ke  koncepci 

rozhovoru, kterou nejobecněji lze chápat jako proces výměny mezi já a ty.75 Ne 

jazyk je  následkem kontaktu dvou lidí  nebo důsledkem rozumění,  ale  naopak. 

Jsme  schopni  rozumět  pouze  proto,  že  vzájemně  jazykově  komunikujeme, 

přesněji  řečeno:  že  se  dorozumíme navzájem.  Rozhovor  je  skutečností  jazyka 

a strukturálně připomíná hru, při které se v pohybu ztratí ten nebo to, kdo nebo co 

hraje. Stejně jako hru definuje Gadamer i umělecké dílo: není to něco odděleného 

od příjemce, ale získává svou správnou existenci jen tehdy, když je hráno. Bez 

toho,  kdo hraje  –  hráče,  příjemce,  diváka,  čtenáře  –  vůbec  nevznikne.  Z toho 

vyplývá, že k představení imanentního významu díla dochází jen při hře a toto 

představení je  de facto sebepředstavení (die Selbstdarstellung). Totéž platí i pro 

příjemce uměleckého díla, který se stává účastníkem (vlastního) sebepředstavení. 

Je  zde  téměř  zlikvidováno axiologické označování  epistemologického rozlišení 

subjektu  a  objektu  poznání.  Vztah  příjemce  a uměleckého  díla  by  neměl  být 

označován  jako  jednostranný,  ve  kterém  pouze  umělecké  dílo  získává  svou 

správnou existenci,  obdobně totiž  i  příjemce něco získává,  konkrétně možnost 

sebepoznání a dosažení pravdy.

Na základě Platónových představ chtěl Gadamer změnit text v „živou“ řeč, 

protože jen tehdy, v rozhovoru je možné dojít k rozumění. Nejlepší cestou k tomu 

je  model  Platónova dialogu,  tzn.  rozhovoru založeného na dialektické výměně 

otázek a odpovědí. Z toho důvodu vztah mezi textem a interpretem nemůže být 

vztahem  mezi  objektem  a  subjektem,  kde  objektem  je  text  a subjektem  je 

interpret, který se chce dostat k finální (a jediné správné) interpretaci. Tento vztah 

musí mít dialektický charakter. Rozhovor nemá dosáhnout ani kompromisu mezi 

dvěma stranami na nějaké téma, ani vést k označení vlastních (a stále oddělených) 

stanovisek, ale má být otevřený vůči tomu, co je jiné.

Gadamer  však  k  Platónovu(-Sókratovu)  chápání  dialogu  přidává  vlastní 

dimenzi,  což  zdůrazňuje  Lauren  Swayne  Barthold  ve  své  knize  Gadamer’s  

dialectical  hermeneutics.  Autorka  zde  poukazuje  na  několik  prvků,  které 

dialektiku Gadamera a Platóna spojují. Především zdůrazňuje, že Gadamerovské 

chápání dialektiky nutně muselo být zakořeněno v Sókratově-Platónově pohledu 

75 GADAMER, Hans-Georg. Člověk a řeč, s. 27.
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na dialektiku, a nikoli v opačném, tj. v negativním pohledu elejské školy. To, že 

tento  pozitivní  a  sjednocující  přístup  nebyl  epistemicky  omezen,  umožnilo 

Gadamerovi  soustředit  se  na věc  samu (die  Sache).76 Tuto  perspektivu  doplnil 

platónickým  konceptem  logu,  který  má  charakter  zároveň  sjednocující 

a polemický – umožňuje setkání  množství  hlasů a  vytváření  jednoty,  která  má 

produktivní a neideologický charakter.77 Dalším prvkem je areté (morální ctnost), 

která je specifická pro každou osobu;  areté lze chránit v dialogu a je spojeno se 

sebe-rozuměním, které má zásadní  význam, protože přímo ovlivňuje rozumění 

jako takové. Konečně epekeina tês ousias (dobro ve významu za hranicemi bytí), 

tzn. odkazování se na něco více než individuální areté, na něco, co není přítomen 

v dané chvíli, je specificky lidská schopnost. Právě dialog je nejlepším výrazem 

dialektiky, protože spojuje hledisko jedinečnosti s hlediskem mnohosti, hledisko 

jednoty s hlediskem rozdílu.  Pokud jde o dialektiku,  význam  chorismos (rozdíl 

světa idejí od světa jevů) má u Gadamera rozhodující úlohu: díky tomu získává 

„produktivitu“,  která  umožňuje rozumění  vůbec.  Druhá tradice,  která  ovlivnila 

Gadamera, je tradice aristotelská (v níž spatřoval Gadamer kontinuitu Platónovy 

myšlenky78),  což  mu umožnilo  zdůraznit  integritu  theoríe  a  praxe.  Dialektická 

povaha gadamerovské filozofie znamená pravě tuto integritu  theoríe a  praxe – 

přesněji řečeno chápání hermeneutiky jako praktické filozofie (phronesis) a také 

to,  že  proces  rozumění  je  de facto hermeneutickou zkušeností  čili  je  situován 

mimo metafyziku. Vedle toho je  třeba pamatovat na to,  že termín „dialektika“ 

v Gadamerově pojetí  neznamená striktně totéž jako u Aristotela,  u  kterého má 

význam „argumentace“.79

Gadamerova dialektika je úzce spojena s pojmy pravdy a (sebe)rozumění80 

a zdůrazňuje existenciální dimenze hermeneutiky, což nutně vede ke konstatování, 

že gadamerovskou hermeneutiku lze chápat jako praktickou filozofii, pro kterou 

základem  bude  Aristotelovo  phronesis,  morální  ctnost,  a rozdíl  mezi 
76 BARTHOLD,  Lauren  Swayne.  Gadamer’s  Dialectical  Hermeneutics.  Lanham,  Md.: 

Lexington Books, 2010, s. 3. Barthold zdůrazňuje, že Gadamerův pohled na dialektiku nijak 
nesouvisí s realismem. Ve své knize kriticky odkazuje na pokusy Richarda Bernsteina a Brice  
Wachterchausera, kteří chtějí odvozovat od Gadamerova die Sache relativismus, esencialismus 
a realismus.

77 BARTHOLD, Lauren Swayne. Gadamer’s Dialectical Hermeneutics, s. 6.
78 Viz  GADAMER,  Hans-Georg.  Idea  Dobra  mezi  Platónem  a  Aristotelem.  Praha: 

OIKOYMENH,  2010.  Gadamerův  vztah  k Aristotelovi  srov.  také  BARTHOLD,  Lauren 
Swayne. Gadamer‘s Dialectical Hermeneutics, s. 25–46.

79 BARTHOLD, Lauren Swayne. Gadamer’s Dialectical Hermeneutics, s. 24–25.
80 BARTHOLD, Lauren Swayne. Gadamer’s Dialectical Hermeneutics, s. 71–98.
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dvoustupňovým  rozlišením  dobra  na  dobro  konkrétní  a dobro  o  sobě 

a Platónovým dobrem ve významu za hranicemi bytí (epekeina tês ousias).81 Pro 

Gadamera je konkrétní dobro nedostačující, pokud jde o rozumění, pouze spolu 

s dobrem,  které  překračuje  současnou  situaci,  které  ji  transcenduje,  je  vůbec 

možné rozumět. Pouze zamíření k Jinému nám umožní rozumět:

Lze tedy zcela oprávněně mluvit o hermeneutickém rozhovoru. Odtud pak ale plyne, 
že  hermeneutický  rozhovor  si  stejně  jako  skutečný  rozhovor  musí  vypracovat 
společnou  řeč  a že,  stejně  jako  v  rozhovoru,  toto  vypracování  společné  řeči 
neznamená  přípravu  jakéhosi  nástroje  pro  účely  dorozumění,  nýbrž  se  kryje  se 
samotným výkonem rozumění a dorozumění.  Podobně jako mezi dvěma osobami 
dochází také mezi partnery tohoto „rozhovoru“ k určité komunikaci, která je víc než 
pouhé přizpůsobení. Text přivádí určitou věc ke slovu, ale že tak učiní, je nakonec 
dílem interpreta. Podílejí se na tom oba.82

Fúze horizontů

Pojem splývání (die Verschmelzung) horizontů rozumění je spojen s koncepcí 

historičnosti rozumění. Rozumění pravdy se nedosahuje prostřednictvím použití 

nějaké konkrétní metody, ale díky neustálému procesu růstu a shody horizontu 

badatele  a  horizontu  konkrétního  kulturního  výtvoru  neboli  usouvztažněním 

předsudků  minulosti  (tradice)  a předsudků  současnosti  (badatel).  V  případě 

písemné kultury (literatura) má fúze horizontů formu splývání horizontu interpreta 

a horizontu textu. Tradice oslovuje badatele, klade mu otázku, na kterou je nucen 

odpovědět a to vytváří novou kvalitu. Stejně tak text klade otázku badateli,  na 

kterou je nucen hledat přiměřenou odpověď. Prostřednictvím tohoto specifického 

vzájemného  „zakořenění“  se  Gadamer  vyhýbá  obvinění  z  historického 

relativismu, který má za následek vnímání minulosti a tradice jako izolovaných 

monád. Místo toho získáme živou tradici, jejíž smysl k nám neustále promlouvá – 

pokud to dopustíme. Základem tedy je otevřenost badatele vůči tradicím a jeho 

vstup do dialogu s ní. Dialektický proces otázky a odpovědi umožňuje pochopení 

daného  kulturního výtvoru.  Samo porozumění  se  uskutečňuje  v  jazyce  a  díky 

jazyku.83 Fúze  horizontů  je  pak  formou  komunikace,  ve  které  se  uskutečňuje 

rozhovor subjektu a objektu interpretace. Ve fúzi nejde o asimilaci nebo zřeknutí 

81 Srov. jako důsledek Platónova chorismos.
82 GADAMER, Hans-Georg. Pravda a metoda. I, s. 334.
83 Pojem jazyka zajišťuje  v  gadamerovské  filozofii  možnost  dosažení  pravdy navzdory  stále 

nanovo vznikajícím rozuměním. Viz výše.
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se vlastního stanoviska, nýbrž o otevřenost vůči Jinému a o přirozenou přeměnu, 

která se má tímto způsobem uskutečnit, což vede k vytvoření něčeho společného:

[D]o znovuprobuzeného smyslu textu již vždy vstoupily vlastní myšlenky interpreta. 
Potud je vlastní horizont interpreta rozhodující, ale nikoli jako vlastní, pevně držené 
a prosazované stanovisko, nýbrž jako mínění a možnost, kterou vnášíme do hry, na 
kterou sázíme a která nám napomáhá opravdu si osvojit to, co je v textu řečeno.  
Výše jsme to popsali  jako splývání horizontů.  Nyní  v  tom rozpoznáváme formu 
uskutečňování rozhovoru, v němž nabývá výrazu věc, jež není jen má, nebo mého 
autora, nýbrž je společná.84

Hermeneutický kruh

První  novodobé  použití  termínu  hermeneutika  je  připisováno  Astovi  na 

začátku 19. století,85 následně bylo přeformulováno Scheleiermacherem do známé 

sentence o rozumění, jakožto vztahu celku k části a části k celku. Když interpret 

přistupuje k textu, neustále se v něm pohybuje mezi jeho částmi a celkem a tímto 

způsobem  dospívá  k (po)rozumění  a  interpretaci.  Rozumění  hermeneutického 

kruhu  získalo  nový  rozměr  ve  filozofii  Heideggera,  pro  kterého  struktura 

hermeneutického  kruhu  měla  ontologickou  dimenzi  a  vyjádřila  kruhovost 

samotného  rozumění,  ale  znamenala  také  fakt,  že  vždy  rozumíme  na  základě 

nějakého  předrozumění.  Důsledkem  toho  je  prohlášení,  že  když  interpret 

přistupuje k analýze textu, vždy má určité vědomosti, které není možné eliminovat 

a bez kterých by rozumění vůbec nebylo možné.86

Gadamer  ve  svém  chápání  hermeneutického  kruhu  sleduje  Heideggera: 

interpret  má  vždy  nějaké  a  priori před-sudky,  které  není  možné  eliminovat. 

Gadamer  rehabilitoval  koncept  předsudků,  který  byl  filozofií  osvícenství 

poznamenán  negativně.  Zároveň  zdůraznil  úlohu  autority  a  tradice  v  procesu 

rozumění,  a  proto  kruh vyjadřuje  také  jakési  zvláštní  hermeneutické  „mezi“87: 

nacházení se mezi tím, co je cizí, a tím, co je blízké, mezi historickou vzdáleností 

a sounáležitostí  k tradici.  Kruh by neměl být chápán jako formální,  metodická 

struktura:

84 GADAMER, Hans-Georg. Pravda a metoda. I, s. 334–335.
85 MANTZAVINOS,  Chrysostomos.  Hermeneutics.  [Section:  Introduction,  cit.  2018-06-03] 

Samotný problém se však již objevil v antické rétorice nebo později v patristické tradici.
86 Hermeneutický  kruh  jako  otázka  logická  a  metodologická  nebo  jako  empirický  fenomén 

v hermeneutické  filozofii  viz  stručný  přehled  MANTZAVINOS,  Chrysostomos. 
Hermeneutics. [Section: Hermeneutic Cirle, cit. 2018-06-03]

87 LAWN, Chris a Niall KEANE. The Gadamer Dictionary. Continuum, 2011, s. 72.
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Kruh tedy není  formální  povahy,  není  subjektivní  ani  objektivní,  nýbrž popisuje 
rozumění jako souhru pohybu podání a pohybu interpreta. (…) Kruh rozumění tedy 
vůbec  není  kruhem  ‚metodickým‘,  nýbrž  popisem  ontologického  strukturního 
momentu rozumění.88

Může být také definován následujícím způsobem: hermeneutický kruh neuzavírá 

interpreta ve své kružnici, ale nabízí mu neustálou otevřenost k cizímu textu.

Literatura

Literatura je fenoménem vyjádřeným v jazyce a písmu. Literární text, stejně 

jako každé umělecké dílo, obsahuje smysl, který nám chce sdělit,  jinými slovy 

něco  nám  říká  a  tuto  „řeč“  musíme  přijmout  a  přeměnit  v dialog.  Gadamer 

kritizuje  Kantovu  subjektivizaci  estetiky,  která  se  soustředí  na  p r o ž í v á n í 

uměleckého díla,  místo jeho  ( p o ) r o z u m ě n í . Navíc zcela vypouští  tradici 

a historický kontext, jakož i aspekt seberozumění čtenáře. Úloha jazyka v systému 

Gadamera má za následek to, že přiznává literárnímu uměleckému dílu zásadní 

roli  pro  možnost  okusit  bytí  naplno  –  která  se  zpřístupňuje  díky  jazykové 

(sebe)explikaci literárního díla.

Gadamer samotnou literaturu chápe velmi široce,  de facto do této kategorie 

vkládá  vše,  co  je  psaným  textem,  literární  i  vědecké  tradice,  obecně  vzato 

všechno, co je vyjádřeno a napsáno v jazyce, ať už se jedná o něčí deník, román či 

jakýkoliv  vědecký  text.  Uvádí:  „Nejširší  smysl  literatury  vymezuje  právě 

schopnost  všeho  řečového  přijmout  písemnou  podobu.“89 Literatura  je  tedy 

podmíněna pouze jazykovým přenosem a převedením tohoto přenosu v akt čtení, 

který je čistě vnitřním procesem. Literatura „plní funkci duchovního uchovávání 

a přenosu“,90 díky kterému je schopna aktualizovat tradici  spolu s  měnícími se 

časy  i  příjemce.  Přičemž  otázka  příjemce  je  stejně  důležitá  jako  ontologický 

aspekt samotné literatury.

Gadamer  postuluje  jednotu  světové  literatury,  která  pro  něj  není  mrtvou 

sbírkou písemných textů, jež mají pouze normativní charakter, ale v duchu jeho 

chápání  dějinnosti  a historického  vědomí  ji  považuje  za  živou  tradici,  která 

vyjadřuje  problematiku historičnosti  v otevřeném procesu dějin.  Takto chápaný 

pojem literatury by měl odkazovat na něco, co lze nazvat  literárním uměleckým 

88 GADAMER, Hans-Georg. Pravda a metoda. I, s. 258–259.
89 GADAMER, Hans-Georg. Pravda a metoda. I, s. 153.
90 GADAMER, Hans-Georg. Pravda a metoda. I, s. 152.
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dílem. Jaký je tedy jejich vzájemný vztah? Literatury samozřejmě používají různé 

jazyky, díky tomu se liší ve svých literárních tvarech, ale Gadamer zdůrazňuje, že 

zásadní rozdíl spočívá „v odlišném nároku na pravdu, jejž vznášejí“,91 což však 

neovlivňuje jejich základní jednotu, tj. to, co je spojuje, což je fakt, díky kterému 

jazyková forma (existenční determinanta) umožňuje vliv významu obsahu textu. 

Jak ukázal Gadamer:

Literární text je textem v obzvláštním stupni právě proto, že neodkazuje na původní 
řečové jednání, nýbrž sám všechna opakování a  řečová jednání předepisuje; žádné 
mluvení nikdy nemůže zcela splnit předpis, jímž je básnický text.92

Takže literatura je „sebe-prezentací slova“, je to text, který není jen čten, ale také 

poslouchán, a díky tomu přiměje příjemce k rozhovoru.

Skutečně velká literatura má moc proměňovat čtenáře, obrací se na čtenáře 

a vyžaduje odpověď. Proces čtení je neustálým pohybem otázek a odpovědí, aby 

však  tento  proces  byl  produktivní,  to  znamená,  abychom  něčemu  mohli 

porozumět, je nezbytná i otevřenost k tomu, co nám text chce předat: „Člověk 

nemůže rozumět, aniž by rozumět chtěl – tj. aniž by si chtěl nechat něco říci.“93 

Tato otevřenost nám umožňuje přezkoumání našich předsudků, našeho mínění ve 

vztahu k textu, což nakonec povede k fúzi horizontů. Je to částečně setkání se 

sebou samým, neboť má charakter existenciální zkušenosti.

Interpretace

Literární interpretace je pouze částí obecnějšího problému, kterým je výklad 

textů  vůbec  a  možnost  objektivního  porozumění.  Není  možné  číst 

a neinterpretovat, protože, jak říká Gadamer, „veškeré rozumějící čtení se již vždy 

jeví jako svého druhu reprodukce a interpretace“.94 Samotný interpretační proces 

je srovnán s rozhovorem, který je podle principu dialektiky založen na vzájemném 

vztahu otázek a odpovědí.95 Tímto způsobem je výklad určitým způsobem závislý 

na otázkách, které interpret klade dílu – to, co mu dílo poví, je důsledkem jeho 

otázek. Autorova intence nevyčerpává význam textu, který je závislý historicky 

91 GADAMER, Hans-Georg. Pravda a metoda. I, s. 154.
92 GADAMER, Hans-Georg. Text a interpretace, s. 291. Zvýraznila MGB.
93 GADAMER, Hans-Georg. Estetika a hermeneutika, s. 50.
94 GADAMER, Hans-Georg. Pravda a metoda. I, s. 151.
95 Srov. „Výklad stejně jako rozhovor je kruhem uzavřeným dialektikou otázky a odpovědi.“ – 

GADAMER, Hans-Georg. Pravda a metoda. I, s. 335.
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a kulturně; není tomu tak totiž jednou a provždy, a proto je otevřen k stále se 

měnícím  podmínkám,  historickým  a  kulturním  kontextům,  a  tak  může  být 

prezentován jako dialog mezi  minulostí  a  současností.  Cílem interpretace  není 

objevení nějakého hotového smyslu, struktury nebo záměru autora – to nevede 

k porozumění.  Každé  čtení  básně  má  být  neustále  se  prohlubujícím  procesem 

porozumění, avšak aby dosáhlo tohoto cíle, musí samotná interpretace zmizet, má 

být pouze jak nástroj, který používáme, a ne jako cíl, ke kterému chceme dojít. 

Řeč interpreta (v případě literárních textů promluvení96) má sloužit textu a zmizet 

v něm, ale není to samotným textem. Je to „vstup do komunikace [mezi textem 

a čtenářem – MGB],  takže  se ruší  napětí  mezi  horizontem textu  a  horizontem 

čtenáře“,97 a v tomto smyslu se to týká všech textů, včetně literárních. Ve svém 

eseji věnovaném dílu Ernsta Meistera Gadamer jasně ukazuje praktickou stránku 

své  reflexe  vzhledem  k  literární  interpretaci:  „[Báseň]  vyzývá  k  dlouhému 

naslouchání a k dialogu, ve kterém dochází k porozumění.“98 A také:

Je  bláznivou  teorií  tvrdit,  že  doprovázející  porozumění,  které  je  cílem  veškeré 
interpretace,  může  být  něčím  jako  konstruováním  smyslu,  který  má  být  údajně 
obsažen v básni. Pokud by tomu tak bylo, vůbec bychom báseň již nepotřebovali. Je 
to spíše tak, že báseň, stejně jako probíhající rozhovor, ukazuje směrem k nějakému 
smyslu,  kterého nelze nikdy plně dosáhnout.  (…) Přesná interpretace básně jako 
celku je interpretací, která může zmizet zcela beze stopy, když znovu opakujeme 
báseň – neexistuje jiné kritérium. (…) Interpretace básně se měří tím, zda umožňuje 
promluvit samotné básni. Báseň je refrén duše, která je mezi já a ty vždy stejnou  
duší.99

V textu  Was muβ der Leser wissen? (Co čtenář potřebuje vědět?)100 klade 

otázku, zda a jaké informace by měl mít čtenář. Navazuje zde na nedokončený 

text  Szondiho,  ve  kterém  při  interpretaci  básně  Paula  Celana  ze  svazku 

96 GADAMER, Hans-Georg. Text a interpretace, s. 296.
97 GADAMER, Hans-Georg. Text a interpretace, s. 291.
98 „Es lädt einen zu einem langen Hören und zu einer Wechselrede ein, in der sich Verstehen 

vollzieht.“ – GADAMER, Hans-Georg. Gedicht und Gespräch. In: GADAMER, Hans-Georg. 
Ästhetik und Poetik. 2: Hermeneutik im Vollzug. Tübingen: Mohr Siebeck, 1999, s. 341.

99 „Es ist eine verrückte Theorie, daß das mitgehende Verstehen, auf das alle Interpretation zielt, 
so etwas sein möchte wie ein Konstruktion des Sinnes, der angeblich im Gedichte liegt. Wenn 
das möglich wäre, brauchten wir das Gedicht nicht mehr. Das Gedicht weist uns vielmehr wie 
ein sich fortentwickelndes Gespräch in die Richtung auf einen nie ganz einzuholenden Sinn 
hinein. (…) Kriterium für die richtige Interpretation eines Gedichtes im ganzen, als daß die 
Interpretation absolut zu verschwinden weiß, wenn man das Gedicht erneut vollzieht. (…) So 
wird jede Interpretation eines Gedichtes daran gemessen, ob sie das Gedicht selbst wieder 
sprechen zu lassen weiß. Das Gedicht ist der Refrain der Seele, die zwischen Ich und Du 
immer dieselbe Seele ist.“ – GADAMER, Hans-Georg. Gedicht und Gespräch, s. 344.

100 Text  Was muβ der Leser wissen? je částí textu  Wer bin Ich und wer bist Du? (Kdo jsem já 
a kdo jsi ty?) – viz GADAMER, Hans-Georg. Wer bin Ich und wer bist Du? In: GADAMER, 
Hans-Georg. Ästhetik und Poetik. 2: Hermeneutik im Vollzu. Tübingen: Mohr Siebeck, 1999, 
s. 383–45.

45



Schneepart Szondi přemýšlí, zda a jak přesné faktografické údaje by měli čtenáři 

mít,  aby  básni  porozuměli.  Odpověď  na  první  část  otázky  („zda“)  je  zřejmá 

z Gadamerovy teorie: protože vždy máme před-sudky, není možné začít číst bez 

jakýchkoliv  informací.  Odpověď na  otázku  „jaké  informace“  (nebo  kolik,  jak 

přesné…) by měli čtenáři mít, je viditelná po analýze básně, kterou sám provádí 

a která ukazuje, že text (zde báseň) ze své strany zpřístupňuje všechny potřebné 

informace  a  úkolem interpreta  je  „chtít  pochopit,  co  se  na  nás  obrátí“.101 Jen 

dalším krokem se můžeme obrátit na faktografické nebo biografické údaje, které 

se  ostatně  v  průběhu  času  mohou  stát  všeobecně  známými  informacemi.  Jak 

zdůrazňuje  Gadamer  je  to  (spolu)otázka  účasti  vědy  v  hermeneutice.  Tento 

problém lze formulovat i následujícím způsobem: jsou důležitější autorovy údaje 

a informace (např. biografické), nebo individuální přístup čtenáře? Čtenář, který 

zná takové informace, se jich samozřejmě všimne, ale jak říká Gadamer: „To ale 

není porozumění básně a nemusí k tomu vůbec vést.“102 Protože:

[p]řesnost  v porozumění  básně,  kterou  ideální  čtenář  dosáhne  pouze  díky  básni 
samotné a díky znalostem, které má, by jistě byla rozumným kritériem [porozumění 
básně]. Pouze pokud tuto přesnost doplní porozumění, které používá autobiografické 
znalosti, mohou různé úrovně porozumění existovat spolu navzájem; Szondi na to 
správně poukazuje.103

1.1.8 Navrhovaný model hermeneutické interpretace literárního 

textu

Katarzyna  Rosnerová  zdůrazňuje,  že  podmínky  hermeneutického  modelu 

obcování s literárním textem jsou konsekvencí heideggerovské ontologie Dasein, 

ze  které  pochází  současný  proud  hermeneutické  tradice  čili  ontologická 

hermeneutika ve svých různých variantách, rovněž gadamerovské.104

101 „verstehen zu wollen, was uns da anspricht“ – GADAMER, Hans-Georg. Wer bin Ich und wer 
bist Du?, s. 440.

102 „Aber  das  ist  nicht  das  Verstehen  des  Gedichts  und  braucht  nicht  dazu  zu  führen.“  – 
GADAMER, Hans-Georg. Wer bin Ich und wer bist Du?, s. 440.

103 „Die Präzision in Verstehen des Gedichts, die der ideale Leser aus nichts als aus dem Gedicht 
selbst  und  aus  den  Kenntnissen,  die  er  besitzt,  erreicht,  wäre  ganz  gewiß  der  eigentliche 
Maßstab.  Nur  wenn  die  autobiographisch  belehrte  Verstehensweise  diese  Präzision  voll 
einholt,  können  die  verschiedenen  Ebenen  des  Verstehens  miteinander  da  sein;  das  hatte 
Szondi mit  Recht  im Auge.“ – GADAMER, Hans-Georg.  Wer bin Ich und wer bist  Du?, 
s. 440. Tato otázka je obzvláště důležitá v případě analýzy Máraiho tvorby, kde jsou úroveň 
faktografická a úroveň biografická silně přítomny.

104 ROSNER, Katarzyna. Hermeneutyczny model obcowania z tekstem literackim, s. 296–304.
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Analýza  filozofických  vztahů  v  románech  Sándora  Máraiho  bude  vedena 

podle následujících kritérií:

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).105

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.106

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 

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.107

7. Poslední instance interpretace je vždy analyzovaný literární text,108 a ne 

teorie, podle které analyzujeme.

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

hermeneutickou zkušenost s existenciální dimenzí.

105 Srov. modely literární interpretace v protikladu s modelem hermeneutickým a také již citovaný 
fragment z textu Gedicht und Gespräch – viz poznámky 98 a 99.

106 Srov. heideggerovskou ontologii Dasein.
107 Srov.  např.  „Každý  výklad  se  musí  vpravit  do  hermeneutické  situace,  k  níž  přísluší.“  – 

GADAMER, Hans-Georg. Pravda a metoda. I, s. 342.
108 Srov.  „(…)  pro  hermeneutické  zkoumání  je  porozumění  řečenému  tím  jediným,  na  čem 

záleží.“ – GADAMER, Hans-Georg. Text a interpretace, s. 284.
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1.2 Filozofie a Literatura

Přijatou metodologickou perspektivu je třeba doplnit poznámkami týkajícími 

se samotného vztahu filozofie a literatury. Jak literatura, tak i hermeneutika věnují 

pozornost tomu, co je individuální a co proměnlivé. Jedna i druhá jsou zvláštní 

metaforou  a  interpretací  světa  různorodosti  a  jinakosti.  Jedna  i  druhá  hledají 

pravdu jako aletheia, která vyjadřuje existenciální dimenzi života člověka a jeho 

aktivní účasti ve světě, což je vede k pojetí vědění z hlediska phronesis. Jak bylo 

ukázáno  v  předchozí  části,  pro  Gadamera  se  právě  aristotelovská  phronesis – 

zvláštní druh vědění člověka o sobě a světě, který má morální základ – projevuje 

v procesu založeném na dialogu individuálního (po)rozumění.  Hermeneutika se 

tedy ukazuje  jako prostor,  kde dochází  nejenom k setkání,  nýbrž i  k  tvůrčímu 

dialogu  mezi  filozofií  a  literaturou.109 Hermeneutika  ve  své  podstatě  míří 

k „literárnímu“ popisu skutečnosti, když zdůrazňuje rozumění a interpretaci bytí 

jako prvořadý způsob a cíl lidské existence. A proto se zdá, že téma této práce, 

tj. filozoficko-literární  souvislostí,  implikuje  i samotnou  metodologii.  Samotná 

otázka  vztahu  literatury  a  vědy  (chápaná  široce  nebo  úžeji  jako  vztah 

s jednotlivými jejími oblastmi) je velmi rozsáhlou problematikou. Je však třeba 

poukázat na to, jak chápu charakter tohoto vztahu, jeho základy a také důsledky 

pro  přijatou  interpretační  pozici.  S  ohledem  na  tematiku  práce  chci  ujasnit 

perspektivu  analýzy  Máraiho  románové  tvorby  v trojité,  zužující  se  tematické 

perspektivě – ukážu vztah jak literatury a vědění, tak literatury a filozofie, což 

povede k odpovědi na otázku, v čem spočívá „filozofické“ čtení literatury.

1.2.1 Vědění – vědecké, nebo literární?

Poslední desetiletí ukázala, že problematika vztahu literatury a vědy je stále 

aktuálním tématem. Problém byl postulovaný v 50. letech 20. století Charlesem 

Percym  Snowem  jako  fundamentální  rozkol  mezi  humanitními  a přírodními 

vědami  –  přesněji  řečeno  mezi  literárními  intelektuály  (literary  intellectuals) 

109 Stejné  hledisko  –  které  ukazuje  hermeneutiku  jako  místo  setkání  filozofie  a  literatury  – 
prezentuje  Januszkiewicz,  který  předkládá  tezi,  že  stejně  jako  literatura  je  posláním 
hermeneutiky, tak i  hermeneutika je posláním literatury – viz JANUSZKIEWICZ, Michał. 
Kim  jestem  ja,  kim  jesteś  ty?:  etyka,  tożsamość,  rozumienie.  Poznań:  Wydawnictwo 
Poznańskie, 2012, s. 73–87.
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a jinými vědci (other scientists)110 –, ale postupem času do značné míry ztratil na 

vážnosti,  což  potvrzuje  i  interdisciplinarita  a transdisciplinarita  současných 

vědeckých výzkumů. Na druhé straně však problém stále existuje, nebo dokonce 

se  specificky  vyostřil,  což  je  viditelné  v ostré  vědecké  specializaci 

a v hermetických diskurzech jak samotných humanitních, tak i přírodních vědců. 

Jestli na tento rozkol nahlížíme z perspektivy vývoje vědy, je třeba říct, že byl 

přítomen vždy, jenom v jiném smyslu. Jak zdůrazňuje Emma Gee, v antice pro 

Řeky pojem vědy,  jak  mu dneska rozumíme,  vůbec neexistoval,  a  proto tento 

vztah,  resp.  rozkol  (který  je  možné  také  chápat  jako  opozici  –  viz  například 

Platónova filozofie) měl podobu rozkolu mezi literaturou a věděním.111 Paradoxně 

v současnosti,  po mnoha staletích,  se o něm většinou mluví stejným způsobem 

a jádrem rozkolu  je  opět  pojem vědění.  Otázka  vědění  –  přesněji  řečeno  jeho 

produkce,  zpracování  a přenosu  –  je  jedním  z  nejživějších  témat  posledních 

desetiletí na obou stranách. Jde o to, jakým způsobem realizuje vědění věda a jak 

a zda vůbec je možné mluvit o vědění v případě literatury.

Jedním z nejpozoruhodnějších projektů zkoumajících tyto problémy je projekt 

lexikonu  Literatur  und  Wissen (2013,  Literatura  a  Vědění).112 Jak  jeho  autoři 

zdůrazňují,  perspektivy  výzkumů  v  oblasti  této  tematiky  jsou  v  posledních 

desetiletích následkem praktického obratu (practical turn), ke kterému došlo ve 

vědách, a ukazují dynamiku teoretických procesů současné vědy. Podle Ivonne 

Wübben vztah literatury a vědění závisí na tom, jak chápeme, jak definujeme tyto 

pojmy a také na jejich pravdivostních záměrech. Uvádí, že v oblasti vědeckého 

výzkumu po roce 1945 existují tři různé typy vztahu mezi literaturou a věděním:

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

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

vědění,  adoptuje  a  transformuje ho a  také  jak  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 

110 SNOW, C.P.  The Two Cultures [e-book]. Cambridge – New York – Melbourne: Cambridge 
University Press (Virtual Publishing), 2000. [cit. 2020-04-05]

111 GEE,  Emma.  Greece  and  Rome.  In:  CLARKE,  Bruce  a  Manuela  ROSSINI,  eds.  The 
Routledge  Companion  to  Literature  and  Science.  London  –  New York:  Routledge,  2011, 
s. 409.

112 BORGARDS,  Roland,  Harald  NEUMEYER,  Nicolas  PETHES  a  Yvonne  WÜBBEN. 
Literatur und Wissen: ein interdisziplinäres Handbuch. Stuttgart: J. B. Metzler, 2013.
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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 sui generis vědění?113

Charakter vztahu filozofie a literatury, který mě zde zajímá, patří ke všem typům. 

Zaprvé lze mluvit o přítomnosti filozofických idejí v literárních textech (vědění 

v literatuře),  zadruhé  o  používání  literárních  forem  filozofií  (vědění  jako 

literatura)  a  zatřetí  o  reflexi  týkající  se  epistemologické  hodnoty  literatury 

(literární vědění). Poslední hledisko je  de facto jednou z otázek, které si klade 

filozofie literatury. Tato problematika však vyvolává také nejvíc metodologických 

problémů: při zkoumaní těchto záležitostí se od samotného literárního textu přece 

jen  vzdalujeme  a  zaujímáme  nějaké  meta-teoretické  stanovisko,  které  je 

nevyhnutelně zakotveno v jakési konkrétní teorii.114

Otázka, zda existuje specifické vědění, které lze připsat literatuře jenom na 

základě  jejích  formálních  vlastností,  se  úzce  spojuje  s  fikčním  charakterem 

literárních  textů.  Jak  správně  poznamenává  John  Gibson,  jestli  mluvíme 

o literatuře  jako o způsobu,  jakým poznáváme skutečnost  a  rozumíme jí,  tedy 

o humanistické perspektivě pohlížení na svět, ocitneme se před velmi poutavým 

a fascinujícím faktem: k poznání a v následku toho k budování nějaké konkrétní 

vize světa docházíme skrze fikci, která nese význam. Vzniká tak otázka: jakým 

způsobem toho lze dosáhnout? Jak je možné, že navzdory nedostatku faktického 

vyprávění (factual narrative) a argumentační struktury (argumentative structure) 

mluvíme o tom, že literatura obsahuje vědění o světě, umožňuje ji získat a díky 

tomu poznat svět? Gibson tvrdí, že je třeba přijmout fakt, že literatura vytvořila 

113 WÜBBEN, Yvonne. Forschungsskizze:  Literatur und Wissen nach 1945. In:  BORGARDS, 
Roland, Harald NEUMEYER, Nicolas PETHES a Yvonne WÜBBEN. Literatur und Wissen, 
s. 5.

114 Samotnou filozofii literatury je možné definovat různě. Nejobecněji lze však říci, že je to obor, 
který se věnuje otázkám týkajícím se základů literatury chápané jako umělecké dílo. Z užších 
nebo  širších  hledisek  jsou  zkoumány  ontologické,  epistemologické  a  axiologické  otázky, 
problematika řeči, představení, fikce atd. Filozofie literatury se snaží dát odpověď, která je ve 
své  podstatě  fundamentální  a  nezávislá  na  historické  a  metodologické  perspektivě.  Široce 
chápaná filozofie  literatury,  jak navrhoval  např.  Roman Ingarden,  má být  oblastí,  která se 
zabývá ontologií literárního díla, teorií poznání literárního díla, estetikou a axiologií literatury. 
V dnešní  době  je  často  spojována  s  kognitivní  vědou  a  výzkumem  věnovaným  emocím 
a produkci  vědění.  Srov.  např.  INGARDEN  Roman.  Szkice  z  filozofii  literatury.  Kraków: 
Znak, 2000; ELDRIDGE, Richard, ed.  The Oxford Handbook of Philospohy and Literature. 
New York:  Oxford  University  Press,  2009.  CARROLL,  Noël  a  John  GIBSON,  eds.  The 
Routledge Companion to Philosophy of Literature. New York –London: Routledge, Taylor & 
Francis Group, 2016.
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sui  generis vlastní  formu poznání  a  její  kognitivní  úspěchy jsou úzce spojeny 

a umožněny  díky jejím estetickým úspěchům.  Toto  stanovisko má samozřejmě 

epistemologický  charakter,  ale  není  tím  omezeno,  protože  jeho  důsledky 

překračují  „kognitivní  hodnoty  literatury“.  Toto  stanovisko  ukazuje  kulturní 

dimenzi  literárního díla  a  také,  což zdůrazňuje Gibson, může umožnit  obnovu 

vzájemného vlivu mezi uměním a životem.115

Jestli tuto problematiku omezíme pouze na otázku, co se můžeme dozvědět 

z literatury, bylo by v podstatě možné říct, že všechno. Existuje nekonečně mnoho 

věcí, které se můžeme dozvědět z literatury, počínaje fakty týkajícími se nějakého 

místa nebo historického období, až po sféru pocitů a reflexe nad vlastní existencí. 

Gibson poznamená,  že  četné  studie,  které  se  zabývají  tímto  tématem,  se  však 

zaměřují na čtenáře, tedy na to, co čtenář může získat v kontaktu s literaturou, 

jako například rozvoj představivosti nebo setkání s nějakou zkušeností, která byla 

pro něj dosud nedostupná, a následně to uplatnit ve světě, ve kterém žije. Protože 

se  jedná  o  relaci  referenční,  kterou provádí  čtenář,  nemáme zde  co  do činění 

s věděním, které striktně patří  k literatuře.  A proto je,  podle Gibsona,  mnohem 

zajímavější  a  důležitější  otázkou  to,  jak  samotná  literární  díla,  sama  o  sobě, 

uchovávají určitou formu vědění, a díky tomu mohou poskytnout určitou formu 

porozumění.  Zda to  může umožnit  samotný text,  jeho omezený textový obsah 

a forma,  kterému  Gibson  říká  textual  constraint?  Nebo  je  vždy  nezbytný 

čtenář/interpret, který provádí určitý přenos informací obsažených v textu do světa 

a  vlastního  života?  Podle  Gibsona  dochází  k  základní,  paradigmatické  chybě 

v diskusi  o  tom,  zda  je  možné  literatuře  připsat  pravdu  a vědění.  Tuto  chybu 

nazývá „hříchem“ a přirovnává ji k tomu, jako by se někdo ptal, zda je možné 

nalézt v obrazech symfonii.116 Samozřejmě tento problém souvisí s nedostatkem 

adekvátní terminologie, která se týká pravdy a vědění specifického pro literaturu. 

Podstatnou  otázkou  zde  zůstává:  čím  je,  resp.  co  znamená  pravda  a  vědění 

v literatuře? Je to stejná pravda a vědění jako v exaktních vědách? Je to pravda 

a vědění v referenčním smyslu? Podle Gibsona rozhodně ne. Specificky literární 

vědění není propoziční/pojmové vědění (propositional-conceptual knowledge). Je 

to však určitý druh kognitivní a emocionální orientace vůči světu, která vyplývá 

115 GIBSON, John. Literature and Knowledge. In: ELDRIDGE, Richard. The Oxford Handbook 
of Philospohy and Literature. New York: Oxford University Press, 2009, s. 467–469.

116 GIBSON, John. Literature and Knowledge. s. 476.
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ze  samotného  literárního  díla  a není  zprostředkována  interpretací  a odkazem 

čtenáře.117 Je umožněno tím, že literatura představuje konkrétní situace, konkrétní 

exemplifikace  pocitů,  zážitků,  zkušeností  a  idejí.  Tato  orientace  umožňuje 

nejenom porozumění  světu,  nýbrž  zapříčiňuje  i  zaujetí  určitého  axiologického 

postoje vůči němu.118

1.2.2 Vztah filozofie a literatury

Mám  za  to,  že  vztah  filozofie  a  literatury  je  relací  dvou  samostatných 

a rovnocenných oborů. Každá z těchto dvou oblastí nám ze své podstaty nabízí 

touhu po porozumění jiným a světu, touhu po vědění i touhu po pravdě. Z tohoto 

důvodu lze mluvit o jisté dvoustrannosti tohoto vztahu, která se ukazuje nejenom 

v  postulované  shodě  onoho  epistemologického  jádra,  nýbrž  i  jím  tematickém 

jádru, tzn. zkoumání relace člověka a světa. Tento vztah se zdá být docela zřejmý, 

avšak  při  bližším  zkoumání  se  ukazuje  mnohostranným  a komplexním 

problémem, který však umožňuje, aby každá z těchto oblastí mohla odkazovat na 

druhou, jakož i na vztah mezi nimi. Tato zvláštní souvislost je potvrzena na jedné 

straně  četnými  příklady  „literárního“  zpracování  filozofických  konceptů 

v literárních  dílech,  které  dokonce  mohou  být  určitou  „exemplifikací“ 

filozofických myšlenek – zde  budeme mluvit  o  filozofické  nebo „filozofující“ 

literatuře  –,  a  na  druhé  straně  ji  potvrzuje  filozofická  reflexe  týkající  se 

problematiky literatury jako odvětví umění – zde zase budeme mluvit o filozofii 

literatury.

Tento vztah, který, jak se ukazuje, lze považovat za vzájemně se prolínající 

reflexi týkající se světa a lidské situace sahá až do samých počátků jak jedné, tak 

i druhé disciplíny.  Jak zdůrazňuje Richard Eldridge,  jak filozofie,  tak literatura 

reprezentují  zvláštní  bezúčelnost  (strange  fruitlessness)  a neodbytnou  nutnost 

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

hledání  odpovědí  na  věčné  otázky,  jaké  si  klade  člověk  ohledně  vlastní 

117 GIBSON, John. Literature and Knowledge. s. 478.
118 Současně otázka vědění v literatuře je také formulována jako forma ne-vědění, nebo forma 

vědění zbaveného svého místa, které vnímá své vlastní omezení, nebo jako rozptýlené vědění 
a také lokální vědění.
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existence.119 Eldridge  poznamenává,  že  od  doby  Platóna  –  pro  něhož  byli 

spisovatelé zbyteční, a dokonce i škodliví pro život státu –, a Aristofana – pro nějž 

naopak,  filozofové byli  užitečnými darmošlapy –,  musely  obě  oblasti  neustále 

dokazovat, že praktikování jedné nebo druhé není únikem ze života, nýbrž jeho 

největším potvrzením. To, co podle Eldridge má spojovat filozofii a literaturu a co 

je zároveň odlišuje od přírodních věd, jsou zvláštní formy pozornosti (attention), 

které umožňují soustředit se na lidské závazky a vášně (human commitments and 

passions).120 Rozdíl  mezi  nimi  souvisí  s problémem  obecnosti  a  detailů  – 

filozofická reflexe má charakter abstraktní a celkový, zatímco literární reflexe má 

charakter konkrétní a částečný. A proto filozofie potřebuje „korekci“ ze strany 

literatury, „aby se mohla vyhnout komické irelevanci a racionalizaci nadvlády.“121 

Ale také literatura potřebuje „korekci“ ze strany filozofie, aby se mohla soustředit 

i na univerzalitu lidského osudu, a nejenom na jeho jednotlivé příběhy nebo jak 

tomu  říká  Eldridge:  „[A]by  se  mohla  vyhnout  partikularistické  prázdnotě 

a upadnout, v nejlepším případě, do lehké zábavy, nebo, v nejhorším případě, do 

bezvýznamné hry se slovy.“122 Z hlediska vztahu filozofie a literatury tuto opozici 

na ose celek – detail – kde filozofie znamená reflexi vzhledem k celku a literatura 

znamená reflexi vzhledem k detailu –, nelze považovat za námitku. Právě naopak 

–  ukazuje  speciální  vzájemné  ovlivňování,  a  jak  potvrzují  nejvýznamnější 

a nadčasová  díla  (jak  filozofická,  tak  literární),  je  výsledkem spolupráce  mezi 

těmito dvěma oblastmi. Ani literatura neneguje pokusy popsat svět na obecnější 

úrovni, ani filozofie nezpochybňuje nutnost ukázat jednotlivost a individuálnost 

světa a také jeho explikaci v literárním díle. Spojení těchto dvou – abstraktnosti 

(filozofie)  a  konkrétnosti  (literatury)  – lze považovat  za vzájemné doplňování, 

které umožňuje co nejlepší reflexi týkající se povahy světa a lidské existence.

Tento  vztah  lze  také  popsat  jako  spor,  který  sahá  až  do  doby  Platóna 

a Aristotela  –  spor  týkající  se  možnosti  dosáhnout  a  ukázat  pravdu,  poznání. 
119 ELDRIDGE, Richard. Introduction – Philosophy and Literature as Forms of Attention. In: 

ELDRIDGE, Richard, ed.  The Oxford Handbook of Philospohy and Literature.  New York: 
Oxford University Press, 2009, s. 3–4.

120 ELDRIDGE, Richard. Introduction – Philosophy and Literature as Forms of Attention, s. 4.
121 „Philosophy seems to need correction by literature’s attention to how any commitments might 

in particular be lived, if it is to avoid comic irrelevance and the rationalization of domination.“ 
– ELDRIDGE, Richard. Introduction – Philosophy and Literature as Forms of Attention, s. 4.

122 „Hence, literature seems to need correction by philosophy’s efforts to trace universals and to 
discern and specify ideal forms of commitment, if it is to avoid particularistic emptiness and 
collapse into light  entertainment at  best,  insignificant word play at worst.“ – ELDRIDGE, 
Richard. Introduction – Philosophy and Literature as Forms of Attention, s. 5.
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Platón rázně odmítal literaturu kvůli jejímu mimetismu jako něco, co ještě více 

vzdaluje  člověka  od  světa  idejí  –  umění,  včetně  literatury,  jako  „nápodoba 

nápodoby“ je z ontologického hlediska o tři  řády odlehlejší od pravdy, tedy je 

v hierarchii níže než reálný svět. A proto uznání starověkých Řeků pro básníky 

(a rétory) jako osoby, které hrají roli učitelů života a ctností, je třeba odmítnout 

a jejich funkce přidělit filozofům (a politikům v případě rétorů), kteří stojí blíž 

pravdě.  Kritika  Platóna  vůči  básníkům se  týká  toho,  že  netvoří  podle  vědění, 

nýbrž podle intuice, která je iracionální.123 Básník je jenom napodobovatel, který 

„nemá vážného vědění o tom, co napodobuje, nýbrž že to napodobování jest jen 

jakási  hračka,  a  ne  vážná  práce,  a  že  ti,  kdo se  oddávají  tragickému básnění 

v jambech i  v  epice,  všichni  jsou napodobovateli  měrou co největší.“124 Navíc 

„Špatné  tedy  jest,  se  špatným  se  sbližuje  a  špatné  věci  rodí  napodobovací 

umění,“125 tzn. ovlivňuje nízkou, žádostivou část duše, jmenovitě emoce, kterým 

by  se  měl  mudrc  vyhýbat.  Platónova  koncepce  umění  je  de  facto jedním  ze 

základních prvků tvořících jeho filozofii a také ustanovuje pozdější filozofickou 

tradici a diskusi, což ukazuje Arthur C. Danto. Podle Danta je u Platóna nalezen 

začátek  procesu,  který  definuje  jako  znehodnocování  umění 

(the disenfranchisement  of  art)  filozofií  a  také  její  oddělení  od  života 

v ontologicko-epistemologickém  smyslu,  v čemž  bylo  pokračováno  v  dějinách 

filozofie, mj. Kantem až po analytickou filozofii 20. století.126

Odlišné stanovisko a odmítnutí kritického názoru Platóna vůči umění zahájil 

již Aristoteles, který se jako první detailně zabýval otázkou autonomie poezie. 

Podle  Aristotela  je  poezie  poiétickou vědou  (z  řeckého  poiesis),  tzn.  takovou, 

která s pomocí konkrétních pravidel učí vytvářet věci, spojuje dovednost a techné 

– nebo, jinak řečeno – jejímž cílem je vědění, které lze použít k nějaké tvůrčí 

činnosti.  Z  tohoto  důvodu  již  samo  pojetí  mimesis bylo  chápáno  jinak. 

V Aristotelově koncepci mimesis neznamená pasivní napodobení, nýbrž je tvůrčí 

silou,  aktivním prvkem poznání,  který ukazuje svět,  resp.  jevy,  podle  pravidel 

pravděpodobnosti a nutnosti. A proto způsobuje, že poezie může představovat jak 

123 PLATÓN. Faidros. Praha: OIKOYMENH, 2000, s. 34. [I 245 a]
124 PLATÓN. Ústava. Praha: OIKOYMENH, 2001, s. 314. [X 602 b]
125 PLATÓN. Ústava, s. 315 [X 603 b]
126 DANTO,  Arthur  C.  The  Philosophical  Disenfranchisement  of  Art.  New  York:  Columbia 

University Press,  1986,  s.  7  a dále.  Problematika oddělení  umění od filozofie  se u Danta 
spojuje s fundamentální otázkou týkající se podstaty filozofického diskurzu – tzn. čím by byla 
filozofie bez umění? – a s jeho vlastní koncepcí, kde umění je jádrem samotné filozofie.
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skutečné, tak i neskutečné věci, cílem je zde však vnitřní uspořádání a závislost 

prvků. To je možné jen proto, že poezie specifickým způsobem ukazuje „fakta“ – 

transformuje  je  a  univerzalizuje  je,  i  když  fakt  může  být  skutečným  nebo 

neskutečným.127 Poezie zachycuje to, co je univerzální, na rozdíl od historie, která 

ukazuje  to,  co  je  individuální  a  z  tohoto  důvodu je  poezie  blíže  filozofii  než 

historie.128 Aristoteles měl odlišný názor od Platóna i pokud jde o vliv umění na 

sféru emocí: umění podle něho umožňuje uvolnění a má tedy léčivou sílu pro duši 

(srov.  pojem  katharsis).  Je  tedy  viditelné,  že  již  v  Aristotelově  hledisku  – 

tzn. rozlišování,  že  filozofie  umožňuje  dosáhnout  logické  pravdy,  historie 

umožňuje  dosáhnout  historické  pravdy  a  poezie  umožňuje  dosáhnout  poetické 

pravdy a má léčivou sílu  – se  ukazuje  otázka  původního,  specifického vědění 

literatury, které je jí vlastní.

Vztah  filozofie  a  literatury  se  od  doby  Platóna  a  Aristotela  samozřejmě 

vyvíjel a transformoval, což bylo následkem měnících se časů a paradigmatických 

koncepcí jak jedné oblasti, tak i druhé, které jsou ponořené v širším kulturním, 

estetickém a historickém kontextu. Vždy je však ve svém jádru spojovala jedna 

věc:  pokus  odpovědět  na  nejzákladnější  otázky  týkající  se  existence  člověka. 

Styčné  body  se  přirozeně  měnily  v  závislosti  na  epoše  i  tematizované 

problematice, ovšem změna paradigmatu v jedné z těchto oblastí vždy ovlivňovala 

oblast  druhou,  neboť  jak  filozofie,  tak  i  literatura  se  snaží  vytvořit  určitou 

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

pohybuje. Až do vzniku literárních studií a období intenzivního rozvoje literární 

teorie, resp. literární metodologie, se zkoumáním literatury (tzn. normativní nebo 

deskriptivní poetice) věnovali jak filozofové, tak samotní spisovatelé, pro které 

teoretické otázky představovaly důležitou část vlastní tvorby – zde stačí jenom 

zmínit Kanta, Hegela, Schlegela nebo Lope de Vegu, Nicolase Boileau, Gottholda 

Ephraima Lessinga. Ještě v 18. století byla literatuře (hlavně lyrice129) přičítána 

zvláštní role,  především pokud jde o možnost získat vědění  o sobě a o lidské 

přirozenosti (srov. např. Goetheho). Vznik estetiky na přelomu 18. a 19. století 

a následně i  humanitní  vědy ve druhé polovině 19.  století  paradoxně neoslabil 

127 ARISTOTELÉS. Poetika. Praha: Svoboda, 1996, s.107, 112. [IX 1461b, 1460a]
128 ARISTOTELÉS. Poetika, s. 75–76. [IX 1451b]
129 Termíny poezie a literatura v tomto kontextu jsou často zaměnitelně používány, s přihlédnutím 

k období,  na které se odvolávají  – v dřívějších dobách,  dokonce až do doby romantismu, 
pojem „poezie“ znamenal všechna díla zařazená do literatury.
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vzájemný zájem těchto oblastí,  právě naopak – je možné říci,  že v sobě našly 

určité  doplnění  a  podporu.  V  tomto  vztahu  se  však  pozornost  přesunula  ze 

samotné  literatury  na  teorii  literatury  (a  také  umění).  Ve  20.  století  usilovaly 

směry  formálně-strukturalistické  do  značné  míry  ukázat  a  potvrdit  autonomii 

literatury,  jak v případě vzniku samotných děl,  tak pokud šlo o jejich analýzu, 

která  zdůrazňovala  imanentnost  literárněvědného  výzkumu.  Vztah  filozofie 

a samotné literatury (nikoli literární vědy – literární věda jako vědecká teorie je 

nevyhnutelně  spojená  s  filozofií)  získal  nový  význam  spolu 

s poststrukturalistickými teoriemi – především s Derridovou dekonstrukcí –, což 

bylo  spojeno  s  kritikou  západní  filozofické  tradice  a  zpochybňováním  jejích 

základních kategorií, v čele s kritikou logocentrismu a se zdůrazněním textuality 

světa.  Tento  vztah  získal  však  docela  zvláštní  povahu:  zahladil  hranice  mezi 

těmito dvěma oblastmi na základě vzájemného prolínání se a ukazoval rozptýlená 

společná místa. A proto současnou problematiku vztahu filozofie a literatury lze 

omezit  na  několik  základních  otázek,  ve  kterých  je  patrný  i  problém  jejich 

autonomie: je možné filozofii  omezit  na literaturu? jaký je rozdíl  mezi jazyky, 

které používají? jakou pravdu a jaké vědění poskytují? je mezi nimi jen jediný 

rozdíl,  totiž  že  filozofie  popisuje  svět  a  literatura  ukazuje  konkrétní 

problémy? atd.

Podobné otázky klade také například Richard Shusterman, který na ně nahlíží 

z perspektivy filozofa.  Ve svém eseji  Philosophy as Literature and More than  

Literature (Filozofie  jako  literatura  a  více  než  literatura)  se  věnuje  otázce 

možnosti literárního chápání filozofie a rozlišuje způsob filozofování, jehož cílem 

je sebeanalýza (self-examination) a sebezdokonalení (self-mastery) – navazuje zde 

na klasické chápání cíle filozofie, který je zakotven v myšlence Sókrata a Platóna, 

kde  podstatou  filozofování  je  určitá  cesta,  která  uniká  institucionalizované 

akademické filozofii. Podle Shustermana je filozofie doménou introspekce, která 

„vyžaduje pečlivou literární formulaci pro svůj nejúspěšnější výkon“,130 zároveň 

však vyžaduje něco víc než jenom sama introspekce. Základní tezí Shustermana je 

tvrzení,  že  „filozofie  je  zároveň  literaturou  a  ‚více‘  než  literaturou“.131 Svou 

analýzu  začíná  poukazem  na  četné  psychologické  výhody  literárního  přístupu 
130 „requires  careful  literary  formulation  for  its  most  successful  pursuit“  –  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. 9.
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k tomuto  procesu,  který  ze  své  podstaty  může  být  velmi  bolestivý  pro  já  – 

introspekce může pomoct v uspořádání vlastních myšlenek a také pomoct jiným 

ve stejném úkolu. Shusterman ukazuje evoluci této myšlenky v historii filozofie: 

ze  Sókratova  doporučení,  abychom  tuto  cestu  přecházeli  spolu  s  přítelem 

v dialogu, se nejdříve vyvinula forma dopisu, posléze vyznání a nakonec psaní 

jako takové.  Tvrdí:  „Písemnou technologii  ‚introspekce‘  lze tedy považovat za 

měnící  samotnou praxi  a zkušenost filozofické sebeanalýzy.“132 Uvádí také její 

epistemologické  výhody:  komunikační  racionalita  vždy  dominuje  nad 

subjektivním  rozumem,  jehož  analytické  kompetence  jsou  vždy  omezené. 

Shusterman je stoupencem dvoustupňové teorie čtení, kterou nachází v díle T. S. 

Eliota a T. W. Adorna a kterou stručně popisuje takto:

[K]dyž čteme literární umělecké dílo, abychom jednoduše pochopili jeho významy 
a dosáhli  estetického zážitku, který nabízí,  musíme se empaticky ponořit do jeho 
světa a přesvědčení, které ho strukturují; pak bychom se měli dostat do druhé fáze, 
kde tyto názory  jsou podrobeny kritickému dotazování  z  jiných  hledisek,  včetně 
perspektivy vlastní.133

Stejně jako Nietzsche, Goethe, Foucault, Arendtová nebo Beauvoirová zdůrazňuje 

veřejnou,  kreativní  sebe-transformaci,  ke  které  dochází  v  průběhu psaní,  resp. 

literárního psaní, a díky které zůstává v rovnováze psychika myslitele. Literatura 

jako forma filozofování se však omezuje pouze na slova, a proto je nutné udělat 

ještě jeden krok, který Shusterman pojmenuje jako „více než literatura“ – filozof 

by měl provádět filozofickou cestu nejenom skrze psaní literárně uspořádaných 

textů, ale také by ji měl vést ve svém životě a jednání, svým postojem.

Otázku  chápání  filozofie  jako  literatury,  což  může  znamenat  pro  filozofii 

hrozbu ztráty vlastní identity,  zmiňuje i  Danto.  Omezení filozofie na literaturu 

a zacházení  s  ní  jako  s pouhou  jednou  z  forem  psaní  považuje  za  něco 

„nepříjemného“ a za formu sadismu z hlediska dekonstrukce.134 Tyto dvě oblasti 

131 „philosophy  is  both  literature  and  ‘more’  than  literature“  –  SHUSTERMAN,  Richard. 
Philosophy as Literature and More than Literature, s. 10.

132 „The written technology of ‘introspection’ can thus be seen as changing the very practice and 
experience  of  philosophical  self-examination.“  – SHUSTERMAN, Richard.  Philosophy as 
Literature and More than Literature, s. 13.

133 „[W]hen we read a literary work of art we must, in order simply to grasp its meanings and  
achieve the aesthetic experience it offers, immerse ourselves empathetically into its world and 
the beliefs that structure it, though one should thereafter proceed to a second stage where those 
views  are  subjected  to  critical  questioning  from  other  viewpoints,  including  one’s  own 
perspective.“ – SHUSTERMAN, Richard. Philosophy as Literature and More than Literature, 
s. 15.

134 DANTO, Arthur C. The Philosophical Disenfranchisement of Art, s. 137.
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nelze vzájemně identifikovat, protože v tom případě se ztrácí specifičnost každé 

z nich a není možné je plně okusit. Danto tuto identifikaci porovnává se situací, 

kdybychom Bibli považovali jenom za literaturu – taková perspektiva samozřejmě 

není  vyloučena,  ale  mění  „fundamentální  vztah“  mezi  textem  a  čtenářem. 

Podobně je to s filozofií – existuje rozdíl mezi chápáním filozofie jako literatury 

a filozofie  jako  pravdy.  První  možnost  však  podle  Danta  umožňuje  filozofům 

promyslet vlastní profesi a jednu dimenzi jejich disciplíny, tj. psaní. Danto tvrdí: 

„[U]možňuje nám to vidět, jakým způsobem jsme konstruovali pravdu, když jsme 

o sobě  nepřemýšleli  jako  o  tvůrcích  literárního textu.“135 Avšak taková reflexe 

nemůže vést k tomu, že filozofie bude omezená na literaturu, nebo literatura na 

filozofii. Hlavním a podstatným cílem filozofie je pravda. Literatura (a umění) je 

ovšem podle Danta důležitým a neodstranitelným prvkem lidské existence, který 

může  poskytnout  něco,  co  nemůže  poskytnout  filozofie,  historie,  psychologie 

nebo  jakákoliv  jiná  věda.  A právě  v  tomto  smyslu  je  univerzální  –  ukazuje 

zkušenosti každého člověka a její subjekt není ponořen v abstraktnosti diskurzu, 

nebo – jinak řečeno – týká se každé konkrétní osoby, která čte literaturu nebo se 

stýká s uměním –, a díky tomu je také transfigurativní – vyznačuje se zároveň 

fikcí i pravdou.136

1.2.3 „Filozofické“ čtení literatury

V této  práci  mě  zajímá  vztah  literatury  a  filozofie.  Pokud  jde  o  reflexi, 

týkající  se  pravdy  a  existence  člověka,  považuji  tyto  oblasti  za  samostatné, 

rovnocenné a vzájemně se doplňující. Výchozím bodem jsou však literární texty, 

které jsou analyzovány a interpretovány. To znamená, že moje hledisko je striktně 

literárněvědné, nikoli filozofické. Z pohledu filozofie literatury lze samozřejmě 

mluvit o ontologickém, epistemologickém nebo axiologicko-estetickém přístupu 

k literárnímu dílu. V každém přístupu je možné se zaměřit na celkovou analýzu 

podstatných vlastností  nebo principů  fungovaní  literárních  textů  vůbec  –  je  to 

určitá  (meta)teoretická  reflexe.  Oproti  tomu  jiný  typ  reflexe  se  zaměřuje  na 

135 „it  enables  us  to  see  how we  constructed  truth  when  we  hadn’t  thought  of  ourselves  as 
producing  literature“  –  DANTO,  Arthur  C.  The  Philosophical  Disenfranchisement  of  Art, 
s. 138.

136 DANTO, Arthur C. The Philosophical Disenfranchisement of Art, s. 155–156.
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analýzu konkrétních literárních textů a na jejich interpretaci, tzn. zaměřuje se na 

hledání  smyslu  a  porozumění.  Takový  typ  reflexe  –  ve  svém  charakteru 

hermeneutický  –  ukazuje  výjimečnou  roli  literatury  v  individuálním  vnímání. 

Tímto způsobem četl Heidegger, Gadamer nebo Marcel. A proto zůstává otázka: 

v čem  spočívá  „filozofická“  četba,  resp.  interpretace  literárních  textů?  Jakým 

způsobem  se  v  literatuře  ukazuje  filozofie,  resp.  význam  s  filozofickým 

charakterem?  Jaký  získává  status?  A  také  jaké  úkoly  si  stanoví  filozofická 

interpretace v této práci?

Jak  uvádí  Józef  L.  Krakowiak,  filozofické  čtení  literatury  by  mělo  být 

prováděno s ohledem na individualitu daného konkrétního textu (také pokud jde 

o jeho literární formu).137 Literatura na rozdíl od filozofie – a právě proto, že je 

literaturou, a ne filozofií –, nepoužívá provázaný systém pojmů popisujících svět, 

místo toho poskytuje metaforu světa pojatého celistvě. A právě z tohoto důvodu 

v okamžiku,  kdy  používá  filozofické  ideje  nebo  koncepty,  ukazuje  je  ne  jako 

abstraktní  entity  bez  své  konkrétnosti,  ale  právě  jako  konkretizované  příklady 

jednání a charakterů jednotlivých postav literárního díla. Je možné říci, že díky 

tomu čtenář má tu co do činění s „živou“ exemplifikací filozofických idejí, jejichž 

individuální interpretace bude vždy dominovat nad tou systémovou. Přesto má 

literatura  mnohem  větší  dopad  na  každého  čtenáře  a  také  na  široce  chápané 

kulturní procesy. Cílem není to, abychom do literárního díla zahrnuli (a pak se 

pokusili  najít)  kompletní  filozofický  systém,  tj.  abychom  tímto  způsobem 

„imitovali“ filozofii. Jde o to, abychom prostřednictvím literárního textu a jeho 

specifického jazyka mohli ukázat pravdu s filozofickým charakterem ve smyslu 

záliby  moudrosti,  φιλοσοφία.  Jak  ukazuje  Anthony  J.  Cascardi,  literatura  již 

dlouho vnímá, 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.138 Filozofie  (ale  šířeji  také  věda)  po  Descartesovi  si  připisuje 

„privilegovaný“  přístup  k  pravdě.  Cascardi  tvrdí,  že  román,  jakožto  literární 

forma,  má  nějaké  konkrétní  filozofické  implikace.  Podle  Cascardiho  je  rozdíl 

137 KRAKOWIAK,  Józef  Leszek  a  NALEWAJK,  Żaneta.  „Podtrzymać  ogień  rozumu“. 
O filozofii  literatury:  rozmowa  z  Józefem  Leszkiem  Krakowiakiem.  In:  Tekstualia:  
palimpsesty  literackie  artystyczne  naukowe.  Warszawa:  Dom  Kultury  Śródmieście,  2007, 
(3(50), 7.

138 CASCARDI, Anthony J. The Novel. In: ELDRIDGE, Richard, ed. The Oxford Handbook of  
Philospohy and Literature. New York: Oxford University Press, 2009, s. 164.
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mezi filozofií a literaturou založen na jejich odlišných přístupech k subjektivitě, 

skrze  kterou  se  snaží  dosáhnout  pravdy  –  filozofie  po  Descartovi  operuje 

„monolitickým“  subjektem,  zatímco  literatura  ukazuje,  že  pozice  subjektu  je 

závislá,  „zformovaná“  diskurzivním a  historickým kontextem.  Do  toho,  co  se 

v literatuře  vyskytuje  již  dlouho,  se  filozofie  pustila  teprve  se  vznikem 

modernějších  myšlenek  zakořeněných  v  empirismu,  příkladem  zde  může  být 

uvedený proces přeměny, transformace subjektu, protagonisty.139 Jak zdůrazňuje 

Cascardi,  chápání  románové  formy  jako  takové  se  nemůže  omezit  pouze  na 

filozofickou  interpretaci.  Je  nutná  historicko-filozofická  interpretace  kvůli 

historické a diskurzivní odlišností podmínek, ve kterých dochází k zobrazování. 

Z dnešního pohledu je možné analogicky říct,  že se jedná o „kulturní“ přístup, 

tzn. umístit  chápání  formy  literárního  díla  v  kulturním  kontextu  daného 

společenství.

Zatímco se Cascardi zaměřuje na literární formu, Martha Nussbaumová se 

věnuje vztahu stylu a obsahu, které jí slouží ke zkoumání vztahu mezi filozofií 

a literaturou s důrazem na otázky axiologie a etiky. Nussbaumová poukazuje na 

to,  že  způsob,  jak  vzniká  a  jak  se  literární  text  formuje,  je  podmiňován 

axiologicky a eticky, ale má též konkrétní morální následky, které definuje jako 

konkrétní závazky mající hodnotící charakter (evaluative comitments).140 Styl je 

zde  chápaný  jako  neoddělitelná  součást  obsahu,  což  znamená,  že  styl  je 

neoddělitelný, pokud jde nejenom o analýzu, ale také o hledání pravdy (vědění). 

Analýzy románů, které uvádí Nussbaumová (ve své povaze hermeneutické) jsou 

eticky  orientované,  tzn.  jejích  cílem je  etické  hodnocení  obsahu  a  prezentace 

postulované  „vize  života“  (view  of  life).  Samotný  způsob,  jakým  je  obsah 

ukazován, znamená projev této „vize života“, protože je vždy vyjádřena nějakým 

konkrétním způsobem, nějakými konkrétními postupy a prostředky a má za cíl 

vyvolat nějaké konkrétní reakce ve čtenáři.141 A proto praktické dimenze filozofie, 

jejíž hlavním účelem je hledání odpovědi na otázku „jak je třeba žít?“, bychom 

měli hledat nejenom v tom, co a o čem mluví román, nýbrž také v tom, jak o tom 

mluví.  Toto  hledisko dovozuje,  že  literární  texty  umožňují  nejenom samotnou 

reflexi týkající se základních pravd o světě a lidském životě, ale jsou také nejlepší 
139 CASCARDI, Anthony J. The Novel, s. 164.
140 NUSSBAUM, Martha Craven.  Love’s knowledge: essays on philosophy and literature. New 

York: Oxford University Press, 1990, s. 26.
141 NUSSBAUM, Martha Craven. Love’s knowledge, s. 5.
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možnou  cestou,  která  převyšuje  možnosti  striktně  filozofických  textů. 

Nussbaumová tedy postuluje rozšířit pojem etiky tak, aby k ní patřily také literární 

texty. Podle Nussbaumové jsou literární texty díky své „různorodosti, tajemnosti 

a nesystematičnosti“ zdrojem filozofického zájmu o svět. Literatura se díky své 

fikčnosti může stát horizontálním (ve smyslu poskytnutí zkušenosti,  které jsme 

sami  nezažili)  a vertikálním (ve  smyslu  poskytnutí  intenzivnějších  zkušeností) 

prodloužením života čtenáře, díky čemuž se jeho zkušenost stává bohatší, hlubší 

a vícerozměrná.142

V této práci jsou souvislosti filozofie a literatury výslednicí dvou typů vztahu 

mezi literaturou a věděním. Především je možné mluvit o exemplifikaci různých 

filozofických konceptů  v Máraiho románech –  je  to  přítomnost  „filozofického 

vědění“ v literatuře, doloženého jak explicitně, tak i metaforicky. Cíl práce však 

není  omezen pouze na hledání  těchto filozofických inspirací  a jejich propojení 

s dílem  Máraiho.  Je  totiž  možné  mluvit  i  o  specifickém  máraiovském 

světonázorovém  postoji,  resp.  o  konkrétních  závazcích  majících  hodnotící 

charakter (evaluative comitments), resp. jeho vlastní praktické filozofii, která se 

objevuje  v  jeho tvorbě.  Otázky jak  formy,  tak  i  stylu,  skrze  které  se  ukazuje 

praktická a existenciální dimenze filozofování, úzce souvisí s typem románové 

tvorby, který vypracoval Márai a který odráží jeho vlastní φιλοσοφία.  Vede to 

k tvrzení,  že  filozofie  v  Máraiho  tvorbě  existuje  organickým  a imanentním 

způsobem. Díky tomu je  možné také mluvit  o  vědění,  které  aktualizuje  každý 

čtenář, včetně interpreta, čehož důsledkem je právě tato práce. Filozofické čtení 

Máraiho  románů  je  zaměřeno  na  hledání  této  φιλοσοφία –  chce  zachytit  jak 

konkrétnost, tak univerzálnost zkoumaných jevů a snaží se nalézt metaforu světa 

v jeho  celistvosti  skrze  nedoslovnost,  metaforičnost  a mnohoznačnost  jazyka. 

Cílem  je  ukázat  popis  světa  z  různých  hledisek  –  chvilkových,  měnících  se, 

doplňujících  se  a  někdy  také  protichůdných  –,  což  vede  k  celkovému  popisu 

komplexnosti  světa  a  jeho  mnohovýznamnosti.  Analýza  také  zdůrazňuje 

axiologickou dimenzi literárního textu. Filozofická interpretace neusiluje o „plné 

odhalení“  nějakých  skrytých  významů  nebo  úplnou  analýzu  románové  tvorby 

Máraiho. Ukazuje však tyto její vrstvy, které svědčí o autorově hluboké reflexi 

142 NUSSBAUM, Martha Craven. Love’s knowledge, s. 48.
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týkající  se  člověka,  jeho  existence  a  světa,  která  zároveň  povzbuzuje  čtenáře 

k vlastnímu hledání cesty k pravdě, což per se je filozofií par excellence.
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2. Analýza  románové  tvorby  Sándora  Máraiho  ve  filozofické 

perspektivě

Z Máraiho nesmírně bohaté tvorby byla analýza filozofických a literárních 

vztahů omezena na příklady v konkrétním literárním žánru, tj. v románech. Tato 

koncentrace  na  romány  neznamená,  že  takové  vztahy  nenajdeme  i  v  žánrově 

jiných dílech maďarského spisovatele. Naopak, jsem si vědoma bohatosti tohoto 

tématu  v dalších  dílech  Máraiho,  jako jsou například  epigramy nebo povídky. 

Zajímám se však především o analýzu románů – z  hlediska jazyka,  použitých 

metafor či motivů a také o konstrukci fiktivního světa jako specifického prostoru, 

ve  kterém  se  ukazuje  vazba  filozofie  a  literatury,  a  která  má  kognitivní 

a axiologický  rozměr,  díky  kterému  zde  můžeme  mluvit  o  praktickém 

filozofování.

Márai napsal celkem 29 románů, jsou to následující tituly:

1. A mészáros (1918, č. Řezník, 2004 spolu s románem Odkaz Ester, přeložila 

Anna Valentová),143

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

3. Idegen emberek (1930, č. Cizí lidé, 1936, přeložil Arno Krause),

4. Csutora.  Kutyaregény (1932,  č.  Štěně,  1942,  přeložil  Vilém  Peřina; 

Čutora: pes s charakterem, 2005, přeložila Dana Gálová),

5. A sziget (1934, Ostrov),

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

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

Valentová),

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

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

Anna Valentová),

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

Krause),

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

12. Az igazi (1941, č. Judita, 2005, přeložila Dana Gálová),

143 Dále používám tituly Máraiho románů jenom v českém znění. Jestliže byl román přeložen do 
češtiny, je titul psaný kurzívou.

63



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

Valentová),

14. Sirály (1943, Racek),

15. A nővér (1946, Sestra),

16. Béke Ithakában (1952, Mír v Ithace),

17. San 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, přeložila Anna Valentová, 

úryvky básní přeložil Václav Daněk),

21. Erősítő (1975, Posilovač),

22. Judit… és az utóhang (1980, č. Judita, 2005, přeložila Dana Gálová),

23. Harminc ezüstpénz (1983, Třicet stříbrňáků),

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

Ester, přeložila Anna Valentová),

25. Szabadulás (2000, Osvobození),

26. Hallgatni  akartam (2013,  č.  Chtěl  jsem  mlčet,  2019,  přeložila  Adéla 

Gálová),

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

1.  Zendülők (Rebelové),

2. Féltékenyek (Žárlivci),

3. Sértődöttek (Uražení).144

V tomto  seznamu  figurují  3  romány,  které  vyšly  posmrtně  –  jsou  to  romány 

Osvobození, Rubínové srdce a Chtěl jsem mlčet.

Kvůli  objemu  korpusu  a  provedení  jeho  analýzy  jasným  a  logickým 

způsobem jsem romány  rozdělila  do  několika  skupin,  které  ukazují  konkrétní 

tematickou perspektivu:

144 Toto číslo však záleží na tom, jak počítáme cyklus Dílo rodiny Garrenů – jednotlivé romány 
byly vydávány samostatně a teprve v roce 1988 byly editovány autorem a sloučeny do jednoho 
románového cyklu. V této práci ho představuji jako celek skládající se ze 3 svazků – více 
k tomuto tématu viz oddíl 2.3. Zároveň je třeba poznamenat, že některé z těchto románů jsou 
v maďarské odborné literatuře obvykle označeny jako krátký román (kisregény),  de facto je 
možné je klasifikovat jako novely nebo povídky jako např.  Řezník,  Jižní vítr.  Ve své práci 
vycházím z  tohoto maďarského pojetí „románu“.

64



1. tzv. krizísregények, čili „krizové romány“, které jsou charakteristické pro 

Máraiho tvorbu z období 30.–40. let. Sem patří následující romány: Bébi 

aneb první láska, Ostrov, Noc před rozvodem, Odkaz Ester, Jižní vítr, Host 

v Bolzanu,  Judita,  Svíce dohořívají, Racek, Sestra, Osvobození. To, co je 

spojuje, je téma existenciální krize, do které se hlavní postava dostává, což 

vede k hledání odpovědí na nejdůležitější – ze své podstaty filozofické – 

otázky týkající se smyslu lidského života.

2. románový  cyklus  Dílo  rodiny  Garrenů,  který  zahrnuje  romány: 

Rebelové,  Žárlivci,  Uražení.  Jednotlivé  části  cyklu  byly  publikovány 

v letech 1930 až 1948 a původně nebyly plánovány jako celek. Jako cyklus 

byly  vydány  až  v  roce  1988.  Jeho  klíčovým  tématem  jsou  kulturní 

a politické změny v Evropě v první polovině 20. století.

3. „historické kamufláže“, čili romány historické, které v Máraiho tvorbě 

hrají zvláštní roli a slouží určitému účelu – historické události nemají za 

cíl  prezentovat  minulost,  nýbrž  slouží  jako  odraz  přítomnosti,  resp. 

aktuální  politické,  společenské a  kulturní  situace.  Všechny tyto romány 

byly vytvořeny v exilu. Jsou to: Ortel v Canudosu, V Římě se něco stalo, 

Posilovač, Třicet stříbrňáků. Kvůli společné problematice k této skupině 

patří také emigrační román Krev sv. Januária.

4. romány esejistické, do kterých řadím: Zpověď, Země, země…!, Chtěl jsem 

mlčet,  představující  Máraiho  „intelektuální  autobiografii“.145 Byly 

vytvořeny v průběhu několika desítek let a jsou reakcí na události, které se 

osobně dotkly  autora  a  v  důsledku kterých se  autor  pokouší  ne  jenom 

o intelektuální popis a analýzu, ale snaží se vidět a předpovídat historické 

mechanismy na úrovni vyšší než jen individuální.

Klasifikace,  kterou navrhuji,  vychází  z  témat  jednotlivých románů,  v nichž lze 

nalézt  analogické  filozofické  inspirace  a  souvislosti.  Zároveň  si  však  nelze 

nepovšimnout,  že  tato  klasifikace  má  také  chronologický  rys  –  konkrétní 

filozofické myšlenky jsou v některém období viditelnější, v jiném nikoli. Kromě 

toho  je  třeba  poznamenat,  že  v  tak  bohaté  tvorbě  jsou  filozofické  souvislosti 

rozloženy  nerovnoměrně.  Kromě  „filozofických“  románů,  ve  kterých  je  vztah 

145 K otázce autobiografičnosti viz 3. kapitola.
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s filozofií  jedním  z  hlavních  motivů  a  nositelů  významu,  existují  i  romány, 

ve kterých je analýza zaměřená na hledání takové relace neopodstatněná. Nicméně 

v případě, kdy chceme zachytit komplexní světonázor spisovatele, je pohled na ně 

nezbytný.

2.1 Román jako forma filozofické reflexe

Román je, vedle deníků, považován za dominantní literární žánr v Máraiho 

díle. Mezi badateli tvorby maďarského spisovatele panuje shoda ohledně teze, že 

Márai vyvinul nejen svůj vlastní styl psaní, který lze rozeznat podle prvních vět, 

ale také specifický typ románu,  který byl charakteristický ve vyzrálém období 

jeho tvorby, tj.  ve 30.  a  40.  letech 20.  století.  Pokus opustit  existující  tradiční 

rámec „měšťanského románu“146 byl pozorován již soudobou literární kritikou.147 

Jak zdůrazňuje István Fried, byla to Máraiho odpověď na změny, které v období 

modernismu na přelomu století ovlivnily epiku (zejména román), pokus vyrovnat 

se  s  pozdně  moderním  způsobem  vidění  prozaické  tvorby.148 Vědomí 

životaschopnosti  románu  jako  specifického  literárního  žánru  spojeného  se 

specifickými  sociokulturními  podmínkami  se  ukazuje  nejenom  v tom,  že  ve 

30. letech Márai vypracoval vlastní typ románu (pokud jde jak o tematiku,  tak 

i strukturu), ale také v tom, že v pozdějších letech ho adekvátně modifikoval, aby 

dokonce vytvořil žánrově synkretickou prózu (za takovou lze považovat román 

146 V maďarské literatuře 20. století tradičně platí rozlišení dvou proudů: lidové literatury, resp.  
lidových  spisovatelů  (népi  irodalom,  népi  írók)  a  urbánní  literatury,  resp.  urbánních 
spisovatelů (polgári irodalom, polgári írók). Rozlišení úzce souvisí se specifickými, kulturně-
sociologickými  podmínkami  vývoje  (a  také  vizí  tohoto  vývoje)  maďarského  prostředí. 
V kontextu  české  literárněhistorické  terminologie  toto  rozlišení  funguje  nejčastěji  právě 
v tomto překladu. Ačkoliv Máraiho je třeba považovat za urbánního spisovatele, zdá se, že 
tento pojem v kontextu analýzy Máraiho tvorby je třeba používat v českém překladu spíše jako 
„měšťanskou“ literaturu, měšťanského spisovatele a měšťanský román – právě s ohledem na 
specifický význam pojmu polgár (měšťan) v Máraiho tvorbě – viz především podkapitola 2.5. 
Na  téma  problematičnosti  překladu  tohoto  pojmu  do  češtiny,  jeho  možných  variant 
a specifičnosti i rozdílu mezi českou a maďarskou tradicí viz PATÓ, Marta.  Sándor Márai  
jako středoevropský spisovatel? [online]. Brno, 2012, s. 89–92. 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]

147 Zde lze připomenout např. názor Antala Szerba – viz SZERB, Antal. A féltékenyek. Nyugat. 
1937,  XXX(6).  Dostupné  z:  http://epa.oszk.hu/00000/00022/00617/19649.htm. 
[cit. 2019-09-01]

148 FRIED, István. Siker és félreértés között: Márai Sándor korszakok határán. Szeged: Tiszatáj 
Könyvek, 2007, s. 182.
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Země,  země…!).  Z perspektivy 60.  let  konstatoval,  že  román jako žánr  se stal 

amorfní149 a je uzavřenou záležitostí:

Západní  literatura minulého století  dovršila  a  dokončila  výstavbu jednoho žánru, 
románu. Balzac, Hardy, Tolstoj, Flaubert – dále stupňovat to, co vytvořili, možné 
není. Pravda, není možné v tom ani pokračovat. V tomto století položili na barokní 
katedrálu románu kopuli dva geniální talenty: Proust a Thomas Mann. Je to vrchol,  
finále. Pod touto kopulí se to hemží talenty, celebrují svá díla… Ale žánr dokončil 
sám sebe.“150

Z evropských spisovatelů  právě  Thomas  Mann  a  Marcel  Proust,  resp.  Johann 

Wolfgang von Goethe nebo André Gidé, z maďarských pak Gyula Krúdy a Dezső 

Kosztolányi  byli  tvůrci,  kteří  nejvíce  ovlivnili  Máraiho  a  zformovali  ho  jako 

spisovatele.151 Kromě  výše  zmíněných  literárních  mistrů  by  však  měl  být 

připomenut  i  José  Ortega  y  Gasset,  jakožto  filozof,  jehož  kroky  maďarský 

spisovatel sledoval i s ohledem na vypracování své vlastní koncepce románu.152

Ortega ve své eseji z roku 1925 Ideas sobre la novela (Myšlenky o románu) 

ukazuje  dekadenci,  úpadek  románu  jako  žánru,  který  vyplývá  nejenom 

z nedostatku spisovatelských talentů, ale i z vyčerpání nových, zajímavých témat, 

neboli z obtíží uspokojit čtenáře, jenž chce vždy něco nového. Jelikož román je 

v současnosti  v  posledním období  svého  vývoje,  „nedostatek  témat“  musí  být 

149 MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1967–69. [Budapest]: Helikon, 2014, s. 245.
150 „A múlt század nyugati irodalma betetőzött és befejezett egy műfajt, a regényt. Balzac, Hardy, 

Tolsztoj,  Flaubert  – nem lehet  fokozni  azt,  amit  alkottak. Igaz,  folytatni  sem lehet.  Ebben 
a században két hatalmas tehetség feltette a kupolát a regény barokk katedrálisára: Proust és 
Thomas Mann. Ez a tető, a befejezés. Alatta nyüzsögnek tehetségek, celebrálnak műveket… 
De  a  műfaj  befejezte  magát.“  –  MÁRAI,  Sándor.  A teljes  napló:  1964–66.  [Budapest]: 
Helikon, 2013, s.  223. Všechny citace z Máraiho děl,  která nebyla publikována v češtině, 
uvádím v mém vlastním překladu s originálním textem v poznámce pod čarou.

151 Viz  výběr  Máraiho  publicistických  textů  věnovaných  literární  tvorbě  maďarských 
a zahraničních autorů – Márai  se v nich objevuje  nejen  jako  spisovatel,  ale  jako zkušený 
literární kritik: MÁRAI, Sándor.  Ihlet és nemzedék. [Budapest]: Akadémiai Kiadó – Helikon 
Kiadó,  1992;  MÁRAI,  Sándor.  Írók,  költők,  irodalom.  [Budapest]:  Helikon  Kiadó,  2003. 
V sekundární literatuře na téma vlivu Manna v Díle rodiny Garrenů viz LŐRINCZY, Huba. 
Búcsú egy kultúrától: Márai Sándor: A Garrenek műve.  Szombathely:  Bár, 1998; na téma 
vlivu  Kosztolányiho  viz  např.  SZEGEDY-MASZÁK,  Mihály.  Márai  Sándor.  Budapest: 
Akadémiai Kiadó, 1991, s. 35–45; na téma vlivu Krúdyho viz např. GINTLI, Tibor.  Krúdy-
párhuzamok Márai narraciós technikájában. Anekdotikusság és kalandszerűség  A Garrenek 
műve ciklusban. In: GINTLI, Tibor. Irodalmi kalandtúra: Válogatott tanulmányok. Budapest: 
Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 2013, s. 264–280; na téma Máraiho literárního kánonu viz 
např. SZAVAI, János. Márai kánonjai és a néma nyelv. In: SZAVAI, János.  A kassai dóm: 
Közelítések Márai Sándorhoz. Pozsony: Kalligram, 2008, s. 36–62.

152 Na souvislost  mezi  Ortegovou koncepcí  a  specifickým typem románu,  který tvořil  Márai, 
poukazuje také Lőrinczy a uvádí, že základní tři předpoklady románu stanovené Ortegou, tzn. 
radikální  omezení akce, radikální  separace světa fikce a reality,  a zabývání se psychologií 
postav,  jsou  základem  Máraiho  koncepce,  která  se  vykrystalizovala  v  polovině  30.  let, 
počínaje románem A sziget. Viz LŐRINCZY, Huba. Ortega és Márai: Adalékok egy szellemi 
vonzalom históriájához. Életünk: Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat. Szombathely, 1995, 
33(4), 373.
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vyrovnáván dokonalostí jeho struktury. V čem by měla tato dokonalost spočívat? 

Ortega zdůrazňuje především to, že román by měl zobrazovat hrdinu a události 

v jejich  autentické,  bezprostřední  realitě,  není  určen  k  označování  nebo 

definování: to je doménou vědy. Neměl by říkat, jaký hrdina je nebo co se stalo – 

spisovatel by měl prezentovat příběh takovým způsobem, aby čtenář viděl jeho 

i jeho  postavy  „na  vlastní  oči“,  prostřednictvím  autentických  rozhovorů 

a skutečných  pohybů.153 Je  možné  toho  dosáhnout  posunutím  jeho  těžiště 

z efektního, rychlého děje (podle jeho názoru je dnes obtížné přijít s něčím novým 

a zajímavým) ve směru líčení atmosféry – děj už není středem zájmu, jsou jím 

jeho  hrdinové,  středem  nejsou  činy  hrdinů,  nýbrž  jejich  samotná  osobnost, 

resp. individualita. Tato změna má jasný filozofický rys, tzn. je to přenos významu 

románu  z  funkce  vyprávění  na  substanci  vyprávění.  Právě  na  této  změně  je 

založena strukturální podstata moderního románu, tzn. retardace, zpomalení tempa 

vyprávěného příběhu, román je podle Ortegy pomalý žánr.154 Účelem románu je 

popsat  atmosféru,  a  proto dochází k závěru,  že akce by měla být omezena na 

minimum, nelze se jí však zcela zříci. Dodržování tohoto minima je ovšem nutné 

– je to kostra vyplývající z psychologické povahy čtenáře, jehož pozornost musí 

něco upoutat. Celý román by měl být postaven pouze na této kostře, měl by mít 

meditativní  charakter,  měl  by  „přivádět  k  meditaci“.  Tímto  způsobem  Ortega 

dospívá k tezi o nezbytnosti ohraničení čtenářského horizontu, který chápe jako 

určitý kruh podstat a událostí (není to horizont ve smyslu hermeneutiky), který 

vždy obsahuje něco zajímavého.155 Z toho vyplývají normy románu jako žánru: 

(1) hermetismus, tj. rozdílnost mezi světem románu a naším světem; (2)  hustota 

a autopsie, tj. množství detailů, zobrazování postav v dialogu a činnostech (pouze 

díky tomu lze svět románu oddělit  od světa reálného);  a kvůli  tomu je možné 

ukázat  správnou  materii  románu,  kterou  je  (3)  imaginačni  psychologie,  jak  ji 

nazývá Ortega čili psychologie možných stavů hrdinových myslí a koncentrace na 

jeho  osobnost,  nikoli  na  akce.156 V  těchto  třech  postulátech  vidí  budoucnost 

románu jako žánru. Výše uvedené teze jsou základními předpoklady typu románu, 

který stvořil  Márai:  kreace románového světa  skrze redukce akce ve prospěch 

153 ORTEGA  Y  GASSET,  José.  Uwagi  o  powieści.  In:  ORTEGA  Y  GASSET,  José. 
Dehumanizacja sztuki i inne eseje. Warszawa: Czytelnik, 1980, s. 329.

154 ORTEGA Y GASSET, José. Uwagi o powieści, s. 332.
155 ORTEGA Y GASSET, José. Uwagi o powieści, s. 355.
156 ORTEGA Y GASSET, José. Uwagi o powieści, s. 367.
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budování  atmosféry;  „dramatická“  jednota  času,  místa  a  akce;  velká  role 

monologů,  prostřednictvím  nichž  jsou  postavy  ukazovány  v  jejich  „materiální 

přítomnosti“; těžiště a důraz jsou kladeny na otázky jak?, proč?, nikoli na otázku 

co?;  koncentrace  na  osobnost  hrdiny  a  popis  jeho  duševních  stavů  spojených 

s nějakou extrémní situací.

V odborné  literatuře  ke  specifickému  typu  románu,  který  Márai  vyvinul, 

přiřazují jednotliví vědci různá díla a také ho odlišně pojmenovávají. Nejprve na 

něj upozornil Mihály Szegedy-Maszák, který popisuje romány jako Řezník, Bébi 

aneb  první  láska,  Ostrov,  Sestra  jako  psychologické  romány,  v  nichž  hlavní 

strukturální roli hraje nedostatek a zatajení; romány jako Noc před rozvodem nebo 

Svíce  dohořívají mají  pro  něj  nedefinovatelný  žánr,  jsou  spojením 

psychologického  a  společenského  románů  (korrajz).157 Naproti  tomu  Huba 

Lőrinczy mluví o krizovém románu (krizísregény),158 v němž je charakteristické, 

že se hlavní postava dostává do mezní, krizové situace, která vyžaduje rozhodnutí, 

jež  ovlivní  celý  jeho  život.  K  tomuto  typu  počítá  Lőrinczy  téměř  veškerou 

románovou tvorbu Máraiho, vyjma několika málo děl, především Zpovědi a Země,  

země…!,  čili  románů  esejistických,  neboli  –  jak  je  sám  nazývá  –  románové 

životopisy (regényes önéletrajz).

Stejně  jako  Ortega,  i  Márai  zdůraznil,  že  na  obsahu  a  ději  není  možné 

vybudovat vynikající dílo, které by bylo něčím víc než jen zábavou, na kterou 

zapomeneme, jakmile knihu odložíme. Teprve to, jak se nápad rozvíjí, teprve jeho 

jazyková forma,  která  nějaký dojem vyvolá,  způsobí,  že  se  jedná  o vynikající 

literární dílo. V roce 1949 Márai napsal: „Čím více žiji,  píši a čtu, zjišťuji,  že 

námět nikdy není tak zajímavý jako jeho uskutečnění a provedení.“159 Maďarský 

spisovatel však odlišil obsah od tématu, které neomezil jen na děj. Téma, často 

Máraim nazývané Myšlenkou (Gondolat), je neviditelným jádrem tvorby daného 

tvůrce,  je  to  to,  co  činí  knihu jednotnou,  a  vyžaduje  od čtenáře  závazek jeho 

vlastního podílu.  Téma není  omezeno na příběh (cselekmény),  který je  snadno 

157 SZEGEDY-MASZÁK, Mihály. Márai Sándor, s. 112–118.
158 LŐRINCZY, Huba. Búcsú egy kultúrától, s. 11; LŐRINCZY, Huba. „…személyiségnek lenni  

a legtöbb…“ Márai tanulmányok. Szombathely: Savaria University Press, 1993, s. 188 atd. 
Více na téma krizového románu viz podkapitola 2.2.

159 „Minél többet élek, írok, és olvasok, azt tapasztalom, hogy az ötlet soha nem olyan érdekes, 
mint a végrehajtás és a kivitelezés.“ – MÁRAI, Sándor.  A teljes napló: 1949.  [Budapest]: 
Helikon, 2008, s. 18. To lze porovnat s tím, co říkal Ortega na téma uměleckého díla – pro 
krásu uměleckého díla  je  důležitější  způsob zpracovaní,  forma a struktura,  nikoli  samotné 
téma a nápad – srov. ORTEGA Y GASSET, José. Uwagi o powieści, s. 340.
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sledovatelný,  a proto nalézá pochopení  u  masového čtenáře.  Myšlenku dokáže 

zachytit  pouze  individuální  čtenář.  To  samozřejmě  souvisí  se  sociokulturním 

chápáním  významu  literatury  u  Máraiho  (viz  4.  kapitola).  V popisech  tohoto 

konceptu se objevuje metafora katedrály a středověkých kameníků,  kteří  tesali 

např. prvky na římse katedrály, jež jsou pro lidi zezdola neviditelné (tento motiv 

se objevuje v denících, ale i v románech jako Cizí lidé nebo Dílo rodiny Garrenů). 

Spisovatel,  stejně jako středověcí kameníci, vytváří  své dílo vzhledem k celku, 

tzn. zaměřuje se na zdánlivě nevýznamné prvky. Děj není nejdůležitější a není 

možné psát jen děj (Márai zde mluví o Velkém ději, Nagy Cselekmény). Naopak je 

důležitý  přívlastek,  rytmus,  popis  charakteru,  gesta,  tónu,  pouze  s těmito 

vedlejšími,  „neviditelnými“  prvky  lze  získat  Celek,  který  je  dokonalý  a který 

překračuje časové hranice a stává se viditelným pro lidi v úplně jiném období. 

Pouze tehdy, když se lidé začnou dívat ve směru „neviditelného“, rodí se vědomí 

velkého  díla  a  spolu  s  ním  i  kultura.  A proto  také  můžeme  mluvit  o velkém 

literárním  díle,  jen  když  spisovatel  „překračuje“  rámec  akce.160 Právě  to  je 

předpoklad všech jeho románů, kde síla a jádro díla spočívají nikoli v ději (Márai 

se  na  jednom  místě  přiznává:  „horlivě  a  vědomě  jsem  proti  ději“161),  nýbrž 

v pokusu zachytit ono neviditelné. Romány (ale také beletrii obecně) nelze omezit 

na prezentaci lidí, událostí,  faktů a příběhů. To je jen povrch. Na tento povrch 

může  být  zaměřená  publicistika,  ale  nikoli  literatura.  Jde  o  pokus  sáhnout 

k něčemu  hlubšímu,  o  nalezení  něčeho,  co  se  skrývá  za  těmito  událostmi, 

o nalezení pravdy o člověku a o světě – čili o pocit katharsis. Katarze má být jak 

na straně tvůrce, tak na straně čtenáře a má mít moc léčit duši (zde je jasně vidět 

názor  shodný  s aristotelskou  tradicí).162 Tento  postoj  je  spíše  axiologický  než 

epistemologický a ve své povaze úzce souvisí se specifickou a výjimečnou rolí 

spisovatele ve společnosti.

Téma není jen jádrem románu, ale jádrem celého spisovatelova díla, vyjádření 

určitého zážitku (élmény), který proniká celou osobností spisovatele a který chce 

spisovatel vyjádřit slovy. Téma dozrává ve spisovateli,  někdy musí napsat jiná, 

méně významná díla, aby později plně vyjádřil tuto myšlenku – Márai toto období 

160 MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1954–56. [Budapest]: Helikon, 2010, s. 41–42.
161 „lelkesen és öntudatosan vagyok cselekményellenes“ – MÁRAI, Sándor. Csehov. In: MÁRAI, 

Sándor. Ihlet és nemzedék. [Budapest]: Akadémiai Kiadó – Helikon Kiadó, 1992, s. 201
162 Srov. článek Máraiho  Az író és a nemzetnevelés (Spisovatel a výchova národa) – MÁRAI, 

Sándor. Az író és a nemzetnevelés. In: MÁRAI, Sándor. Ihlet és nemzedék, s. 43–59.
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nazývá  obdobím  dozrávání,  inkubace  (érlelési,  inkubációs  idő).163 Velmi 

synkreticky (s odkazem nejen na román) tuto myšlenku popsal v článku Az író és  

témája (Spisovatel a jeho téma) z roku 1940:

Úkolem spisovatele  je,  jak  věřím,  vyjádřit  něco,  co  se  skrývá  na  dně  životního 
zážitku tak hluboko jako Slovo – které bylo na Počátku – ve vesmíru. Právě toto 
někdejší  Slovo  chce  spisovatel  vyjádřit,  ať  už  vypráví  o  čemkoliv.  Psát  tedy 
znamená  vyjádřit  v osudové  a nezaměnitelné  formě  právě  tento  zážitek,  který  je 
příkazem a obsahem našeho života. Všechno ostatní je jen přednáška, výuka nebo 
zábava.  I tato  literatura  jiného druhu může  být  užitečná  nebo  uchvacující:  jenže 
n e u t v á ř í  lidský svět, nerozpohybuje skály, neotřese a neuspořádá nově lidskou 
duši. (…) Spisovatel vždy mluví o  t o m  s a m é m : o zážitku, který ho poutá ke 
světu.164

To  je  základní  teze,  které  Márai  zůstal  věrný  a  opakovaně  se  k ní  vracel. 

Spisovatel,  stejně  jako  každý  umělec,  celý  život  pracuje  na  jednom,  věčném 

tématu. Později se tato myšlenka objevila nejen v denících, ale také v miniaturách 

nebo románech najdeme relevantní fragmenty, které lze chápat jako Máraiho ars 

poetica a které vyslovují přesvědčení o nadčasových tématech, která se vracejí 

v dílech velkých tvůrců literatury.165

Zde  je  nutné  se  ještě  zastavit  u  Ortegova  postulátu  hermetismu.  Podle 

španělského filozofa je klíčová izolace románu od skutečného světa,  prožívání 

románu  v jakémsi  snovém  stavu.  To  však  znamená  vyhýbat  se  veškerým 

transcendentním obsahům (pro něj je to např. obsah ideologický, politický atd.). 

Z tohoto  důvodu  považuje  historický  román  ve  skutečnosti  za  žánr  nemožný. 

Hermetismus  však  neznamená  známé  heslo  „umění  pro  umění“  –  Ortega 

zdůrazňuje,  že i  když román prožíváme ve stavu spánku,  může nás povzbudit 

k reflexi na téma naše existence.166 Zdá se, že tyto postuláty byly Máraim přijaty. 

Márai byl proti konceptu tvůrce z věže ze slonoviny, což již vyjádřil ve Zpovědi. 

163 Např.  MÁRAI,  Sándor.  Ég  és  föld.  Budapest:  Révai,  1944,  s.  158–159  nebo  v  doslovu 
k románu V Římě se něco stalo z roku 1971 – viz MÁRAI, Sándor. Rómában történt valami. 
[Budapest]: Helikon Kiadó, 2009, s. 198.

164 „Az író dolga, hitem szerint,  kifejezni valamit,  ami oly mélyen lappang élete  élményének 
alján, mint az Ige – amely Kezdetben volt – a világűrben. Ezt az egyszeri Igét alkarja kifejezni  
az író, bármiről ad is elő. Írni tehát annyi, mint végzetes és másíthatatlan formában kifejezni 
azt az élményt, mely életünk parancsa és tartalma. Minden más csak előadás, oktatás, vagy 
szórakoztatás.  Ez  a  másfajta  irodalom is  lehet  hasznos,  vagy gyönyörködtető:  csak  éppen 
n e m  a l a k í t j a  az emberi világot, nem mozdítja el a sziklákat, nem rázkódtatja meg és 
nem alkotja újjá ez emberi lelket. (…) Az író mindig u g y a n a r r ó l  beszél: az élményről, 
mely a világhoz fűzi.“ – MÁRAI, Sándor. Az író és témája. Magyar Kultúrszemle. Budapest, 
1940, 3(6), 131. Zvýraznil autor.

165 Srov.  např.  MÁRAI,  Sándor.  A teljes  napló:  1957–58.  [Budapest]:  Helikon,  2011,  s.  52; 
MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1967–69, s. 114–115.

166 ORTEGA Y GASSET, José. Uwagi o powieści, s. 359.
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Typ románu, ke kterému se ve 30. a 40. letech dopracoval, je plně založen na 

tomto hermetickém přístupu a vyhýbá se ideologickému obsahu – mezi ně budou 

patřit všechny romány, které klasifikuji jako krizové romány (viz oddíl 2.2), ale 

také  sem  můžeme  zařadit  i  Zpověď.  Když  však  mluvíme  o  vyjádření 

„transcendentního“ obsahu, o kterém mluví Ortega, Márai svůj typ románu, který 

vyvinul a praktikoval, přizpůsobuje postulované sociální roli spisovatele. Máraiho 

román  stále  více  využívá  prvky  eseje  (Dílo  rodiny  Garrenů  –  hlavně  svazky 

Uražených, ale také Krev sv. Januária), který svou komplexností a přesností při 

vyjadřování  myšlenek  přebírá  roli  budování  atmosféry  a  postupně  se  promění 

v esejistický  román,  resp.  v  intelektuální  autobiografii  (s  čímž  se  setkáváme 

v románu  Země, země…!), což lze spojovat se změnou sociokulturní situace, ke 

které v té době došlo a do které se dostal sám autor (Ortega napsal své poznámky 

v  roce  1925).  Ani  Máraiho  „historické  romány“  psané  během  exilu  nejsou 

typickými historickými romány. Márai modifikuje tradiční historický román tak, 

aby naplňoval postuláty hermetismu, hustoty, autopsie a soustředil se na psychiku 

hrdiny. Nezaměřuje se na otázku prezentace autentičnosti historických událostí, 

ale  na  popis  světa,  jak  se  proměňuje.  Přes  velmi  přesné  umístění  děje 

v historických  reáliích  se  u  něho  nejedná  o  prezentaci  „historické  pravdy“  ve 

smyslu faktických událostí  a postav.  Pečlivá znalost  reálií  je použita právě jen 

k vybudování  hermetického  světa  a  k  naplnění  požadavku  hustoty,  popisu 

atmosféry  a  psychiky  postav  (k  tomu  dochází  ve  všech  čtyřech  historických 

románech).  Proto  Ortegův  požadavek,  aby  umělec  zůstal  umělcem  a nebyl 

politikem nebo historikem, platí také pro Máraiho a jeho románovou tvorbu, která 

si  zachovává  svůj  „umělecký  charakter“  i  přes  vtělení  „transcendentního“ 

obsahu.167 Je zde patrná schopnost vytvořit takový typ románu a takovou formu 

vyprávění, které plně ukazují autorův světonázor a přitom zachovávají základní 

předpoklady, popř. je příslušně modifikují.

V Máraiho románech se často setkáváme s formou monologu. Byl to vědomý 

postup,  který  odpovídal  postulátu  autopsie  (Ortegovy  autentické  rozhovory 

a skutečné pohyby168). Když se podíváme celkově na Máraiho romány, uvidíme, že 

ve  velké části  jsou psány právě  ve spojení  formy monologu,  zpovědi,  imitace 

první osoby singuláru nebo jsou založeny na dialozích hrdinů, někdy tak silně 

167 ORTEGA Y GASSET, José. Uwagi o powieści, s. 359.
168 ORTEGA Y GASSET, José. Uwagi o powieści, s. 329.
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omezených,  že  více  připomínají  vyznání  jednotlivých  postav,  jež  dodatečně 

přejímají  funkci  vyprávění.  Tato  forma platí  pro celý  román (např.  Zpověď či 

Posilovač), nebo je rozdělena na monolog dvou až tří postav (např. Judita) s prvky 

vyprávění (např.  Svíce dohořívají, Krev sv. Januária). Obecně lze říci, že příběh 

v Máraiho  románech  je  kombinací  struktury  retrospektivního  příběhu 

a dialogizovaného monologu. V průběhu let se stále více zajímal o formu mezi 

narativním dialogem (az elbeszélő prózai dialógus) a dějem typickým pro drama – 

setkání  dvou  lidí  a  jejich  rozhovor.  Poznámka  z  prvního  období  jeho  pobytu 

v Americe, kdy se rozhodl přepsat dosavadní rukopis Krve sv. Januária, ukazuje 

nejen to, jak důležitá pro něj byla tato forma vyprávění, ale také to, jak reflektoval 

potřebu přizpůsobit novou románovou formu k časům a tématu:

Už neumím psát v první osobě jednotného čísla. Dokonce ani když přilepím falešný 
vous a mluvím jako ‚já‘.  Neumím už bezprostředně mluvit do světa, protože se mi  
zhnusil zmasověný svět. Je to fakt. Umím jen nechat promluvit už jen ‚je‘, ať tak či 
onak.169

Všímal  si,  že  typické  popisné,  epické  vyprávění  již  není  adekvátní  formou 

literárního vyjádření a pochyboval, bude-li stále schopen psát typickou narativní 

prózu (elbeszélő próza), protože podle jeho názoru ta už neodpovídá modernímu 

světu  ani  modernímu  masovému  čtenáři  –  již  není  možné  zahrnout  svět  do 

„narativní prózy“, protože už v něm není nic epického, všechno je dramatické, 

život  exploduje  (robban),  a  ne  víří  (hömpölyög).170 Proto  ve  svých  minulých 

pracích  hledal  témata  k  přepracování  na  „dramatické  dialogy“,  hledal  témata, 

která  by  se  mohla  zachovat  v  nové  formě,  ironicky  o nich  mluvil  jako 

o „odpadkovém  materiálu“  (hulladék  anyag).171 Příkladem  takového  postupu 

může být přepracování románu Host v Bolzanu (1940) v roce 1960 na dvouaktové 

drama  Egy úr  Velencéből (Džentlmen z Benátek).  To byl  také důvod,  proč  se 

169 „Nem tudok többé első szám egyes személyben írni. Még akkor sem, ha álszakállt ragasztok, 
amikor ‚én‘ beszélek.  Nem tudok többé a világhoz közvetlenül beszélni, mert megutáltam az  
eltömegesedett  világot.  Ez  a  tény.  Csak  ‚őket‘  tudom  még  beszéltetni,  így  vagy  úgy.“  – 
MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1952–53. [Budapest]: Helikon, 2009, s. 350–351. Zvýraznila 
MGB. O narativní formě třetí osoby singuláru v posledním období svého života napsal mj.:  
„(…) v první osobě jednotného čísla spisovatel  mluví přes  mikrofon příběhu. Ale ve třetí  
osobě klame čtenáře, že ví něco, o čem ve skutečnosti nemůže vědět.“ („(…) egyes szám első 
személyben  az  író  beszél  a  történet  mikrofonján  át.  De  harmadik  személyben  áltatja  az 
olvasót, hogy tud valamit, amit a valóságban nem tudhat.“) – MÁRAI, Sándor. A teljes napló:  
1982–89. [Budapest]: Helikon, 2018, s. 129.

170 MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1961–63. [Budapest]: Helikon, 2012, s. 9.
171 MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1957–58, s. 115–116.
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například  román  Ortel  v  Canudosu  nebo  V Římě  se  něco  stalo  svou  formou 

(přítomnost skutečného dialogu) částečně liší od Máraiho „klasického“ modelu.

Román  jako  žánr,  bez  ohledu  na  jeho  modifikace,  byl  vždy  pro  Máraiho 

formou, prostřednictvím které se vyjadřuje téma a které je něčím víc než jenom 

pouhým příběhem o osudech postav. Spisovatel pro každý ze svých románů musí 

najít „tajemné řešení“ – tzn. „(…) možnost, jak je třeba podle zákona ‚entelechie‘ 

poskytnout formu, tvar pro aperçu, tedy pro ‚vyšší dar‘, pro téma.“172 Celek života 

a  světa  není  možné  obsáhnout  v  jednom  románu,  ale  onen  celek  lze  hledat 

a k němu  mířit  vždy  skrze  jeden  objekt,  jednu  postavu,  jeden  pocit.  Právě 

hermetismus a hustota jedné konkrétní situace má moc ukázat tento celek. Román 

se  tak  stává  takovou  formou,  „řešením“,  které  umožňuje,  aby  se  filozofie 

„oblékala“ ve slova a obrazy – filozofie chápaná ve smyslu φιλοσοφία „touhy po 

moudrosti“,  nebo  jak  říká  Márai,  zálibu  v  rozum  (értelem-kedvelés)  a  nikoli 

systémově.  Márai  vždy  vybíral  řád  (rend),  nikoli  systém (rendszer).  Filozofie 

chápaná jako věda, uzavřená v systém, nemůže poskytnout uspokojivou odpověď 

na věčné otázky člověka. Protože každý systém vede k postupnému omezování 

lidské svobody, tedy k tomu, že se odvrátíme od světa a lidské existence – to je 

hlavní Máraiho myšlenka: „každý systém je proti člověku“.173 S tím úzce souvisí 

i Máraiho názor, že filozofie v současnosti ztratila svoji původní roli chápanou 

jako zálibu v rozum (értelem-kedvelés). Už není možné mluvit o filozofii v jejím 

původním smyslu, protože moudrost nebo rozum již nejsou ceněné, moudrost je 

hrozbou pro svět ponořený do nihilismu: „Dnes je filozof destruktivním hráčem 

pro společnost.“174 Právě proto umění, které nelze omezit na přísný rámec pravidel 

systému,  může  stále  něco  udělat,  zkusit  promluvit  k individuálnímu  čtenáři 

a pokusit se ho nasměrovat na správnou cestu při hledání smyslu (értelem).

172 „(…) a lehetőség, hogyan kell az „entelecheia” törvényének megfelelően formát, alakot adni 
az  aperçu-nek, tehát a „felső ajándéknak”, a témának.“ – MÁRAI, Sándor.  A teljes napló:  
1964–66, s. 270. Zvýraznil autor.

173 V originále „minden rendszer  emberellenes“ – MÁRAI,  Sándor.  Föld, föld!… [Budapest]: 
Helikon Kiadó, [2006], s. 310. Český překlad na tomto místě mluví o režimu: „každý režim je  
proti člověku“. Celá věta zní: „Jakmile udělají ze socialismu systém, už nemůže být humánní, 
protože každý režim je proti člověku.“ – MÁRAI, Sándor.  Země, země…!. Praha: Academia, 
2004, s. 230. Překlad Anna Valentová. I když v kontextu pasáži je možné chápat rendszer jako 
režim, Márai používá pojem rendszer (čili systém) více ve filozofickém a univerzálním smyslu 
než v politickém a tato věta se objevuje na mnoha místech – viz analýzy románů v dalších 
podkapitolách a pojem Systém v kapitole 4.

174 „A filozófus ma játékrontó a társadalom számára.“ – MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1952–
53, s. 285.
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2.2 Romány krizové

„Klasickým“  modelem  Máraiho  románu  jsou  tedy  díla  ze  30.  a  40.  let. 

Spojuje  je  nedostatek  děje,  malý  počet  hrdinů,  děj  postavený  na  monolozích, 

dialozích nebo pseudodialozích atd.  (viz výše). Vypravěč je v těchto románech 

postavou  z  příběhu  nebo  může  také  být  klasickým vševědoucím vypravěčem, 

který zná své postavy zevnitř,  co do jejich psychiky,  a  stejně jako terapeut  ví 

všechno o jejich duši a duševním životě. Jak již bylo výše zmíněno, právě z tohoto 

důvodu označuje Szegedy-Maszák většinu románů z tohoto období  za romány 

psychologické,175 Lőrinczy používá  termín  romány krizové.176 Tünde Szabóová 

v souvislosti se třemi romány (Svíce dohořívají, Noc před rozvodem, Sestra) mluví 

o  dialogických  románech  (dialógusregény)  kvůli  jejich  dichotomické  struktuře 

a souvislostem  s  Platónovou  filozofií  a  naznačuje,  že  takto  lze  popsat  i jiné 

Máraiho  romány.177 Každá  z  těchto  perspektiv  je  oprávněná.  Setkáváme  se  tu 

jak s výraznou  psychologickou  perspektivou,  tak  s  krizovými  situacemi,  stejně 

jako s konceptem  dialogičnosti.  V  této  práci  však  používám  terminologii 

navrženou Lőrinczym. Lőrinczy převzal termín krizový román od Istvána Királye, 

který jej  použil  ve své monografii  věnované Kosztolányimu k popisu určitého 

typu  románu.  Király  naznačuje,  že  tento  termín  platí  také  pro  tvorbu  čelních 

francouzských existencialistů.178 Hlavním předpokladem tohoto typu románu je 

popis  okamžiku,  kdy  dochází  k neočekávané,  mezní  situaci,  která  nabourá 

dosavadní pořádek existence hrdinů. Klid a idyla se ukazují být jenom zdáním, 

které skrývá realitu zbavenou smyslu. Nastává chvíle sebepoznání, která narušuje 

rovnováhu každodenního života.  Je ale  třeba zdůraznit,  že  jedním z určujících 

faktorů tohoto typu románu v případě Máraiho je  také nedostatek konkrétních 

sociálních,  politických  nebo  historických  odkazů.  Tento  předpoklad  splňují 

všechny romány z tohoto období bez ohledu na jejich tematiku. Proto označení 

Máraiho románů z  tohoto  období  za  krizové romány považuji  za  nejpřesnější. 

Sekundárně  pak  tento  termín  naznačuje  i  vztah  těchto  románů  s  filozofickým 

175 SZEGEDY-MASZÁK, Mihály. Márai Sándor, s. 112–118.
176 LŐRINCZY, Huba. Búcsú egy kultúrától, s. 11; LŐRINCZY, Huba. „…személyiségnek lenni  

a legtöbb…“ Márai tanulmányok, s. 188 atd.
177 SZABÓ, Tünde.  A szerelem emlékezete: Három Márai-regény. Budapest: Orosz Irodalom és 

Irodalomkutatás ELTE Doktori Program, 2010, s. 19, 149.
178 KIRÁLY,  István.  Kosztolány:  Vita  és  vallomás  [Tanulmányok].  Budapest:  Szépirodalmi 

Könyvkiadó, 1986, s. 90.
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myšlením, zejména s existencialismem (Lőrinczy však ve své analýze Máraiho 

románů  nepoukazuje  na  tuto  perspektivu).  Právě  z  důvodu  souvislosti 

s filozofickou  reflexí  nelze  tyto  romány  omezit  pouze  na  psychologické  nebo 

dialogické romány. Tento termín však nepoužívám k označení pozdějších románů, 

jak to dělá Lőrinczy – pokud přijmeme výše uvedenou definici krizového románu 

pro zde popsanou skupinu románů, není oprávněné používat ho k charakterizování 

pozdějších Máraiho prací, které se ve značné míře začaly týkat sociálně-politicko-

historické problematiky. A i když v krizových románech jako  Judita nebo  Noc 

před rozvodem najdeme prvky související s budováním obrazu (mýtu) měšťana, 

nejsou  dominantní  jako  například  v  románech  patřících  k  cyklu  Dílo  rodiny 

Garrenů.  Ačkoli  strukturální  rysy  pozdějších  románů  většinou  odpovídají 

předpokladům  přítomným  v  románech  z  prvního  období,  Márai  je  doplňuje 

novými prvky (esej, větší role dialogů), ale především jde o jinou tematiku, která 

výrazně souvisí s dobovou sociopolitickou realitou a s jejími změnami. Na jedné 

straně porušuje požadavek hermetismu, na druhé straně se oddaluje od zobrazení 

imaginační  psychologie,  resp.  okamžiku  psychologického  sebepoznání  hlavní 

postavy. Proto i když souhlasím s Lőrinczym při definování specifičnosti tohoto 

typu románu, termín krizový román budu používat jenom v případě následujících 

románů ze 30. a 40. let: Bébi aneb první láska, Ostrov, Noc před rozvodem, Odkaz 

Ester,  Jižní  vítr,  Host  v  Bolzanu,  Judita,  Svíce  dohořívají,  Racek,  Sestra, 

Osvobození.179

Je  však  třeba  poznamenat,  že  mezi  těmito  romány  najdeme  velmi  dobrá 

a vynikající díla, ale i taková, která lze považovat za docela slabá a lišící se svou 

úrovní od ostatních (sem patří přinejmenším Racek180). Za nejlepší v této skupině 

179 Český překlad, který vyšel pod názvem  Judita,  je ve skutečnosti překladem dvou románů, 
tj. Az igazi (v češtině doslova Ta pravá) a Judit… és az utóhang (Judita… a epilog). Judit… és  
az utóhang je pozdějším románem, který vznikl v exilu v roce 1979 (vydán 1980). Román 
Osvobození  zase  vznikl  v  roce  1945  a  vyšel  teprve  posmrtně.  Márai  ho  považoval  za 
nedokončené dílo, ke kterému je nutné dopsat druhou část – viz MÁRAI, Sándor.  A teljes  
napló: 1946. [Budapest]: Helikon, 2007, s. 99. Je to také román, který má nejsilnější historické 
ukotvení – děj se odehrává v době obléhání Budapešti v roce 1945.

180 V případě tohoto románu je poprvé vidět silnou paralelu s deníkem autora,  zároveň se na 
stránkách románu objevují jména myslitelů, která lze nalézt také v denících z let 1943–44, mj.: 
Huizinga, Freud, Platón. Z interpretačního hlediska však nejde o hlavní nit. Je přítomen také  
motiv „věčného návratu“ převzatý od Nietzscheho. To již naznačuje zásadní změnu tematiky, 
ke  které  Márai  směřoval  od  počátku  40.  let.  a  která  byla  realizována  v  mnoha  lepších 
románech jako např. ve svazcích Díla rodiny Garrenů – viz podkapitola 2.3.
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a také za „nejvíce filozofické“ považuji romány Ostrov a Host v Bolzanu.181 Právě 

proto se analýza krizových románů zaměří hlavně na tato dvě díla. Ostatní romány 

na mnoha místech opakují nejenom strukturu, ale i tematiku (srov. např. román 

Noc před rozvodem s románem Juditou). Každý z těchto románů si samozřejmě 

zaslouží samostatnou analýzu, nicméně z hlediska tématu mé práce není nutné 

sem zahrnovat analýzy jednotlivých románů z této skupiny. Budou však uvedené 

jejich společné motivy.

Všechny  romány  splňují  hlavní  předpoklady  Máraiho  typu  románu 

diskutovaného výše, tj. hermetismus, hustotu a imaginační psychologii. Společný 

je  také  způsob  prezentace  času  a  děje,  tzn.  děj  se  obvykle  odehrává  během 

jednoho dne (i když existují výjimky jako např. Bébi aneb první láska), příběh je 

však protkán událostmi, které se odehrály dokonce i před několika desítkami let 

(často ve formě zapisovaných vzpomínek – např.  Odkaz Ester – nebo ve formě 

monologu hlavní postavy – např.  Judita), což je osobitá předehra kulminačního 

bodu románu. Hlavním námětem těchto děl je jednotlivec, který je v nějaké mezní 

situaci, což ovlivňuje jeho celý život a určuje jeho osobnost. Často trpí poruchou 

osobnosti a jeho hledání vlastního místa ve světě, řešení jeho problémů a nalezení 

odpovědí  na  otázky,  které  jej  životně  zneklidňují,  obvykle  končí  neúspěchem. 

Styk jednotlivce se světem není pokojný, nýbrž má charakter konfliktu a často 

vede  k  úplnému  rozpadu  osobnosti  kvůli  nemožnosti  nalezení  klidu  a  štěstí 

(např. Bébi  aneb  první  láska,  Ostrov).  Velmi  výrazné  jsou  vlivy  freudovské 

psychologie,  čehož nejreprezentativnějším příkladem je  Bébi  aneb první  láska, 

silně přítomné jsou tyto prvky také v Sestře. Krizové romány ukazují, že Máraiho 

tolik  nezajímají  události  z  vnějšího  světa,  ale  spíše  z  vnitřního  světa  hrdiny. 

Zajímají  ho vnitřní  mentální  procesy,  pomalé  hromadění  příčin,  což  má určité 

důsledky v rozhodnutích a dalším chování postav. Ukazuje napětí mezi tím, co je 

vědomé, a tím, co je nevědomé, hluboce skryté, a co ve chvíli, kdy se dostane na 

povrch, vede ke krizi osobnosti. Tyto romány ukazují, že člověk jako jednotlivec 

často  nemůže  být  zcela  pochopen.  Nejde  přitom  jen  o  druhého,  třeba  nám 

blízkého člověka, ale ani sami sebe zcela neznáme (např.  Svíce dohořívají,  Noc 

před  rozvodem,  Sestra).  Psychologická  rovina  (včetně  obranných  mechanismů 

181 V žádném případě  nelze  souhlasit  s  výrokem Szegedyho-Maszáka,  který  tvrdí,  že  románu 
Host  v Bolzanu  chybí  „myšlenková hloubka“  („gondolati  mélység“)  a  že  Ostrov  je  méně 
úspěšný román – SZEGEDY-MASZÁK, Mihály. Márai Sándor, s. 56, 114.
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ega) se netýká pouze popisu psychiky postav, ale odráží se i ve struktuře románu, 

např.  prostřednictvím  vynechávání,  mezer,  fragmentárnosti  vyprávění 

a nedostatku lineárnosti (např. Odkaz Ester, Sestra). Dalším Máraiho námětem je 

meditace  o lásce,  která  se  soustředí  na  koncepci  Erota  a čerpá  inspiraci 

i z myšlenek Platóna, ale též Freuda (např. Svíce dohořívají, Noc před rozvodem, 

Judita,  Sestra).182 Stejně výrazným motivem jeho románů jsou formy existence 

vynucené  sociálními  konvencemi  a  také  obraz  měšťanské  vrstvy  společnosti 

(např.  Noc před rozvodem,  Judita183).  V dílech se sporadicky objevují  i  jména 

filozofů, ale většinou jsou z hlediska analýzy daného románu indiferentní (jsou 

často  jenom  poznámkami  rétorické  povahy),  slouží  nanejvýš k celkové 

charakteristice  Máraiho  světonázoru.  Objevují  se  tu  zejména  koncepce 

charakteristické  pro  modernismus  z přelomu  19.  a  20.  století  jako  například 

Freudova  psychoanalýza,  filozofie  a myšlenky Bergsona nebo  Nietzscheho.  Ve 

dvou románech analyzovaných níže se v jednom z nich ukazují explicitně různé 

filozofické koncepty, které tvoří jednotnou strukturu (Ostrov), ve druhém je pak 

filozofická  koncepce  navrhovaná  jako  interpretační  kontext  (Host  v Bolzanu). 

V obou  se  však  zabýváme  prezentací  pocitů  dosud  hluboko  skrytých 

v předvědomí  nebo  v  nevědomí,  které  se  teď  dostávají  do  vědomí  s velkou 

vervou, ale je jim kladen silný odpor. Jak Askenasi z románu Ostrov, tak hrdinové 

z Hosta v Bolzanu hledají odpovědi na otázky týkající se smyslu lidské existence 

a možnosti dosažení štěstí v životě.

Je  třeba  také  vysvětlit  otázku  existencialistického  rázu  v  tvorbě  Máraiho. 

Zmínění tvorby existencialistů se může zdát riskantní alespoň ze dvou důvodů. Za 

prvé Márai částečně předcházel nejslavnějším existencialistickým románům.184 Za 

druhé samotný autor ve svém deníku (stejně jako v románu  Země, země…!) se 

k tomuto  filozofickému  proudu  nevyjádřil  pozitivně.  Zvláště  kritizoval 

Jeana-Paula  Sartra  za  jeho  politický  závazek  a  komunistické  a  marxistické 

názory.185 Jinak tomu bylo např.  v případě Alberta  Camuse,  jehož některá  díla 

182 Podrobná analýza tří románů (Svíce dohořívají, Noc před rozvodem, Sestra) v této perspektivě 
viz SZABÓ, Tünde. A szerelem emlékezete.

183 Zatímco v prvních dvou svazcích se rozdíl zakládá na majetkovém a sociálním statusu – cizí je 
osoba patřící do jiné sociální vrstvy, v emigračních svazcích rozdíl spočívá na odlišnosti dvou 
světu – světa jednotlivců a humanistických hodnot a světa masové společnosti. Tato změna 
odpovídá tématice románu z období exilu.

184 Ostrov vyšel v roce 1934,  Host v Bolzanu v roce 1940.  Nevolnost Jean-Paul Sartrea vyšla 
v roce 1938, Cizinec Alberta Camuse byl vydán v roce 1942.

185 Vice k tomuto tématu viz oddíly 2.5.2 a 3.2.5.
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uznával, nicméně existencialismus jakožto poválečný filozofický proud jako celek 

odmítal. Když mluvím(e) o existenciálních tématech v románech Máraiho, není 

mým  cílem  ukázat,  že  byly  vytvořeny  na  základě  filozofických  teorií 

existencialistů  –  nechci  tedy  transponovat  Máraiho  romány  do  světa 

existencialistického  románu,  který  je  chápán  jako  varianta  psychologického 

románu, odkazující především na filozofii Sartra nebo de Beauvoirové.186 Jde mi 

o filozofickou  perspektivu  těchto  románů  čili  o popis  kontextu,  ve  kterém  je 

možné  je  interpretovat.  V  tomto  smyslu  má  „existenciálnost“  románu 

nadhistorický  význam,  analogický  k  tomu,  ve  kterém  je  zkoumána  tvorba 

takových spisovatelů jako např. Dostojevskij, Kafka, Rilke, kteří jsou považováni 

za  předchůdce  existencialistických  románů.187 Nota  bene  práce  všech  těchto 

autorů  si  Márai  velmi  vážil.  A  proto  také  o Máraim  můžeme  mluvit  jako 

o spisovateli,  jehož  jistá  část  tvorby  by  měla  být  zařazena  vedle  klasických 

existenciálních  (nikoli  existencialistických!)  románů.  Samozřejmě  existenciální 

prvky ve skupině krizových románů nejsou přítomny rovnoměrně, avšak hlavní 

předpoklady  literárního  existencialismu188 jsou  zde  evidentní.  Za  takové  lze 

považovat  motivy  jako:  (1)  neschopnost  najít  štěstí  v životě  a  zdroje  lidské 

samoty, (2) konfrontace lidské identity s maskou, kterou nosí, tj. otázka svobody 

a autentičnosti  (nebo  jejích  absence)  v  lidském  životě,  (3) (ne)možnost  najít 

autentickou existenci,  (4) prožívání zoufalství,  bolesti,  nudy, nedostatku, účelu, 

odcizení a nicoty v lidském životě, (5) jak společnost vnímá jednotlivce a jeho 

aktivity,  které  jsou  výslednicí  společenských  konvencí,  (6) popis  hrdiny 

v momentě  činu,  v  mezní  situaci,  (7)  absurdita  lidského  života.  Všechny  tyto 

prvky lze nalézt i ve dvou níže analyzovaných románech.

186 Tímto úzkým způsobem chápe literární existencialismus např. Hans van Stralen – STRALEN, 
Hans van.  Choices and Conflicts: Essays on Literature and Existentialism. Brussels: P.I.E.-
Peter Lang S.A., 2005, s. 21–23.

187 Tak široce chápaný existencialismus navrhuje např. Walter Kaufmann – KAUFMANN, Walter 
Arnold. Existentialism from Dostoevsky to Sartre: edited, with an introduction, prefaces, and  
new translation by Walter Kaufmann. New York: Plume Book, 2004.

188 Zde se jedná o tzv. nefilozofický existencialismus, který se navzdory společným tématům liší 
od filozofického existencialismu způsobem prezentace a nedostatkem systematického přístupu 
k problematice. – WARNOCK, Mary. Egzystencjalizm. Warszawa: Prószyński i S-ka, [2005], 
s. 12.
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2.2.1 Filozofický eklekticismus románu Ostrov

Román Ostrov je v Máraiho tvorbě poměrně rané dílo, vyšel v roce 1934. 

Márai se v něm vzdálil od stávajícího kánonu měšťanského románu a překvapil 

jak složitostí prezentované tematiky, tak i způsobem, jakým byla prezentována – 

opustil tradiční narativní formu a chronologickou prezentaci událostí,  narace se 

zde směšuje s monologem hlavní postavy, akce s retrospekcí. Větší část románu 

tvoří vzpomínky a popis událostí z minulosti, které ukazují postupný proces ztráty 

životní  a  duševní  rovnováhy,  což  má  za  následek  existenciální  krizi  hlavního 

hrdiny. Samotného vypravěče je těžké určit – jednou je vševědoucí a hodnotící, 

jindy  (a  to  i  v  nejdůležitějších  okamžicích)  se  omezuje  na  suchá  fakta,  bez 

hodnocení chování hlavní postavy a bez pronikání do jejích myšlenek, dokonce 

v některých pasážích je možné vypravěče ztotožnit s hlavní postavou.

Hlavní  postavou je  profesor Viktor Henrik Askenasi,  kterému je  48 let,  je 

učitelem jazyků na Východní škole, žije v Paříži, má manželku Annu, jedno dítě. 

Společnost ho respektuje, žije ve stabilizovaných sociálních a morálních rámcích. 

Dočasně. Jednoho dne náhodou potká v metru tanečnici  Elizu.  Kvůli ní opustí 

svou  rodinu,  kariéru,  profesní  a  sociální  pozici.  Myslí  si,  že  vedle  ní  najde 

odpověď na otázky, které ho trápí. Tělesnou lásku či štěstí našel, ale chybí mu 

něco, po čem touží. Po rozchodu s tanečnicí se vrací ke své práci a vědeckému 

výzkumu a myslí si, že v nich znovu najde smysl života. Jednoho dne si však 

nečekaně všimne, že nerozumí textu,  který čte – a to ani vlastnímu hlasu, ani 

významu slov, která čte: „To, co věděl a znal, se v něm citelně rozpadlo, rozštěpilo 

se na dvě části; ztratil sluch pro známé veličiny, pro Annu a Platóna.“189 Nakonec 

ho  přátelé  přemluvili,  aby  odcestoval  na  Jadran,  odpočinul  si  a  získal  trochu 

odstupu,  stanovil  své  priority.  Přicestuje  do  hotelu  „Argentina“,  kde  nečekaně 

zabije neznámou ženu. Vše, co se odehrálo před příjezdem na Jadran, je čtenáři 

známo díky retrospekci, vzpomínkám hlavního hrdiny, kterého srazila na postel 

nesnesitelná a palčivá fyzická bolest, z níž však čerpá potěšení. Ze vzpomínek se 

také  dozvídáme,  že  Askenasiho  už  dlouho  trápí  něco,  co  neumí  uchopit 

a pojmenovat.  Cítí,  že  ztratil  jistotu,  bezpečnost  a  důvěru  ve svůj  život,  hledá 

něco, ale nedokáže přesně označit, co to je. Zde si můžeme vzpomenout na scénu, 
189 „Amit tudott és ismert, észlelhetően felbomlott benne, két partra szakadt; az ismerős anyag,  

Anna, Platón számára megsiketült.“ – MÁRAI, Sándor. A sziget. [Budapest]: Helikon Kiadó, 
2017, s. 106.
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ve které těsně před odjezdem vlaku běží do hotelu, protože tam něco nechal, ale 

když  se  zaměstnanec  hotelu  ptá,  co  to  je,  nedokáže  odpovědět.  Tento  pocit 

nedostatku by neměl být spojen s touhou po Elize, odmítnuté milence, jak to tvrdí 

Lőrinczy.190 Touha  po  Elize  je  povrchním  vyjádřením  hlubších  procesů 

probíhajících v duši a mysli hrdiny, o kterých se dozvídáme v další části textu. 

Perspektiva se neustále rozšiřuje – zpočátku se dozvídáme jenom o událostech, 

které bezprostředně předcházely jeho příjezdu na Jadran, pouze postupně v dalších 

scénách poznáváme události z dávné minulosti. Taková metoda neustálého vracení 

se  do minulosti  umožňuje  poznat  i ty  nejhlubší  vztahy,  které  jsou  klíčové  pro 

pochopení současné pozice hlavní postavy. Retrospekce ukazuje události, které ho 

vedly k následujícímu konstatování:

S klidnou spokojeností  si  pomyslel,  že  zhruba dokončil  svou práci,  téměř splnil 
všechny  své  povinnosti,  žil  jak  vyžadovali  bližní  a  okolnosti,  pak  žil  i jinak, 
seznámil se s instrumenty těla a teď už nic jiného nezůstalo, jenom hledat odpověď 
na otázku:  proč celý život tak hanebně trpěl, jaký byl účel této „ideje“ s lidským 
stvořením, když mu bylo uloženo tak ponižující utrpení, které nemá konce, a vůbec  
proč neexistuje uspokojení?191

Také výčitky směřované bohu v poslední scéně románu jsou nesmírně významné a 

ukazují existenciální nedostatek, který pociťuje hlavní postava: „Ale to všechno 

nebylo nic ve srovnání s tím, co jsi slíbil, byla to jen předzvěst něčeho…“192

V románu se setkáváme s několika klíčovými slovy, která jsou důležitá při 

interpretaci textu. Za nejdůležitější lze považovat slovo cizinec (idegen), které na 

začátku románu používá vypravěč pro charakteristiku hlavní postavy. Ukazuje to, 

co  se potvrzuje  samotným příběhem,  totiž  že Askenasiho charakterizuje  určitá 

odlišnost ve vztahu k ostatním lidem, dokonce i Eliza o něm mluví jako o člověku 

„jiného druhu“.193 S touto interpretací souvisí  také použití  slova buřič (lázadó) 

v souvislosti  s mužem pozorovaným z paluby lodi v jednom z přístavů. Askenasi 

ho nepovažoval za „vraha“, „zločince“, „šílence“ nebo „blázna“, jak mu říkali lidé 

190 LŐRINCZY,  Huba.  Világkép  és  regényvilág:  Újabb  Márai-tanulmányok.  Szombathely: 
Savaria University Press, 2002, s. 104.

191 „Csendes elégültséggel gondolt arra, hogy nagyjából el is végezte munkáját, majdnem eleget 
tett kötelességének, úgy élt, ahogy azt embertárasi és a körülmények megkívánták, majd élt  
másképpen is, tájékozódott a test eszközeivel, s már nincs is egyéb dolga, csak választ keresni 
a kérdésre, miért szenvedett hát mégis egész életében ilyen gyalázatosan, mi célja lehetett az  
„ideának” a teremtménnyel, mikor ilyen megalázó szenvedéseket mért reá, melyeknek nincs  
végük, s általában, miért nincs kielégülés?“ – MÁRAI, Sándor.  A sziget, s. 111. Zvýraznila 
MGB.

192 „De ez mind nem volt semmi ahhoz, amit Te ígértél, ez mind csak kóstoló volt…“ – MÁRAI, 
Sándor. A sziget, s. 167.

193 MÁRAI, Sándor. A sziget, s. 97.
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shromáždění v přístavu, což by ho zároveň odlišilo od tohoto muže. Slovo buřič 

ukazuje, že Askenasi viděl v tomto muži něco společného se sebou samým. To 

zdůrazňuje i okamžik zvláštního setkání pohledů, určité komunikace mezi nimi: 

„Konečně  nějaký  spolucestující,“  konstatoval  Askenasi:  „Člověk  není  sám.“194 

Poslední  scéna  románu  odkazuje  právě  na  tento  okamžik.  Askenasi  vedený 

policisty je ve stejné pozici jako odsouzenec, kterého dříve viděl z lodi a kterého 

nazval  buřičem.  Nyní  už  ani  Askenasi  nepatří  do  společnosti,  a  to  nejen 

v „mentálním“  smyslu,  ale  také ve  smyslu  „právním“.  Kromě slova  cizinec  je 

stejně důležité  opakované použití  slova „idea“,  akcentace hledání  odpovědí  na 

základní  otázky  lidského  života,  úvahy  o  paměti,  štěstí,  nedostatku  a  smyslu 

lidské  osobní  existence,  které  najdou  své  finále  v  závěrečné  výčitce  hlavní 

postavy: „Můj Bože, Můj Bože. (…) Proč jsi mě opustil?…“195

Tyto  poznámky  spolu  s  Askenasiho  otázkou  nás  přenášejí  do  filozofické 

dimenze  románu.  Dosavadní  život  se  stává  pastí  neautentičnosti  pro  hlavního 

hrdinu,  který  se  snaží  dát  smysl  svému  životu.  Můžeme  mluvit  o  několika 

úrovních vztahu s filozofií, které lze nalézt v tomto románu. Je to filozofie Platóna 

a Bergsona a prvky existencialismu, zejména ve smyslu Kierkegaarda, ale i určitá 

podobnost s myšlenkami Camuse. Zároveň je tu přítomna psychologická rovina, 

zejména Freudova psychologie nevědomí.

Platónova filozofie se v románu objevuje explicitně několikrát. Askenasi se 

profesionálně zabývá texty řeckého filozofa a okamžik, kdy „neslyší“, nechápe 

význam Platónova slova, se pro něj stává jedním z hlavních impulzů k cestování. 

Při hledání absolutního štěstí, principia, které řídí a ovládá život a svět, se nejprve 

obrátí  právě  na  Platóna.  Během  cesty  na  lodi  dochází  k  následujícímu 

přesvědčení:

„Krajiny, svět, masa, lidé, jiné zážitky (…) Všechno je jen následek (…) Platón! – 
pomyslel si s povděkem a dojetím. Jako by se probudil z nějakého omdlení a znovu 
rozuměl souvislostem, situaci, ve které se probudil do světa (…) „následek“, tedy 
jednoduché, téměř banální následky laskavé, harmonické a tvůrčí ideje.“196

194 „Végre egy útitárs.“; „Az ember nincsen egyedül.“ – MÁRAI, Sándor. A sziget, s. 54.
195 „Én istenem. Én istenem. (…) Miért hagytál el engem?…“ – MÁRAI, Sándor. A sziget, s. 170.
196 „Tájak, világ, tömeg, emberek, a másik élmény (…) Mindez csak következmény (…) Platón! 

– gondolta hálásan, megindultan. S mint aki valamilyen ájult állapotból ocsúdva megint érti az 
összefüggéseket,  a  helyzetet,  amelyben a  világra  ébredt  (…) a  ‚következmény‘,  tehát  egy 
jóságos, harmonikus és teremtő idea egyszerű, csaknem banális következményeit.“ – MÁRAI, 
Sándor. A sziget, s. 55–56.
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Tato  neurčitá  idea  měla  být  silou,  která  tvoří  svět,  silou,  díky  které  je  lidská 

existence vůbec možná, a najít ji znamená zároveň najít podstatu své existence. 

Askenasi  vnímal  svět  jako  náhražku  toho,  čeho  by  člověk  měl  skutečně 

dosáhnout.  Tato náhražka pravdivého života a štěstí,  imitace pravdivého světa, 

bylo jedním z obvinění, které bylo vzneseno proti bohu ve finální scéně. Askenasi 

nesouhlasil s omezením svého života, svých zkušeností a svého poznání. Kdyby 

použil Platónovo podobenství o jeskyni, bylo by možné říct, že se Askenasi chtěl 

osvobodit z jeskyně, ze stavu stínů a iluzí, aby mohl dosáhnout poznání skutečné 

reality. Platónova nauka se explicitně objevuje několikrát na stránkách románu, 

mj. o ní přemýšlel Askenasi těsně před vraždou, ji vyvolává několik hodin později 

v tichosti kostela. Platón však nezůstává poslední instancí, ke které zamířil hlavní 

hrdina.  Idea  dobra,  která  je  přirozeně  tvořivá,  okamžitě  přivolává  i  ideu 

destruktivní:

Ale existuje také ničivá idea! – pomyslel si a zatřásl se. Dole, ve sklepě dřepí mezi  
bednami a jinými ‚následky‘, ve svěrací kazajce – jakoby bylo možné uzavřít ideu 
ve  svěrací  kazajce!…  Jiná,  ničivá,  neméně  ‚rozumná‘  nebo  ‚nerozumná‘,  jak 
harmonická a tvůrčí… ‚Je možné i jiné dobrodružství‘ – pomyslel si teď; a jakoby 
všechno,  co  se  dosud  učil,  cítil,  přemýšlel  nebo  četl,  zbledlo  pod  vlivem 
bezprostřednosti tohoto objevu.197

Tento obrat dolů, směrem k tomu, co je neurčité, nepoznané, k tomu, co je skryté 

v duši a mysli člověka, vede k psychologii nevědomí, takže se zdá být oprávněné 

mluvit o přechodu od platonismu k freudismu198 nebo si vzpomenout na rozdíl, 

který  spatřil  Bergson  mezi  povrchním  já a  hlubším,  fundamentálním  já.199 

V psychologickém kontextu  by  měla  být  zmíněna  také  symbolika  dne  a  noci, 

toho, co je nahoře, a toho, co je dole – to, co je vědomé, se děje během dne, je  

viditelné, je nahoře, zatímco to, co je nevědomé, vytěsněné, se koná v noci a je 

skryté  dole.  Odpovídá  to  úvahám  Askenasiho  o  „destruktivní  ideji“,  kterou 

představuje buřič  z  přístavu uzavřený na spodní  palubě,  tato idea je  dole,  „ve 

sklepě“. Scéna, kdy se po vraždě toulá po městě, ukazuje, jak konečně našel to, co 

197 „De van egy romboló idea is! – gondolta, és megremegett. Lenn a pincében, ládák és más 
‚következmények‘  között guggol, zubbonyában – mintha zubbonyba lehetne zárni az ideát!… 
Egy másik  romboló,  s  nem kevésbé  ‚értelmes‘  vagy  ‚értelmetlen‘,  mint  a  harmonikus  és 
alkotó… ‚Van egy másik kaland is‘ – gondolta most; s mintha minden, amit eddig tanult, 
érzett, gondolt vagy olvasott, elhalványult volna a felfedezés közvetlenségének hatása alatt.“ – 
MÁRAI, Sándor. A sziget, s. 56.

198 Upozorňuje na to také Lőrinczy– LŐRINCZY, Huba. Világkép és regényvilág, s. 113.
199 Srov. BERGSON, Henri. Čas a svoboda: O bezprostředních datech vědomí. Praha: Filosofia, 

1994, s. 73–73, 125.
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hledal.  Zde  se  objevuje  pojem „dítě“  jakožto  bytosti,  která  je  prosta  omezení 

daných společností. Askenasi vidí v buřiči z přístavu i v sobě samém dítě. Když se 

prochází po vraždě na slunci po městě, konečně vidí všechno jasně, což v něm 

vyvolává pocit, jakoby už někdy cítil něco podobného, co viděl kdysi velmi dávno 

– „v dětství“. Všímá si krásy světa kolem sebe, cítí se šťastný a svobodný, protože 

odmítl sociální normy a příkazy, které ho tísní, a dovolil, aby ho ovládlo to, co 

v něm bylo ukryté, iracionální.

Jedním z  hlavních  problémů zpracovávaných  v  románu  je  otázka  paměti. 

Askenasi  si  neustále  snaží  připomenout,  najít  „něco“,  co zapomněl,  co  ztratil. 

Několikrát na stránkách románu najdeme frázi, že už dřív něco viděl, něco prožil 

a měl stejné pocity. Stejně jako v případě Platóna, i zde se objevuje Bergsonovo 

jméno – v momentech, kdy se jedná o zvláštní pocit déjà vu. Samotný fenomén je 

několikrát zmíněn, např. v hotelové chodbě před vraždou nebo v poslední scéně 

po příjezdu na ostrov, kde mluví s Bohem. S Bergsonovou filozofií souvisejí také 

Askenasiho  úvahy  týkající  se  možnosti  nalezení  klidu  a uspokojení,  kde  se 

objevuje i filozofická otázka smyslu utrpení. Hlavní roli zde hraje oddělení vztahu 

duše a těla. Duševní uspokojení symbolizuje Anna, zatímco fyzické, tělesné Eliza. 

Oba  typy  uspokojení  jsou  dosažitelné,  ale  ne  simultánně,  pouze  odděleně.200 

Askenasi  chce  propojit  tyto  dva  světy,  najít  principium,  které  by  je  udrželo 

v jednotě. Není možné nepomyslet v tomto místě na dvě Bergsonova díla: Matière 

et mémoire (1896,  Hmota a paměť) a  Évolution créatice (1907,  Vývoj tvořivý). 

Francouzský filozof v nich předložil svou teorii opozice instinktu a mysli a také 

roli  iracionalismu a  intuice  v  životním procesu.  Bergson odmítal  intelekt  (jak 

podle obyčejného chápaní, tak i vědeckého), protože deformuje to, co je pro život 

skutečně důležité, takovým způsobem, aby se to stalo užitečnější a umožnilo to 

komunikaci mezi lidmi. Podle Bergsona by se člověk neměl omezovat jenom na 

vědění získané intelektuálním poznáním. Právě naopak – měl by dávat přednost 

intuici,  smyslnému  poznání.  Intuice  dává  možnost  bezprostředního  poznání 

skutečnosti.  Pro  Bergsona  je  to  druh  instinktu  čili  přirozený  biologický  jev 

přizpůsobený  potřebám  organismu.  Opozice  instinktu  a intelektu  je  zmírněna 

právě intuicí,  tj.  instinktem uvědomělým. Díky ní náš pohled na realitu  znovu 

získává  na  „ostrosti“,  realita  se  projevuje  jako  živá,  různorodá,  proměnlivá 

200 S podobným motivem se setkáváme i v románu Judita.
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a dynamická. Takovou ji vnímal Askenasi při procházce městem krátce po vraždě. 

Pokusil se odmítnout intelekt a obrátit se k intuici, chtěl se osvobodit od rozumu, 

od sítě pojmů, která se rozprostírá nad lidským životem. Ovšem spletl si intuici se 

zvířecím instinktem. Cítil, že jeho život (v Bergsonově terminologii  élan vital – 

životní vzmach) a hledání nejdůležitějších odpovědí je blokováno neurčitou silou 

a obyčejnou tělesnosti (Bergson by to nazval bezvládnou hmotou):

„Člověk je pilný a věřící, hledá principium, hledá základní myšlenku, místo toho 
nachází součástky z masa, které většinou odměřují za peníze, kdo platí více, získává 
lepší kvalitu…“201

V románu však odmítnutí morálních norem a upřednostnění nadřazenosti instinktů 

znamená  pád.  A to  je  návrat  k  Freudově  psychologii.  Ačkoli  kultura  vytváří 

normy,  které  jsou  pro  jednotlivce  omezením,  zároveň  zaručuje  zkrocení  síly 

agresivních impulsů patřících každému člověku (toto myšlení je silně přítomno 

v pozdějších románech Máraiho – viz další podkapitoly).

Když  se  podíváme  na  halucinační  procházku  Askenasiho,  okamžitě  si 

všimneme podobnosti s  Cizincem Camuse.202 A tedy se vrátíme i k otázce, jaké 

rysy  spojují  Máraiho  s  existencialismem.  Pojmem,  který  spojuje,  ale  zároveň 

i předchází  Máraiho  román  s  románem  francouzského  filozofa,  je  pojem 

absurdity.  Askenasiho  lze  nepochybně  považovat  za  absurdního  člověka  ve 

camusovském  smyslu.  Camusova  absurdita  vzniká  v  důsledku  vztahu  mezi 

člověkem a světem, kdy člověk cítí odcizení světa vůči své vlastní osobě. Podle 

Camuse by se proti tomu měl člověk postavit. Základním metafyzickým bodem je 

tady teze o disonanční  povaze reality,  tzn.  o nemožnosti  spojení  světa  v jeden 

celek.  Člověk  nadužívá  racionální  myšlení,  což  vede  k  neshodě  mezi  ním 

a světem, je ale více náchylný věřit světu, čili iluzi, než sobě (je to určité echo 

koncepce Bergsona). Hledání pravdivého smyslu lidské existence musí tuto iluzi 

odmítnout – člověk se musí vzbouřit proti utrpení.203 Vzpoura proti absurdnímu 

světu  neznamená  afirmaci  zla,  ani  u  Camuse,  ani  u  Máraiho.  Oba  hrdinové, 

Meursault i Askenasi, se bouří. Oba se konfrontují se světem a dochází k závěru, 

201 „Az  ember  szorgalmas  és  hívő,  s  egy  princípiumot  keres,  az  elvet  keresi,  s  helyette 
alkatrészeket talál húsból, melyeket többnyire pénzért mérnek, aki többet fizet, jobb minőséget 
kap…“ – MÁRAI, Sándor. A sziget, s. 167.

202 Zajímavé je, že francouzský překlad Ostrova vyšel pod názvem L’étrangère, tj. Cizinka, což je 
jasný odkaz na Camusův román. Máraiho spojuje s Camusem i hluboký humanismus, který je 
u Camuse silně viditelný hlavně v Moru a Pádu.

203 Viz CAMUS, Albert. Mýtus o Sisyfovi. Vydání třetí. Praha: Garamond, 2015; CAMUS, Albert. 
Člověk revoltující. Praha: Český spisovatel, 1995.
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že si na svět nelze zvyknout. Oba jsou si rovněž vědomi porážky svých činů. Oba 

spáchají vraždu (pravda Meursault nešťastnou náhodou). Podobnosti mezi těmito 

dvěma romány najdeme v různých prvcích jako: konfrontace logiky a smyslnosti, 

způsob charakterizace hlavní postavy, hlavně jeho vnější lhostejnosti, náhodnosti 

událostí v jeho životě, halucinační cestě v slunečním žáru, ale také v problematice 

vzpoury  a  otázce  odcizenosti,  nesmyslnosti  lidského  života  nebo  v  problému 

společnosti,  která  je  neschopná  porozumět  činnostem  člověka.  Navzdory 

podobnosti je konečná volba těchto postav jiná: Mersault tvrdošíjně odmítá Boha, 

zatímco Askenasi se obrací k víře, k bohu, i když tak činí zvláštním způsobem. 

Neváží si náboženství, ve scéně v kostele výslovně uvádí, že náboženství jako 

instituce stojí v cestě lidskému a božímu porozumění. Teprve v samotě, tj. poté, co 

se zbavil všech předmětů každodenního života, když nahý stojí uprostřed mýtiny, 

se může Askenasi obrátit přímo k bohu.

Postava  Askenasiho  vede  k  dvěma základům,  na  nichž  vyrostl  filozofický 

existencialismus:  na  jedné  straně  je  vidět  etický  voluntarismus  filozofií 

Kierkegaarda a Nietzscheho, na druhé straně Husserlova fenomenologie. Askenasi 

odmítá společensky přijaté morální normy a při hledání odpovědi se obrací k sobě 

samotnému,  zatímco  úplné  odmítnutí  každodenního  života,  jež  je  symbolicky 

ukázáno ve  scéně  na  ostrově,  v  níž  právě  odkládá  všechny  předměty,  je  jako 

fenomenologická epoché neboli „uzávorkování“ předpokladů, dosavadního vědění 

o předmětech a světě. V neposkvrněném stavu, bez osvojených falešných vlivů 

být schopen setkat se s Bohem a s pravdou a dosáhnout jistého základu poznání.

Scéna „rozhovoru“ s bohem nejjasněji ukazuje motivy činů hlavní postavy, 

důvody,  proč  opustil  všechno,  co souvisí  se  společensky a  dočasně  chápaným 

životem a na této cestě také intelekt a morálku. Askenasi se nespokojí s tím, že 

opatrně vytáhne z kapes všechny drobné věci. Zbavuje se také oblečení. Všechny 

drobné předměty pečlivě vyjme, roztřídí  a uspořádá je,  aby mohl stanout před 

bohem úplně nahý. Dělá systematický řád a analýzu, aby mu nic nebránilo poznat 

pravdu. Přiznává, že se lidé při hledání nejdůležitějších odpovědí spokojují pouze 

s povrchem, ale on chce víc, on chce všechno. Dialog s bohem je ve skutečnosti 

jednostranný rozhovor, ve kterém se Askenasi snaží analyzovat svůj život a činy 

v kontextu smyslu lidského bytí a života obecně. Položené otázky však zůstávají 

bez  odpovědi.  Jak  se  ukazuje,  nejenže  vědecké  poznání  světa,  systematická 
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analýza a intelekt nejsou uspokojivé, ale v nalezení uspokojení mu nepomůže ani 

to, když se jich zřekne. Zůstává jen víra. V tomto obratu k víře je Askenasi blízko 

teologickému existencialismu  v Kierkegaardově  pojetí  –  v  jeho  osobě  zaznívá 

ozvěna skoku víry a náboženské stadium lidského života, ve kterém se člověk sám 

uzná za hříšníka a vrací se k bohu, a tím nachází smysl své existence. Koneckonců 

se  však  tímto  způsobem  chápaný  voluntarismus  ukazuje  jako  společensky 

negativní.  Jak  uvidíme  také  v  pozdějších  pracích  Máraiho,  byl  stoupencem 

racionálních  etických  norem,  čímž  se  přikláněl  k  rysům  kantismu,  které 

Kierkegaard a Nietzsche odmítli.

2.2.2 Příklad existenciálního hrdiny v románu Host v Bolzanu

Román Host v Bolzanu obsahuje mnoho různých interpretačních perspektiv, 

které se však vzájemně nevylučují. Je to koherentní, ale mnohovrstevnatý příběh, 

ve  kterém  se  setkávají  prvky  charakteristické  pro  Máraiho  tvorbu.  Román  je 

možné  zkoumat  jako  diskurz  o  psaném  slovu  a o spisovateli,  za  kterého  se 

považuje hlavní hrdina. Podle tohoto hlediska je možné ukázat podobnosti mezi 

titulní postavou a samotným Máraim, který vložil na stránky románu své vlastní 

myšlenky a pochybnosti  týkající  se spisovatelské profese.204 Host v Bolzanu je 

také  příběh  o  hledání  štěstí  a  lásky,  která  je  tragická  a nemá  šťastný  konec, 

a o vztahu ženy a muže, který je poznamenán nedorozuměním a vzdáleností. Je 

možné  mluvit  také  o  osobité  ontologii  lásky205 nebo  o  hudebnosti  a  vztazích 

s operou.206 Podle mého názoru existuje  ještě  jedna možnost  interpretace,  totiž 

interpretace  v  duchu  existenciálního  románu.  Zdůraznění  konfliktu  intelektu 

a emocí v hraniční situaci nebo zdůraznění nutnosti učinit rozhodnutí podle vlastní 

autentičnosti, je zvláštní ráz existenciálních hrdinů, ke kterým bezpochyby patří 

Giacomo Casanova z románu  Host v Bolzanu.  Jsou zde také přítomny názory, 

které  jsou charakteristické  pro existencialismus  jako např.  tvrzení,  že  podstatu 

existence lze nalézt v lidské zkušenosti a vědomí, nebo otázka lidské svobody, 

204 LŐRINCZY, Huba. „…személyiségnek lenni a legtöbb…” Márai tanulmányok, s. 192–193.
205 MÉSZÁROS,  András.  Márai  Casanova-képe  a  Vendégjáték  Bolzanóban c.  művében 

(Szerelemontológiai olvasat). In: LŐRINCZY, Huba a Ibolya CZETTER, eds. „Este nyolckor 
születtem…“: Hommage à Márai Sándor. Szombathely: Bár, 2002, s. 65–73.

206 KOMOR, András.  Vendégjáték Bolzanoban:  Márai Sándor regénye – Révai.  Nyugat.  1940, 
XXXIII(7).  Dostupné  z:  http://www.epa.oszk.hu/00000/00022/00654/20988.htm. 
[cit. 2019-09-01]
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a tím také otázka svobodné vůle a svobodné volby v souladu se sebou samým. 

V tomto kontextu je možné položit otázku, zda je hlavní hrdina schopen zůstat ve 

své existenci autentický jako jedinec a rozhodnout v souladu s vlastní identitou.207 

Stejně jako v jiných krizových románech i zde se váha přesouvá z akce na analýzu 

psychiky  hlavní  postavy.  Je  to  v  souladu  se  slovy  samotného  Máraiho,  který 

v úvodu románu zdůraznil, že ho nezajímá „románová historie“, ale „románový 

charakter“.208

Márai  se  soustředí  na  historickou postavu,  ale  dává  jí  symbolický rozměr 

a vytváří  subjektivní  vizi  a  odlišný  obraz  legendárního  Giacoma  Casanovy. 

V románu se pod maskou libertina z 18. století, dobrodruha a sukničkáře, skrývá 

postava  muže,  který  věnoval  celý  svůj  život  hledání  tajuplné  podstaty  života. 

Výchozím bodem je epizoda, kdy se mu podařilo uprchnout z benátského vězení 

a vydat se na cestu směrem k Mnichovu. Usadí se v malém městě Bolzano, kde 

čeká na peníze, které má dostat od svého protektora. Po převzetí peněz se zdá, že 

již není důvod, aby dále setrvával v Bolzanu, neodjíždí ale a na něco čeká. Ví, že 

v Bolzanu se zdržují dvě osoby, se kterými se v minulosti už setkal a tato událost 

se ukázala být osudová pro všechny tři. Dochází k opětovnému setkání, které tak 

pro hlavní  postavu,  stejně  jak  pro další  dvě postavy,  starého hraběte  z  Parmy 

a jeho manželku Francisku,  znamená mezní  situaci,  která  je  nutí,  aby konečně 

přijali rozhodnutí, což ovlivní celý jejich život.

Márai  představil  Giacoma  Casanovu  jako  40letého  muže,  který  začíná 

stárnout. Není ani bohatý (i když vždycky může peníze získat), ani zvlášť krásný 

(i když budí obdiv). Lidé jsou jím zvláštním způsobem okouzleni. Zajímavé je, že 

Casanova je v románu o 9 let  starší,  než byl ve skutečnosti  v době,  kdy utekl 

z benátského vězení. Někteří badatelé vidí v tomto postupu pokus učinit hrdinu 

podobným autorovi románu.209 Aniž bychom se této otázce věnovali podrobněji, 

faktem je, že 40 let je obecně považováno za věk, ve kterém člověk vstupuje do 

dospělejší,  rozvážnější fáze svého života, kdy v jeho chování už ne všechno je 

vhodné.   Stárnoucí  Casanova  začne  místo  obdivu  budit  směšnost.  Máraiho 

207 Rónay postavu Giacoma Casanovy charakterizuje jako „autentického stoika“. Ale tvrdí také, 
že Casanova planul touhou po pomstě – už jenom tato poznámka vylučuje možnost nazvat ho 
stoikem. – RÓNAY, László. Márai Sándor. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2005, s. 277.

208 MÁRAI, Sándor. Host v Bolzanu: [román]. Praha: Evropský literární klub, 1942, s. 7. Překlad 
Arno Kraus.

209 Stejně jako u jiných románů vidí takovou možnost např. Lőrinczy – LŐRINCZY, Huba. „…
személyiségnek lenni a legtöbb…“ Márai tanulmányok, s. 192–193.
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Casanova cítí, že něco začíná míjet, a leká ho to. To je zvláště patrné ve scéně, 

když  se  hned  po  příjezdu  do  města  snaží  svést  služebnou  Terezu,  která  však 

nejprve na jeho úsilí nereaguje. To, že neodpověděla, způsobilo, že propadl panice 

a  začal  se  bát  nejhoršího,  tedy  možnosti  ztráty  toho,  co  bylo  jeho  největším 

pokladem:

Jako  by  cítil,  že  na  něco  zapomněl,  na  nějaký  hlas,  nějakou  okolnost,  na  onu 
záhadnou schopnost, jež patřila jedině jemu, jež byla tajemstvím jeho úspěchů a celé 
jeho bytosti, jako by pojednou nechápal, proč mu dnes po představení netleskají,  
když ještě včera s jásotem provolávali slávu témuž představení, jako by se dověděl, 
že  se  něco  zkazilo,  že  jsou  marné  všechny  jeho  schopnosti,  všechen  jeho  cvik 
a všechna  zkušenost,  že  jeho  vliv  na  obecenstvo  již  není  takový,  jaký  byl  ještě 
nedávno…210

Tyto problémy během „výcviku“, i když byly zažehnány, ukázaly obvyklý průběh 

–  pomíjivost  lidského  života.  Hlavní  představení  však  ještě  má  před  sebou. 

Setkání, nejprve s hrabětem z Parmy a poté s Franciskou, ve kterých nebyl hlavní 

postavou hry, ukázala hrdinu ve zcela jiném světle.

Než  k  tomu  ale  dojde,  tráví  Giacomo  dny  v  Bolzanu  hraním  karet 

a pomáháním obyvatelům Bolzana řešit problémy s láskou. Vnější dobrá nálada 

však neodráží stav jeho mysli. Ukazují to zvláště dvě události. Nejprve když si 

v ulicích Bolzana v projíždějícím kočáru všiml Francisčiny tváře. Kdy „cítil onu 

bolest,  kterou  pociťujeme,  když  se  naše  tužby  začínají  uskutečňovat“.211 

Důsledkem  tohoto  náhodného  setkání  je  však  pocit  úplné  osamělosti,  která 

dokonce převyšuje i tu ze žalářů benátského vězení. Druhým okamžikem, který 

také naznačuje vnitřní úzkost a pochybnosti, je scéna, ve které Giacomo přemýšlí, 

jestli  by nebylo nejlepším řešením vrátit  se  do Říma,  opustit  dosavadní  život, 

požádat o odpuštění špatných činů a hříchů a stát se „knězem nebo knihovníkem“. 

Giacomo znal tento stav mysli, stav pochybností, který začal neurčitým strachem 

a  nevolností  a  končil  krvácením  z  nosu.  Jak  přiznává,  už  nejednou  něco 

podobného  zažil.212 Casanova  ale  skrývá  své  pocity,  nedovoluje,  aby  si  okolí 

všimlo jeho slabostí a momentů pochybností. Tato psychologická (ale i fyzická) 

rovina nošení masky je také symbolicky ilustrována umístěním děje románu do 

kontextu italského karnevalu. Karnevalová maska umožňuje volně a neomezeně 

210 MÁRAI, Sándor. Host v Bolzanu, s. 42–43.
211 MÁRAI, Sándor. Host v Bolzanu, s. 95.
212 Tak silná fyzická reakce na emocionální stav spojuje Giacoma i s jiným máraiovským hrdinou 

– Askenasim z románu Ostrov (viz výše), stejně jako i s Roquentinem, hrdinou  Nevolnosti 
Jeana-Paula Sartra.
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skrýt vlastní identitu a vydávat se za někoho jiného. Nebo právě naopak – dává 

možnost ukázat svou skutečnou tvář a jednat svobodně podle své vlastní povahy. 

Masky  a  kostýmy  jako  rekvizity  získávají  zvláštní  význam  pak  i během 

Giacomova  rozhovoru  s  Franciskou,  kdy  si  vyměňují  své  role:  Giacomo 

v přestrojení za ženu a Franciska v přestrojení za muže schovávají své tváře za 

masky, teprve teď spolu mohou definitivně jednat.

Giacomo neumí být šťastný, vždy něco hledá. Když se zdá, že už to našel, 

odmítá to. Neustálé hledání odpovědi na otázky života přivádí hlavní postavu na 

nikdy nekončící  cestu,  která  nemůže mít  šťastný  konec,  a  očekávané a finální 

setkání nebude úspěšné pro nikoho, ani pro Giacoma, ani pro Francisku, ani pro 

hraběte z Parmy. Za prvé proto, že každá strana je závislá na té druhé, a za druhé 

proto,  že  neexistuje  žádný  dobrý  konec,  který  by  uspokojil  všechny.  I  když 

Franciska přichází k Giacomovi a předkládá mu návrh, který se zdá být nemožné 

odmítnout, ví, že Giacomo nemůže přijmout její lásku, zná Casanovův charakter. 

Spolehlivě rozpoznává charakter hlavní postavy i Toskánka, která za ním přišla 

pro radu. A není to Giacomo, ale cizí žena, která vyprávějíc svůj příběh přesně 

odhaduje a vyslovuje pravdu o něm a jeho životě:

(…) někteří muži nemohou nikdy poznat štěstí. (…) jen hledají a hledají, zvědavě 
a smutně,  v  náručí  žen,  v ctižádosti,  ve  světě,  ve  vražedných půtkách,  v  cinkotu 
zlata,  že je  hledají  všude a přitom vědí,  že jim život může dát  vše,  jenom štěstí 
nikoliv (…).213

Giacomo se tomuto soudu nevyhýbá. Přiznává, že je právě takovým člověkem, 

který nepozná klid, bude neustále hledat štěstí, i když ho může mít na dosah ruky. 

A možná je to právě toto vědomí, vědomí vlastního charakteru a vlastní situace, 

které mu skýtá převahu? Nikdo jiný nemůže najít toto „tajemství“ za něj – každý 

člověk musí jít touto cestou sám. A to je pravda, která se několikrát objevuje na 

stránkách románu.

Neschopnost  dosáhnout  štěstí  není  jediný  důvod,  proč  Casanova  neustále 

hledá nové výzvy a dobrodružství.  Hnací  sílou jeho jednání  je  také nesouhlas 

s omezením  svobody  ve  smyslu  osobního,  neomezeného  a  svobodného 

sebevyjádření. Vyslovuje přesvědčení, že existuje

(…)  rovněž  jiný  zákon,  který  pronásledují  hlídačové  ctnosti,  ale,  ať  mi  odpustí 
všemohoucí,  že  je  též  ctnost  jiného  druhu,  ctnost,  která  není  nic  jiného  než 
neochvějná věrnost našim bytostem, našemu osudu a našim náklonnostem (…) [Z]a 

213 MÁRAI, Sándor. Host v Bolzanu, s. 117.
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psaným  zákonem  vězí  jiný,  nepsaný  zákon,  a  že  i  jím  je  nutno  prokazovat 
spravedlnost.214

Druhým aspektem je uvědomělá pomíjivost a bezvýznamnost existence. Navzdory 

obdivu si Giacomo uvědomuje, že jeho sláva je pomíjivá. V Bolzanu mají všichni 

zájem o něj, každý ho chce vidět, mnozí se s ním chtějí poradit, jako by byl nějaký 

zaříkávač, který zná nejtemnějších zákoutí duší milenců. Když však odejde, po 

krátké době vzpomínání se lidé vrátí ke svým každodenním věcem a jeho osoba 

začne vypadat spíš jako hrdina legendárních příběhů, kde je více fikce než pravdy. 

Již nyní je Giacomo vnímán prizmatem své slávy a legendárních příběhů, které 

nejsou  nutně  v  souladu  s  realitou.  V jistém  smyslu  to  byla  společnost,  která 

vytvořila tento obraz i Giacoma samotného, jako symbol nebo představu toho, co 

sami nemohou dosáhnout, jako symbol individuální vzpoury:

Co nemohli odpustit, proč jej uvrhli do žaláře, odkud ani pan Bragadin ani žádná 
jiná světská moc ho nemohla zachránit a vyvést jej na světlo boží, co bylo pokládáno 
za  pravé  nebezpečí  a  za  vinu,  bylo  v  očích  mocných  tohoto  světa  něco  jiného;  
neměli mu za zlé jeho skutky, ani hříchy a přestupky, jichž se dopustil, nýbrž jeho 
chování, jeho postoj, jeho duši, s níž se obracel k ostatnímu světu. (…) Neboť svět 
chtěl  pořádek  a  souhlas,  zuby  skřípající  poddanost,  bezpodmínečné  zařadění  do 
božského  i  lidského řádu.  Ale  v  něm,  na  dně  jeho  duše,  v  děsivém nesouhlasu 
plápolal oheň rozhodného odporu k současnému pořádku; a to nebylo lze odpustit.215

Právě tento obrovský nesouhlas se společensky vnuceným pořádkem vyvolával 

v lidech největší obdiv, ale také největší nepokoj.

Po tom všem, co bylo řečeno lze položit  otázku, kým vlastně je Giacomo 

Casanova.  Je  to  určitě  hrdina,  který  se  dostal  do  mezní  situace  a  je  trápen 

protikladnými pocity. Chvílemi si je jist svou situací, chvílemi se bojí plynoucího 

času. Odmítá Francisčinu lásku a zároveň po ní touží. V nejdůležitějším okamžiku 

činí  rozhodnutí,  které  zdánlivě  vypadá  jako  zcela  špatné.  Je  ale  skutečně  tak 

špatné? Uměl by Giacomo nalézt štěstí po boku Francisky, nebo by dále hledal 

ono  neuchopitelné  „něco“  po  všech  koutech  světa?  Uměl  by  se  osvobodit  od 

ustavičného hledání něčeho a od neustávajícího pocitu, že mu v jeho životě něco 

chybí? Současnost situace hlavní postavy se míchá s minulostí, která mu nedovolí 

osvobodit  se  od  ní  ani  na  ni  zapomenout.  Je  to  jenom závislost  na  minulých 

událostech, nebo něco víc? Zdá se, že je to v jistém smyslu něco nezávislého na 

člověku, což ale podmiňuje ten pocit, že mu něco chybí. Na stránkách románu 

214 MÁRAI, Sándor. Host v Bolzanu, s. 85–86. Zvýraznila MGB.
215 MÁRAI, Sándor. Host v Bolzanu, s. 89.
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několikrát čteme o osudu a údělu – o osudu před kterým člověk nemůže utéct. To 

právě osud vede Giacoma životem, osud určuje jeho jednání. Podle románu Host 

v Bolzanu osud, tzn. to, co lidské konání určuje,  není nic jiného než nejhlubší 

vnitřní  podstata  každého  člověka,  podstata,  proti  které  se  nemůže  obrátit. 

V jednom z fragmentů se Giacomo přiznává:

Nevztekej se a nehaj se: musíš tu zůstat! Nemůžeš se zbavit své úlohy a svého druhu 
umění!  Tvůj  celý  život  byl  dlouhým  řetězem  nebezpečí  a  zůstal  i  nadále  pln 
nebezpečí. Nedovedeš žít jinak, smiř se s tím. (…) Uposlechni své povahy a své 
schopnosti!216

Podobně  zní  dopis,  který  Giacomo  napsal  hraběti  z  Parmy  po  setkání 

s Franciskou.  Tento  dopis  není  jenom  odpovědí  hraběti,  ale  také  Francisce. 

Giacomova odpověď dokazuje i to, že si je úplně vědom svého charakteru a má 

jasnou  představu  o  smyslu  svého  života  a  také  o  své  roli.  Kdyby  se  rozhodl 

a udělal jinak, kdyby podlehl Francisčině lásce, oklamal by nejen Francisku, ale 

v první řadě sebe. Navzdory tomu, že miluje Franciscu, zná sám sebe a ví, jaký je 

jeho osud – ví, že „šťastný konec“ není pro něj. Na závěr říká: „Jsme lidé a tato 

vysoká hodnost nás zavazuje: musíme poznat své srdce a svůj osud. Není to lehká 

věc.“217 Giacomo  naplnil  svůj  osud  shodně  se  svým  charakterem,  a  tím  se 

osvobodil. Pravda jeho osobnosti je nejenom poznána, nýbrž i úplně akceptována 

a ovlivňuje celkovou vizi člověka a jeho život. I když na konci Giacomo odmítá 

lásku  Francisky,  udiveně  zůstává  věrný  sám sobě,  ale  splňuje  i  přání  hraběte 

a Francisky. Konflikt smyslu a citů v krizové situaci, stejně jako nutnost volby 

dotýkající  se každého aspektu života je  vlastní  charakteristikou existenciálních 

hrdinů. Mezi ně bezpochyby patří i Máraiho Casanova.

2.3 Románový cyklus Dílo rodiny Garrenů

Dílo  rodiny  Garrenů  považoval  Márai  za  jedno  ze  svých  největších 

a nejdůležitějších  prací.218 Ve  skutečnosti  tento  cyklus  má  ve  spisovatelově 

celoživotním  díle  zvláštní  místo  a  měl  by  být  považován  za  reprezentativní, 

ukazující  jednu  z  hlavních  myšlenek  jeho  tvorby.  Márai  na  příkladu  rodiny 

216 MÁRAI, Sándor. Host v Bolzanu, s. 183.
217 MÁRAI, Sándor. Host v Bolzanu, s. 235.
218 Srov. např. MÁRAI, Sándor.  A teljes Napló. 1943–1944.  [Budapest]: Helikon, 2006, s. 99, 

211.
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Garrenů,  zástupců  měšťanské  vrstvy  z  nepojmenovaného  města  ukazuje,  jaké 

společensko-politicko-kulturní  změny  ovlivnily  maďarskou  a  obecněji 

i evropskou  společnost  v  první  polovině  20.  století.  Každá  část  odlišným 

způsobem  zdůrazňuje  konkrétní  procesy  v  klíčových  historických  okamžicích 

tohoto období. Nejedná se však o homogenní a bezchybné dílo od první až do 

poslední věty. To však nemá vliv na jeho celkové hodnocení, a co víc – jestli se 

podíváme  na  historii  vzniku  Díla  rodiny  Garrenů,  tato  heterogenita  má  své 

vysvětlení a opodstatnění.

Cyklus se skládá ze tří hlavních částí, které byly poprvé publikovány v šesti 

svazcích a byly psány bezmála dvacet let.  Poslední svazek, ačkoli  byl hotový, 

nebyl zveřejněn. Jak samotná koncepce, tak i její realizace byly rozloženy v čase. 

Celý proces probíhal mezi lety 1930 a 1988 čili přes půl století, což byla doba, 

kdy se měnila tematika románů, ale také zájmy a samotná situace Máraiho jako 

spisovatele – od úspěšného umělce doma i v zahraničí až po „polozapomenutého“ 

emigranta.  Především  se  však  měnil  svět  kolem  autora.  První  část,  román 

Rebelové, vyšel v roce 1930 a bylo to samostatné dílo, typické pro rané období 

Máraiovy tvorby. Hlavní hrdinové pozdějších svazků (sourozenci Garrenovi) se 

zde ještě neobjevovali  – teprve později,  když Márai spojil  romány do jednoho 

cyklu, dopsal tyto postavy do několika epizod. Druhá část,  nazvaná Žárlivci,219 

byla  vydána ve  dvou svazcích  (Žárlivci  a  Cizinci)  v  roce  1937 a  je  již  zcela 

věnována osudu rodiny Garrenů,  jejich  dílu  a  městu.  Třetí  část,  Uražení,  byla 

napsána  po  dalších  deseti  letech  a pokračuje  v  příběhu  rodiny  Garrenů,  ale 

tentokrát  s  jasnějším,  v  některých  kapitolách  téměř  novinářským odkazem na 

události z historie tohoto desetiletí. Historie měla přímý vliv i na osud samotného 

románu, jelikož poslední část  se skládala ze tří  svazků, dva první  Sértődöttek.  

A hang (Uražení.  Hlas)  a Sértődöttek.  Jelvény  és  jelentés (Uražení.  Odznak 

a hlášení) vyšly v roce 1947, zatímco poslední svazek  Sértődöttek. Művészet és  

szerelem (Uražení. Umění a láska) se do rukou čtenářů nedostal, byl z politických 

důvodů zlikvidován,220 třebaže byl vytištěn už v roce 1948. V celkovém vydání 

tato část vyšla pod názvem Utóhang. Sereghajtók (Epilog. Opozdilci). Do jednoho 

219 Maďarský název prvního vydání románu Rebelové a románu Žárlivci obsahoval určitý člen, 
který Márai v celkovém vydání odstranil.

220 Márai-bibliográfia:  Kötetben  megjelent  művek  (1918–1948).  Petőfi  Irodalmi  Múzeum 
[online].  Dostupné z:  https://pim.hu/hu/marai-sandor/kotetben-megjelent-muvek-1918-1948# 
[cit. 2019-01-02]
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cyklu autor shromáždil romány téměř šedesát let po napsání prvního dílu a více 

než čtyřicet let po napsání posledního. Nakonec ho vydal až rok před svou smrtí 

(v  roce  1988)  ve  dvou  svazcích  v  kanadském  nakladatelství  Istvána 

Vörösváriho.221

Celý  cyklus  charakterizuje  mnohotvárnost,  a  to:  (1)  žánrová  –  počínaje 

prvním románem, který lze dokonce považovat i za psychologický román nebo 

bildungsroman,  přes  parabolický  příběh  o  Městě  nebo  specificky  společenský 

a dokumentární  román s prvky eseje,  popřípadě rodinnou kroniku až po deník 

patrný  v  poslední  části  románového  cyklu;  (2)  vypravěčská  –  různé  způsoby 

vyprávění v jednotlivých částech díla, er-forma a ich-forma; (3) „časoprostorová“ 

– fabule je místy úplně zbavená konkrétních historických reálií, místy je naopak 

přesně opisuje; (4) stylistická – Márai zde už místy dosahuje svého vrcholného 

stylu  s  typickými  prvky  eseje;  (5)  tematická  –  zdůrazňování  nebo  opomíjení 

různých témat, motivů, symbolů a postav v jednotlivých románech. To vše působí, 

že  Dílo rodiny Garrenů je  cyklus  heterogenní  a  má proměnlivý  charakter.  Jak 

správně oceňuje Lőrinczy, Márai byl spisovatel, jenž se cítil lépe v prozaických 

formách soustředěných kolem jednoho tématu, který lze pečlivě analyzovat, kde 

dějová linie je podřízena popisu, čili de facto v mnohem méně složitých formách 

než monumentální romány, které vyžadují komplexní kompozici.222 V Díle rodiny 

Garrenů je  viditelná  právě  tato  vlastnost  –  jednotlivé  romány lze  vnímat  jako 

oddělené, uzavřené celky, u kterých je možné mluvit o vynikajících částech; za 

takovou  lze  považovat  například  analýzu  Hitlerova  projevu  v  části  Odznak 

a hlášení.223 Taková rozdílnost však způsobuje mnoho obtíží, když se autor snaží 

sloučit  jednotlivé  romány  do  cyklu,  což  se  ukazuje  například  v  mozaikovosti 

kapitol v poslední části Epilog. Opozdilci.

Lőrinczy všechny romány cyklu definuje termínem krizové romány.224 Je však 

třeba poznamenat, že se jedná o jiný model než v případě typických krizových 

románů popsaných v předchozím oddíle. Zde se nejedná o odhalování zdání nebo 

221 Dílo rodiny Garrenů po smrti autora vyšlo v Maďarsku třikrát (1995–1996, 2005–2007, 2014–
2015)  v  různých konfiguracích.  Nejnověji  vyšel  cyklus  v  nakladatelství  Helikon ve  třech 
svazcích – Rebelové, Žárlivci a Uražení. V této práci používám právě toto rozdělení.

222 LŐRINCZY, Huba. Búcsú egy kultúrától, s. 10.
223 O významnosti této scény mluví i další badatelé Máraiho tvorby, např. Szegedy-Maszák nebo 

Lőrinczy – SZEGEDY-MASZÁK, Mihály.  Márai Sándor, s. 162; LŐRINCZY, Huba.  Búcsú 
egy kultúrától, s. 117.

224 LŐRINCZY, Huba. Búcsú egy kultúrától, s. 11.
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o žádnou existenciální krizi jedince, která je v monologu prezentována a důkladně 

analyzována  samotným  hrdinou.  Zároveň  je  však  nutné  zdůraznit,  že  se  tu 

objevuje  velmi  silný  společensko-kulturně-politický  kontext.  A  přestože  se 

romány zabývají široce chápaným pojmem krize, právě z uvedeného důvodu je 

obtížné charakterizovat jednotlivé čísti cyklu jako krizové romány. Tento termín je 

možné použit nejspíše pro román Rebelové, v němž je popsána rebelie mladých 

kluků proti pravidlům života dospělých, konflikt mezi generacemi otců a synů, ale 

také mezi bohatými a chudými. Máme zde i děj, který se odehrává během jednoho 

dne,  je zde mnoho retrospekcí, koncentrace na vnitřní,  duševní stav hrdinů, na 

jejich osobnost a psychiku. Pojem krize, který je přítomný v celém cyklu, lze však 

chápat  jako  sociokulturní  změnu,  kterou  symbolizuje  otcova  mytická  nemoc. 

V románech je kromě obecného pojetí krize možné samozřejmě ukázat i menší 

„krizové situace“, ale nebudou to mezní situace odpovídající modelu krizového 

románu. V Žárlivcích by to mohl být např. rozhovor mezi Péterem a Tamásem, 

v němž  se  ten  druhý  přiznává,  že  potřebuje  něžnost,  a  proto  půjčuje  peníze. 

V posledním svazku, Epilog. Opozdilci, by tomuto modelu odpovídalo opětovné 

setkání  sourozenců,  během  kterého  sourozenci  definitivně  přeruší  styky 

s Albertem. Kromě toho však nemáme žádné jasně vyznačené mezní situace, které 

souvisí s hledáním odpovědi na základní otázky lidského života nebo s nutností, 

aby  samotné  postavy  románu  učinily  rozhodnutí.  Ani  rozhodnutí  Pétera,  ani 

dalších  postav  Anny nebo Tamáse  nelze  zkoumat  v  této  perspektivě.  Péter  se 

rozhoduje, zda se stane spisovatelem, Anna se dopustí „mezaliance“ a Tamás se 

připojí k nacistickému hnutí. Jejich rozhodnutí se však uskutečňují jaksi „mimo 

rámec románu“, přesněji řečeno čtenář nevidí samotný proces vedoucí k těmto 

rozhodnutím.  Péter  se  stal  spisovatelem  mezi  dějem  Žárlivců  a  Uražených, 

o vztahu Anny se Sebestyénem se dozvídáme teprve v poslední části celého cyklu 

a Tamás „si připichoval odznak“, tj. přidal se k nacistům, mezi prvním a druhým 

svazkem Uražených.

Celému  cyklu  nelze  jednoznačně  přiřadit  charakteristiku  jednoho  typu 

románu, protože ta se výrazně mění v jednotlivých svazcích. Jak již bylo zmíněno: 

osobité spojení bildungsroman a psychologického románu v Rebelech; modifikace 

měšťanského  románu  s  prvky  paraboly  v  Žárlivcích;  a  společensko-generační 

román  s  prvky  eseje,  kroniky,  deníku  v  Uražených.  Celek  nepochybně  také 
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připomíná velké evropské romány s podobnými tématy, které Márai znal a vážil si 

jich a ze kterých také do určité  míry čerpal  – jde o romány  Buddenbrookovi:  

úpadek jedné rodiny (1901) Thomase Manna a Thibaultové (1922–1940) Rogera 

Martina du Garda.225

Navzdory četným rozdílům a variabilnosti celého cyklu je celek nepochybně 

podřízený jedné hlavní myšlence, kterou je hluboká reflexe změn, ke kterým došlo 

v Evropě během několika desetiletí v první polovině 20. století a které na tomto 

místě stručně uveďme Spenglerovými termíny „nahrazování kultury civilizací“ se 

všemi  konsekvencemi  pro  celou  společnost.  Márai  popsal  sklon  určité  epochy 

a úpadek světa hodnot, které podle jeho názoru představovaly podstatu Evropy. 

Podle Máraiho měla Evropa svůj úkol, který lze také nazvat posláním. Ten úkol 

byl  spojen s určitým souborem hodnot,  které  byly vytvořeny v průběhu staletí 

a byly  průběžně  pěstovány  a  předávány  jednotlivými  generacemi  Evropanů, 

přesněji prostřednictvím evropské měšťanské vrstvy.  Nastal  však okamžik, kdy 

tyto hodnoty jsou již téměř ztraceny a v širší perspektivě budoucnosti lze mluvit 

o definitivním konci  dosud  známého  světa.  Na  stránkách  románů  je  tato  vize 

představována  nejen  metaforickým  způsobem,  nemusíme  ji  domýšlet,  je 

vyslovena explicitně. Márai tuto změnu hodnotil jednoznačně negativně, byla pro 

něj úpadkem ducha a jednotlivce a vítězstvím hmoty a davů. Tato změna podle 

něho může vést pouze k jednomu – k všeovládajícímu nihil.

Márai  představoval  tyto  změny  na  různých  úrovních,  které  jsou  v podání 

máraiovské literární formy nevyhnutelně propojeny a vzájemně na sebe působí. 

Jsou to hlavní symboly cyklu, jako dílo, rodina, město. Změny ovlivňují všechno, 

každého  člověka,  nikdo  se  před  nimi  neuchrání.  Změnám na  makroúrovni  se 

nevyhnou  ani  národy,  ani  města,  která  pěstují  mnohasetletý  historický  vývoj 

a tradici, ani rodiny, které tvoří to nezachytitelné „dílo“ z titulu cyklu, jež ale – jak 

se  ukazuje  –  je  nutné  k  existenci  a  kterým není  nic  jiného  než  kultura.  Toto 

konstatování,  ze  své  podstaty  velmi  pesimistické,  je  pozoruhodné  nejen  svou 

přesností, ale i tím, že Márai si byl vědom krize světa hodnot, ve kterých vyrůstal. 

225 Srov. např. MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1957–58, s. 195. MÁRAI, Sándor. A teljes napló:  
1982–89,  s. 248, 252. Román Rebelové přímo vnucuje srovnání s dalšími  bildungsromany 
z tohoto období, jako například Nezvedené děti (1929) Jeana Cocteaua, nebo dřívějším Zmatky 
chovance Törlesse (1906) Roberta Musila.  Lőrinczy a Szegedy-Maszák ukazují  také četné 
inspirace Mannovou tvorbou, které je možné nalézt zvláště v Žárlivcích – viz LŐRINCZY, 
Huba. Búcsú egy kultúrától, s. 56–58; SZEGEDY-MASZÁK, Mihály. Márai Sándor, s. 151–
153, 158.
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Velmi brzy rozpoznal tyto procesy, důkladně je popsal pomocí velmi bohatých 

filozofických myšlenek tohoto období. Máraiho poznámky rezonují se širokým 

kontextem filozofie  kultury,  která byla přítomna na scéně evropské filozofické 

reflexe  od  konce  19.  století  do  poloviny  20.  století.  Na jedné  straně  v ní  byl 

přítomen  zájem o  filozofii  dějin,  jejímž  cílem bylo  objevit,  pochopit  a popsat 

komplexní historické procesy (např. filozofii Hegela nebo Marxe), na druhé straně 

se  objevil  proud,  který  hlásal  fundamentální  krizi  kultury  a  jejích  hodnot 

(mj. filozofie  Schopenhauera  nebo  Nietzscheho),  což  bylo  spojeno  s pocitem 

konce epochy, jehož příčinou byly silné sociální a ekonomické změny. Právě to 

byly  základy,  ze kterých vyrůstala  reflexe týkající  se  samotné  kultury.  Pokusy 

o komplexní  popis  znamenaly,  že  byly  řešeny  nejen  metafyzické  nebo 

epistemologické  problémy,  ale  také  otázky  kulturní  axiologie  nebo  kulturní 

antropologie, které jsou nezbytné pro holistický přístup k fenoménu kultury a do 

ní ponořeného člověka. Za hlavní zástupce filozofie kultury prvního období jsou 

považováni mj. Oswald Spengler, José Ortega y Gasseta, Sigmund Freud, nebo 

Albert  Schweitzer.226 V  kontextu  vztahu  filozofie  a  literatury  v  Díle  rodiny 

Garrenů jsou zvláště  významné dva proudy:  první  je  spojen  se  Spenglerovým 

chápáním úpadku západoevropské kultury a její transformací v civilizaci, druhý 

vyjadřuje  problematiku  masové  společnosti  a  ztráty  individuality,  což  souvisí 

hlavně  s  myšlenkou  Ortegy  y  Gasseta.  Výrazně  viditelné  jsou  také  úvahy 

inspirované  konceptem  Freuda.  Dále  je  zde  patrná  i  polemika  s myšlenkami 

Nietzscheho.

2.3.1 Kultura a civilizace – inspirace filozofií Oswalda Spenglera

S  myšlenkami  Spenglera  se  Márai  poprvé  setkal  začátkem  dvacátých  let 

20. století během své první emigrace do západní Evropy.227 V té době však plně 

nesdílel  Spenglerovo  přesvědčení  týkající  se  osudů  Evropy  po  první  světové 

válce,  které  je  obsaženo  v  monumentálním  traktátu  Der  Untergang  des  

Abendlandes (1918  svazek  1.,  1922 svazek  2.,  Zánik  Západu).  Márai  také  už 

226 Filozofie kultury se později vyvinula v mnoha směrech, často spolu navzájem polemických,  
stačí zmínit kritiku Spenglerova konceptu Arnoldem Toynbeem. Pokračovateli tohoto proudu 
byli  mj.  zmíněný  Arnold  Toynbee,  ale  také  Johan  Huizinga,  Karl  Mannheim  nebo  Karl  
Jaspers.

227 RÓNAY, László. Márai Sándor, s. 49–50.
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pozoroval symptomy „nemoci“ evropské kultury, nicméně stále ještě věřil v její 

samoozdravnou  sílu.228 V  průběhu  času  však  dal  Spenglerovi  za  pravdu 

v mnohých  jeho  tezích  a  v  Díle  rodiny  Garrenů  ukázal  v  literární  formě  vizi 

záměny kultury v civilizaci. Inspirace Spenglerovou filozofií ze Zániku Západu je 

v cyklu patrná na dvou úrovních. První lze nalézt ve dvou svazcích Žárlivců a má 

podobu  symbolických  odkazů,  což  je  v  souladu  s  obecným  parabolickým 

konceptem těchto částí. Druhá referenční úroveň je obsažena v Uražených a má 

bezprostřední charakter – je vyjádřena explicitním odkazem na specifické motivy, 

které  lze  nalézt  v  Zániku  Západu,  což  také  odpovídá  struktuře  těchto  částí, 

ve kterých má převahu esejistický obraz epochy.

Spenglerovu filozofii lze obecně chápat jako výraz univerzalismu v rozumění 

fungování světa a jeho zákonů a také jako kombinaci úvah o přírodě a historii 

zdůrazněním  cykličnosti  historických  procesů.229 Kultura  je  živý  organismus 

a spolu se svými hodnotami má svůj základ v biologickém životě, a proto se velké 

historické  procesy  shodují  s  rytmem a  cykličností  charakteristickými  pro  živé 

organismy: tj.  narození,  vývoj,  smrt.  Spengler rozlišuje osm vysokých kultur / 

civilizací,  jsou  to:  indická,  babylonská,  čínská,  egyptská,  arabská,  mexická, 

antická,  západní  a  dodatečně  ruská,  která  se  právě  rodila  v období  zániku 

Západu.230 Tyto  civilizace  jsou  navzájem  analogické,  protože  vznikají 

z primárního „lůna mateřské země“231 a nakonec zanikají, ale i oddělené, protože 

každá má své vlastní výrazové prostředky, formy jako věda, architektura, umění 

atd., které jiným způsobem formují lidi. Je třeba poznamenat, že pojem kultura ve 

Spenglerově myšlení odkazuje na jedné straně k osmi odlišným celkům, na druhé 

straně pak znamená jednu ze tří  fází  vývoje oněch jednotlivých celků: jsou to 

období vzestupu, rozvoje a úpadku. Kultury, které jsou na vrcholu svého rozkvětu 

(tzv. vysoké kultury), se charakterizují rovnováhou mezi hodnotami souvisejícími 

se  „životem“ (s biologickou existencí,  např.  instinktivnost,  dynamika,  obyčeje, 

228 Z tohoto období jsou patrné některé spenglerovské motivy rozdílů mezi kulturami, „zániku 
Evropy“, resp. krize evropské kultury, především ve svazku publicistických vzpomínek z cest 
Istenek nyomában (1927, Po stopách bohů).

229 Sám Spengler v Zániku Západu mluví o Nietzschovi a Goethovi jako o dvou hlavních zdrojích 
inspirace  pro  svou  filozofii  –  SPENGLER,  Oswald.  Zánik  Západu:  obrysy  morfologie  
světových dějin. Praha: Academia, 2010, s. 12.

230 SPENGLER,  Oswald.  Zánik  Západu,  s.  26–28.  Vztah  mezi  západní  (západoevropskou) 
a ruskou kulturou bude jedním z klíčových témat, kterým se Márai bude věnovat ve svém 
esejistickém románu Země, země…!

231 SPENGLER, Oswald. Zánik Západu, s. 30–31.
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vesnice) a lidskou činností (např. myšlení, věda, morálka, město). Vznik napětí 

v dané kultuře se rovná narušení této rovnováhy a nevyhnutelně vede k přechodu 

dané kultury do fáze úpadku, tj. civilizace, kde dominují pouze jevy produkované 

lidmi.  Na  stejném  principu  vpisuje  Spengler  dějiny  lidstva  do  dějin  vesmíru. 

Nebyl to však stoupenec celkového katastrofismu a jeho koncept by neměl být 

chápán v extrémně pesimistické perspektivě. Ve svém eseji Pessimismus? (1921, 

Pesimismus?) jasně zdůrazňuje, že  der Untergang /  die Vollendung (čes. zánik / 

doplnění)  je  „přirozený“  proces  a  cíl,  ke  kterému  každá  kultura  směřuje.232 

Spenglerova filozofie je založena na několika prvcích – je to metafyzika, filozofie 

dějin  a filozofie  kultury,  které  jsou  také  patrné  v  jeho  politických  textech. 

V následujících analýzách budu věnovat pozornost zejména prvkům jeho kulturní 

filozofie a obecné filozofie dějin, které lze nalézt i v Máraiho románech.233

2.3.1.1 Symbolika románu Žárlivci

Dva svazky Žárlivců  (Žárlivci  a  Žárlivci:  Cizinci)  vyprávějí  příběh  města 

a rodiny Garrenů. Jejich základní dějovou linii je možné shrnout několika slovy: 

Péter  Garren  se  po  obdržení  dopisu  od  své  sestry  Anny,  která  ho  informuje 

o nemoci jejich otce, vrací do svého rodného města a setkává se s rodinou. Po 

několika týdnech otec umírá a celé město se zúčastní jeho pohřbu. Přestože Márai 

nemluví o Maďarsku a samotné město je umístěno u moře, na stránkách románu 

je mnoho stop, které naznačují, že prototypem města je rodné město spisovatele, 

Košice.234 Je  zajímavé,  že  i  navzdory  tematice  se  Máraimu podařilo  překonat 

rámec  typického  měšťanského  realistického  románu  s  jeho  naturalismem díky 

velmi chudé dějové linii  do takové míry,  že to dokonce působí dojmem, že tu 

vlastně žádný příběh není,  a  to  hlavně díky poetizaci  jazyka,  užití  magických 

232 SPENGLER,  Oswald.  Pesymizm?  In:  SPENGLER,  Oswald.  Historia,  kultura,  polityka:  
wybór pism. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990, s. 83–101.

233 Vynechávám také otázky, které se týkají vnitřních rozporů Spenglerovy filozofie, problému 
germanocentrismu nebo jeho politických „zápletek“.

234 Je  možné  ukázat  také  analogie  v  popsání  města  s  publicistickou  vzpomínkou z  návštěvy 
rodného  města  v  Kassai  őrjárat (1941,  Košická  hlídka).  Tuto  bezespornou  referenčnost 
zdůrazňují  mj.  Petr  Rákos  nebo  Zoltán  Kulcsár-Szabó  –  RÁKOS,  Petr.  Lyrická  hlídka: 
K sedmdesátinám Sándora Máraiho. In:  RÁKOS, Petr.  Neúnavná slova: Filologova lyrika. 
Praha: Academia, 2011, s. 252–265; KULCSÁR-SZABÓ, Zoltán. Polgárváros és városfikció 
Márainál: A Garrenek műve.  Irodalomtörténet. Budapest: Ráció Kiadó, 2010, 41/91(4), 510–
529.
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prvků, míchání časových rovin, obohacení obsahu prvky eseje.235 Celek je obsažen 

v rámci parabolického příběhu odtrženého od konkrétního místa a času.236 Díky 

tomu mohl Márai proměnit historii svého vlastního města, národa a sociální třídy 

v univerzální příběh historických procesů nastávajících v různých částech Evropy. 

Podmíněnost  obsahů kultury ve světě měnících se významů byla prezentována 

prostřednictvím jejich mytizací ve formě konfliktu dvou protichůdných postojů – 

obyvatel města a cizích útočníků.237 Fundamentální rozdíly mezi nimi umožnily 

autorovi představit konflikt dvou světů, dvou řádů, totiž světa kultury, který je 

obsazen  světem  civilizace.  V  této  souvislosti  Márai  použil  určité  konkrétní 

metafory a motivy, z nichž nejdůležitější jsou: (1) společný obraz cizinců a světa, 

který se s nimi ve městě objevil; (2) samotný koncept města jako starověkého 

urbs, městského státu, který se řídí svými vlastními vnitřními zákony; (3) postava 

Otce, Gábora Garrena, postava mytická a magická zároveň; (4) symbolika díla 

vytvořeného  rodinou  Garrenů,  která  je  rodinou  umělců  ve  velmi  specifickém 

smyslu;  (5)  motiv  smrtelné  nemoci,  z  důvodu  které  trpí  Gábor  Garren,  ale 

i samotné město, nebo (6) postava Emmánuela jako všemocného průmyslníka.

Cizinci

Márai k popisu cizinců používá metodu hyperboly a kontrastu. Cizinci, kteří 

jsou  tak  nazýváni  v  celém  cyklu,  jsou  zde  zobrazeni  jako  dav,  zbavený 

235 Zde stojí za to citovat slova Antala Szerba z jeho dobové recenze: „Jeho kniha je mistrovským 
dílem sublimace: zachovalo se vše, co bylo důležité v měšťanském naturalistickém románu, 
ale Márai ho vyzvedl z naturalistické prózy a pozvedl na úroveň poezie. Tento román je jako 
měšťanský jídelní stůl, který jakoby – spolu se členy rodiny sedícími kolem – najednou vznesl 
do vzduchu, a teď tito členové rodiny visí jeden metr nad zemí a žijí tam dále.“ („Könyve 
a szublimáció  remekműve:  megmaradt  benne  minden,  ami  a  polgári  naturalista  regényben 
fontos volt, de Márai kiemelte a naturalista prózából, felemelte a költészet síkjába. Olyan ez 
a regény,  mintha  egy  polgári  ebédlőasztal,  a  körülötte  ülő  családtagokkal  együtt  hirtelen 
a levegőbe  emelkedett  volna,  és  a  családtagok  most  ott,  egy  méterre  a  föld  színe  fölött  
lebegve, élnének tovább.“) – SZERB, Antal. A féltékenyek.

236 Lőrinczy mluví o „zajímavé směsi eseje a paraboly“ („esszé és parabola érdekes vegyülék[e]“) 
– LŐRINCZY, Huba. Búcsú egy kultúrától, s. 62.

237 V komentářích týkajících se analýzy vztahů cizinci–město a také významu samotného Města 
jako konceptu kulturně-tvůrčího používám výsledky analýz uvedených v mém článku o pojmu 
cizího u Máraiho, kde otázka cizoty byla představena z hlediska  cultural studies a samotný 
pojem cizího byl konfrontován s konceptem vyvinutým Bernhardem Waldenfelsem v jeho 
fenomenologií cizího. Viz GARBACIK-BALAKOWICZ, Magdalena. Az idegenség fogalma 
Márai Sándor Az idegenek című regényében a kulturális irodalomelmélet perspektívájában. In: 
LAJOS, Katalin  a  Zsuzsa TAPODI,  eds.  Az idegenség diskurzusai:  Válogatás  a Sapientia  
EMTE Csíkszeredai Karán 2017. április 21–22. között zajlott Idegen/ Str inul/ Stranger címűǎ  
nemzetközi  konferencia  nyelv-,  irodalom-  és  kultúrtudományi  előadásaiból.  Csíkszereda–
Kolozsvár: Státus Kiadó–Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2017, s. 270–280.
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individuality. Po velké válce okupují město na základě dohody velmocí, které se 

nezajímají  o  osud  malých  zemí  a  národů.  Jsou  ukázaní  velmi  ironicky  jako 

primitivní a hloupí,  hrubiánští  a nekulturní lidé,  kteří  nevědí,  jak se chovat ve 

styku  s  kulturou,  tedy  s  obyvateli  města.  Jediným  možným  způsobem  pro 

obyvatele,  jak  se  bránit,  je  setrvávat  při  tradici,  neustále  ji  dodržovat,  a  tedy 

zachovávat  dosavadní  formy života  (na  téma pojmu „forma života“  viz  níže). 

Právě takový význam má třeba ples, který město zorganizuje na základě nápadu 

Gábora  Garrena  večer  před  příchodem  armády,  nebo  to,  že  je  v provozu 

udržována tiskárna partitur Aiolos, ve které se ale de facto nic neprodává.

Tajemstvím obyvatel města, které se i přes namáhavé, spíše politováníhodné 

než nebezpečné úsilí  cizincům nepodařilo  odhalit,  není  nic  jiného než kultura. 

Toto tajemství ztratili oni sami, a to jiným způsobem – pomalým vzdalováním se 

jí a zapomenutím na ni. Nic nemůže zastavit proces zahájený vstupem cizinců do 

města, protože společně s nimi do města vstoupil nový svět, nový duch doby se 

všemi jeho důsledky.  Jak čteme:  „Cizota,  která  vtrhla do města,  přišla z dálky 

a znamenala  víc  než  jen  člověka,  píku  a  pušku.  V  tomto  útoku  bylo  něco 

nadpřirozeného.“238 I  přes  počáteční  odpor  je  v  průběhu  času  starý  pořádek 

překonán novým. Tento proces je ukázán díky symbolickým kontrastům, které 

činí  výraznějším  jev  postupného,  ale  nevyhnutelného  konfliktu  dvou  forem 

sociálního fungování a tady nahrazení kultury civilizací.  Jak již bylo zmíněno, 

hlavní osou je samozřejmě kontrast mezi cizinci a rodilými obyvateli města. Při 

vytváření  obrazu cizinců použil  Márai  řadu vlastností  a  atributů,  které  snadno 

můžeme identifikovat  jako spojený obraz Čechů a Rumunů,  čili  národů,  které 

obsadili oblasti historického Uherska po Trianonské smlouvě v roce 1920. Cizinci 

mj.  používali  jazyk,  který  měl  pro  domácí  těžkou  výslovnost,  protože  bylo 

charakteristické pro tento jazyk velké množství souhlásek, pili pivo místo vína, 

které  bylo pradávným nápojem obyvatel  města,  byli  to  pohani  a  jediný svatý, 

kterého ctili, připomínal Jana Husa, na náměstí postavili pomník generála s kozí 

bradkou atd. Na druhé straně byli spíše poměrně nízcí a měli tmavé vlasy, na které 

si naplácali  pomádu, bohatě zdobené šaty jejich kněží připomínají  pravoslavný 

rituál  atd.  To vše  je  však  prezentováno tak,  aby mohlo  sloužit  parabolickému 

238 „Az idegenség, mely reátört a városra, messzebbről érkezett, s nem csak ember volt, pika és 
puska.  Volt  valami  személyfölötti  e  támadásban.“  –  MÁRAI,  Sándor.  Féltékenyek:  
[a Garrenek műve 2.]. [Budapest]: Helikon Kiadó, 2015, s. 297.
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charakteru  příběhu.  V textu  románu  nejsou  uvedeny  žádné  konkrétní  faktické 

údaje týkající se útočníků nebo samotného města. Vedle toho jsou přidány další 

symboly, metafory a obrazy, které přesně definují vztah mezi cizinci a rodilými 

obyvateli  města.  Jsou  to  rozdíly  ve  vzhledu:  obyvatelé  města  jsou  elegantní, 

i když mají skromné oblečení, ale vždy vědí, jak se oblékat pro danou příležitost, 

zatímco cizinci si k černým šatům obouvají žluté boty; v chování: cizinci se vždy 

chovají  nesprávně  a  neohleduplně,  jsou  hlasití  a  primitivní;  ve  vzdělání: 

symbolická  a  ironická  slova  Gábora  Garrena  pří  prvním  setkání:  „Dokonce 

neznají  ani  francouzštinu  –  pomyslel  si  pohrdavě.  –  Nikdy  jsi  nečetl 

Rousseaua.“;239 v  obyčejích  –  pijí  příliš  mnoho  piva  a  jedí  „špatná“  jídla, 

v kavárnách čtou nesměšné satirické časopisy atd. Je to také symbolika pořádku 

a nepořádku v raných fázích okupace města. Změny, které cizinci chtěli zavést, 

aby legitimovali svou přítomnost, měly zničit dosavadní řád, jenomže „(…) nový 

pořádek, pořádek cizinců, které s sebou přinesli,  jako cizí  jazyk, jiné sny, cizí 

právní řád, se zdál nestydatým a hrubým nepořádkem.“240

Rozdělení na cizince a rodinu by tu mělo být chápáno ve smyslu výrazné 

a nesporné odlišnosti, cizoty obou světů. Tak tomu rozuměla i Anna, pro kterou 

byl  svět  jasně  rozdělen  na  dvě  části,  které  neměly  nic  společného.  Rodinu 

samozřejmě v přísném slova smyslu tvoří  Garrenové, ale pojem rodiny skrývá 

celý svět kultury a hodnot, ke kterému patří všichni rodilí obyvatelé města. Takže 

rodina je také „síla (…), pozemský,  přírodní úkaz,  který pronikl do hmotných 

zjevů  života,  v  určitém  okruhu  vnikl  i  do  lidí  z  vnějšku  rodiny  a  zkrotil  je 

a asimiloval“.241 Proto biskup János a další bývalí obyvatelé, kteří znají význam 

tajemství města,  patří  do „rodiny“,  naproti  tomu Márta,  manželka jejího bratra 

Alberta,  ale  ne  (viz  níže).  V perspektivě  celého  cyklu  je  tedy  velmi  důležité 

upřesnění  významu  pojmu  cizoty  v  Uražených  –  cizincem  se  stává  dokonce 

i známý,  člen  rodiny,  obyvatel  města,  pokud  zůstává  pasivní  a  odvrátí  se  od 

tradice (srov. např. rozhovor Pétera s Lectou v poslední části).

239 „Még  franciául  sem  tudnak  –  gondolta  megvetően.  –  Soha  nem  olvasta  Rousseau-t“  – 
MÁRAI, Sándor. Féltékenyek, s. 298.

240 „(…)  az  új  rend,  az  idegenek  rendje,  melyet  magukkal  hoztak,  mint  az  idegen  nyelvet, 
a másféle álmokat, és idegen jogrendszert, szemtelen és otromba rendetlenségnek tetszett.“ – 
MÁRAI, Sándor. Féltékenyek, s. 301.

241 „erő  (…),  földi,  természeti  tünemény,  mely  áthatotta  az  élet  anyagi  jelenségeit,  bizonyos 
sugárkörben behatolt az idegen emberekbe is, s szelídítette és áthasonította őket.“ – MÁRAI, 
Sándor. Féltékenyek, s. 215.
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Město

Jak mnoho vědců v oblasti urban studies zdůrazňuje, reflexe města není nic 

jiného než reflexe kultury, a proto popis města může vést k diagnóze a hodnocení 

kultury.242 Město  v  Díle  rodiny  Garrenů  nepochybně  funguje  právě  v tomto 

smyslu – jako metafora kultury. Díky parabole a díky tomu, že město je zbaveno 

svého názvu i své konkrétní zeměpisné polohy, jakož vlastně i své „maďarskosti“, 

může  se  stát  univerzálním  symbolem,  který  ukazuje  širší  kulturní  procesy. 

Koncept města úzce souvisí s konceptem kultury i ve Spenglerově filozofii. Město 

je spojeno s krajinou, což je prostor, ve kterém se může zrodit vyšší kultura (je to 

jeden ze  základních prvků Spenglerovy metafyziky),  zatímco člověk je  spojen 

s městem a kulturou „rostlinným způsoben“.243 Civilizace pohrdá tímto zdrojem 

duchovnosti, osvobozuje se od něj a přemění ho v mrtvou metropoli. Tento vztah, 

význam a proces transformace najdeme i u Máraiho.

Máraiho město bylo „postaveno“ z klasických prvků, které odrážejí tehdejší 

architekturu  provinciálních  kulturních  center  této  části  Evropy.  Má  gotickou 

katedrálu,  náměstí,  mariánský  sloup,  divadlo,  malé  muzeum  lokální  historie, 

místní vězení atd., vše ve vyvážených a harmonických proporcích. Podstata města 

však  není  omezena  jen  na  jeho  architektonický  prostor,  ona  podstata  je  něco 

nezachytitelného a není  redukovatelná ani na historii  států,  ani  na individuální 

historii  jednotlivých  osudů.  Motiv  konfliktu  dvou  vedle  sebe  žijících 

společenských vrstev, který byl silně přítomný v první části cyklu, se v pozdějších 

částech již vůbec neobjevuje. Pozornost je zaměřena pouze na vrstvu měšťanů, 

kterým je připisována role budovatelů města i odpovědnost za prosperitu a rozvoj 

tohoto města. Okamžik, kdy se setkáváme s obyvateli města, však není období 

rozkvětu, právě naopak – je to období pomalého, ale nezastavitelného pádu.

Třetí  část  cyklu  začíná  kapitolou  s  názvem  „O  zemětřesení“ 

(„A földrengésről“) a následující větou: „Město nebylo přesně na svém místě.“244 

242 RYBICKA, Elżbieta. Geopoetyka (o mieście, przestrzeni i miejscu we współczesnych teoriach 
i  praktykach  kulturowych).  In:  MARKOWSKI,  Michał  Paweł  a  Ryszard  NYCZ,  eds. 
Kulturowa teoria literatury: Główne pojęcia i problemy. II. Kraków: UNIVERSITAS, 2012, 
s. 471–490.

243 SPENGLER, Oswald.  Zánik Západu,  s.  96. Spengler  na mnoha místech opakovaně mluví 
o významu měst pro člověka kultury, např.: „To je předpoklad každé kultury, která sama opět 
rostlinně vyrůstá ze své mateřské krajiny a ještě jednou prohlubuje spjatost člověka s půdou. 
Co je rolníkovi jeho dům, to je  kulturnímu člověku město.“ – SPENGLER, Oswald.  Zánik 
Západu, s. 392. Zvýraznil autor.

244 „A város nem volt egész pontosan a helyén.“ – MÁRAI, Sándor. Féltékenyek, s. 263.

103



Péter  z  výšky  nedalekého  kopce  pozoruje  město  a  všimne  si,  že  se  téměř 

nepostřehnutelně  hnulo,  mírně  se  přesunulo,  a  co  víc:  „Stalo  se  mu  něco 

hrozného.“245 Svými postřehy se rozhodl  podělit  s  Tamásem.  Když později  již 

společně  pozorují  město  a  obyvatele,  toto  hodnocení  je  ještě  pesimističtější: 

„Všechno se hnulo ve městě a v lidech,“246 město je nemocné a jak se později 

ukázalo, nemocní jsou i jeho obyvatelé. Tamás jako první popisuje důvod tohoto 

stavu: „Možná je tíží výčitky svědomí. (…) Někdy i města umírají. Raději umírají, 

ale nesnesou ostudu.“247 I  když otázku cizoty a úpadku v případě dvou svazků 

Žárlivců je  možné spojovat  se silnou společenskou,  historickou a geografickou 

referenčností,  již zde je přítomen krok k obecnějším úvahám a kritika samotné 

měšťanské  vrstvy  a  její  pasivity  –  měšťanská  vrstva  už  nic  netvoří,  jenom 

uchovává  –,  která  je  v pozdějších  Máraiho  dílech  stále  zřetelnější.  Jak  krásně 

konstatuje Petr Rákos:

Máraiho seizmograf je neklidný a citlivý, signalizuje více a z větší hloubky. (…) 
[Signalizuje] zánik určitého způsobu života, měšťanskou předtuchu smrti. A to nelze 
připsat  na  vrub  cizákům:  svět,  který  Márai  oplakává,  je  sám  strůjcem  svého 
osudu (…).248

Jedním  z  nejvýraznějších  symbolů  procesu  pomalého  úpadku  města 

a nahrazení kultury civilizací, tedy skutečnosti, že nový svět se násilně vtlačí mezi 

mnohasetletou tradici a narušuje harmonii města, je skleněná budova obchodního 

domu,  špatná a „bezduchá krabice“,  kterou se cizinci opovážili  postavit  přímo 

před katedrálou. Zboží tam prodávané nemělo hodnotu, ani v materiálním smyslu 

– bylo levné a nekvalitní  –, ani ve smyslu duchovním – neznamenalo kulturní 

hodnotu – a z těchto důvodů bylo snadné je vyhodit a nahradit je jiným. Márai 

popsal tento symbol většího a podstatnějšího procesu velmi ironicky:249

Naproti  katedrále,  kde byl před třemi sty lety pohřben pobožný král a kde Péter 
kdysi jako ministrant v zimě sloužil mši, nastydl a dostal zánět močového měchýře,  
si  příchozí postavili  obchod ze skla.  Všichni  Garrenové – a většina praobyvatel 
města – měli pocit, že v tomto skleníku se prodávají levné, ale podezřelé užitkové 
předměty:  galoše,  dětský  zásyp,  cizojazyčné  historické  ilustrované  časopisy, 
gymnastické  nástroje,  detektivky  a prezervativy.  Třípatrová  skleněná  krabice 
s arogantní jistotou dobyvatelů stála mezi domy se špičatou střechou a byla naplněná 
rekvizitami podezřelé kultury, jako jsou rum, pera a skleněné korálky. Péter pokaždé 
když  šel  před  ní,  vždy  odvracel  hlavu.  Nad  vchodem  do  katedrály  řemeslníci 

245 „[V]alami szörnyűség történt vele.“ – MÁRAI, Sándor. Féltékenyek, s. 263.
246 „Minden elmozdult a városban és az emberekben.“ – MÁRAI, Sándor. Féltékenyek, s. 269.
247 „Talán a rossz lelkiismeret kínozza. (…) Néha városok is meghalnak. Inkább meghalnak, de 

nem viselik el a gyalázatot.“ – MÁRAI, Sándor. Féltékenyek, s. 269.
248 RÁKOS, Petr. Lyrická hlídka, s. 260.
249 Samotný konzumerismus byl představen v postavě Emmánuela – viz níže.
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vyřezali anděly a tito kamenní andělé se usmívali, protože někdejší mistr vtesal do 
žlutého  kamene  i  něco  ze  své  duše  a víry.  Před  třemi  sty  lety  Garrenové  také 
pracovali  na  těchto  sochách,  na  tomto  kostele.  Všechny  staré  rodiny  někdy 
pracovaly  na  tomto  kostele:  dlátem nebo  ruční  prací  nebo  třeba  tím,  že  na  něj 
přispěly. Každý den se podívaly, jak stavba pokračuje a pojaly do svých modliteb 
touhu, aby byl dostavěn, měl vysokou a vzletnou věž a k tomu ještě i důstojnou, jako 
lidský úmysl, který ho postavil a s takovým vzletem hledal cestu a směr mezi zemí 
a Bohem. Naproti tomuto kostelu cizinci vybudovali z cementu a skla obchodní dům 
s plochou střechou. Tamás kdykoli procházel kolem skleníku, zatínal ruce v pěst.250

Tyto  dvě  budovy,  které  stojí  naproti  sobě,  ukazují  propast  mezi  dvěma světy. 

Garrenové,  stejně  jak  i  další  rodilí  obyvatelé  Města,  přispívali  nejenom 

k budování samotného půdorysu města – budov, ulic, náměstí –, ale i k naplňování 

města kulturou a hodnotami, díky čemuž část každého z nich žila v následujících 

generacích.

Symbolika gotické katedrály jako symbolu společně tvořené kultury, něčeho 

většího  a  základnějšího  než  pouhé  sakrální  budovy,  je  přítomna  i  v  dalších 

Máraiho dílech: můžeme zde zmínit román  Cizí lidé,  drama  A kassai polgárok 

(1942,  Košičtí  měšťané),  nebo  dříve  citovaný  fragment  z  deníků.  Gotická 

katedrála jako symbol vstupu západní kultury do „dospělosti“, vývojové, tvůrčí 

fáze západní kultury se také objevuje u Spenglera. V koncepci německého filozofa 

architektura úzce souvisí s projevem dané kultury, je jednou z forem vyjádření její 

duše, a to právě gotická architektura se symbolikou katedrály odpovídá faustovské 

duši  a  ukazuje hloubku západoevropské kultury.  Je však třeba poznamenat,  že 

podle Spenglera nelze jednotlivá odvětví  umění  rozdělit,  protože to jsou „živé 

organismy“, které nelze pochopit nezávisle na sobě, a protože všechny tyto formy 

dohromady vyjadřují  danou vyšší  kulturu.  Architektura,  ornamentika,  malířství, 

250 „A székesegyházzal szemben, ahol háromszáz év előtt eltemettek egy ájtatos királyt, s ahol 
Péter  egyszer  télen  ministrálás  közben,  felfázott  és  hólyaghurutot  kapott,  a  jövevények 
üvegből  építettek  áruházat.  Ebben  az  üvegházban,  valamennyi  Garren  s  az  őslakosok 
többségének érzése szerint, olcsó, de gyanús használati tárgyakat árultak: sárcipőt, hintőport 
gyermek számára, idegennyelvű, történelmi tárgyú képes nyomtatványokat, tornaeszközöket, 
detektívregényt  és  óvszert.  A háromemeletes  üvegdoboz  a  hódító  pökhendi  biztonságával 
állott  a  csúcsos  tetejű  házak  között,  megtömve  a  gyanús  műveltség  kellékeivel,  mintegy 
rummal, tollakkal és üveggyöngyökkel. Péter, valahányszor elment előtte, mindig elfordította 
fejét.  A székesegyház  bejárata  fölött  az  angyalokat  kézművesek  faragták,  s  a  kőangyalok 
mosolyogtak,  mert  a  régi  mester  lelkéből  és  hitéből  is  belefaragott  a  sárga  kőbe valamit. 
A Garrenek is dolgoztak e szobrokon, ezen a templomon, háromszáz év előtt. A régi családok 
mind dolgoztak valamikor e templomon: vésővel vagy kézimunkával, vagy pénzt adtak hozzá, 
vagy megnézték mindennap, száztíz éven át, amint épült, vagy imáikba foglalták a vágyat,  
hogy épüljön fel, tornya legyen magas és lendületes, s hozzá méltóságos is, mint az emberi  
szándék, amely emelte: s ilyen lendülettel keresett utat és irányt a föld és Isten között. Ezzel 
a templommal  szemben építettek lapos tetejű áruházat  az idegenek, cementből és üvegből. 
Tamás, valahányszor elment az üvegház előtt,  mindig ökölbe szorította kezét.“  – MÁRAI, 
Sándor. Féltékenyek, s. 271–272.
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hudba  atd.  existují  a  působí  v  určité  symbióze,  kde  je  dominance  fázově 

proměnlivá,  ale  společně  sledují  vývojovou  cestu  specifickou  pro  danou 

kulturu.251 Tato  organičnost,  vzájemné  podminování  různých  prvků,  je  také 

viditelná  u  Máraiho,  kde  je  život  města  úzce  spojen  s životem jeho  obyvatel 

a dílem Garrenů. Proces rozkladu, i když v různé míře, časem ovlivňuje všechny 

části  města  a všechny obyvatele  – a nevyhnul  se dokonce ani  katedrále:  „Věž 

katedrály se propadla, stejně jako v hanbě chátrá člověk, a to i  tělesně. Tkáně 

a látky, které tvořily tělo města a jeho obyvatel, postupem doby chřadly.“252

Nemoc

To,  co  se  začalo  dít  s  městem  a  mnohasetletou  katedrálou,  se  stalo 

synonymem úpadku kultury představované v románu mj. prostřednictvím těchto 

dvou  prvků.  Na  organickém  městském  půdorysu  se  začaly  objevovat  malé, 

zpočátku  nepostřehnutelné  a  zdánlivě  bezvýznamné  změny  jako  například 

chátrání  starých  budov  nebo  třeba  větrem  sražené  figurky  z  římsy  katedrály. 

Postupem  času  však  všechny  tyto  jednotlivé  malé  změny  ukazovaly,  že  svět 

kultury  zvolna  začal  upadat.  Máraiho  město,  přestože  literárně  fiktivní,  bylo 

zaměřeno na vytvoření vize určité skutečnosti,  která je součástí  reálného světa 

s jeho  faktickým  historickým  a  sociálním  kontextem,  tedy  funguje  jako 

lakmusový papírek transformací v kultuře a společnosti. Proces pomalého pádu 

města je tu popsán metonymicky jako nemoc. Nemoc, která působí neviditelně 

a lstivě, útočí nejen na městský prostor, ale i na lidi – úzce souvisí s chorobou 

Gábora  Garrena  a  jiných  rodilých  obyvatel  města  a  také  s  koncem díla.  Tato 

vzájemná  závislost  zůstává  pro  většinu  lidí  nepostřehnutelná  a nepochopitelná. 

Všímají  se  jí  pouze  nejstarší  děti  a  Lacta,  starý  rodinný  lékař,  čili  zástupci 

„starého světa“. Zpočátku jsou z bezprostřední odpovědnosti za nemoc obviněni 

pouze cizinci. Postupem času se však ukazuje, že je to nevyhnutelná fáze, do které 

město vstoupilo, a cizinci tento proces jenom doplnili (srov. níže).

251 Srov. např. Kapitola „Apollinská a faustovská skupina umění“ – SPENGLER, Oswald. Zánik 
Západu, s. 185–190.

252 „A székesegyház tornya behorpadt, mint ahogy szégyenében összemegy az ember, testileg is. 
A szövetek és az anyagok, melyek a város és lakóinak testét alkották elsorvadtak az időben.“ – 
MÁRAI, Sándor. Féltékenyek, s. 269.
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Otec a rodina

Vrstva měšťanů, sociální třídy, která je zosobněním kultury, je představena na 

příkladu rodiny Garrenů.  Jak  již  bylo  zmíněno,  její  obraz  (na  mnoha  místech 

anekdotický a ironický253) ji ukazuje v okamžiku pomalého směřování k zániku. 

Postava  Gábora  Garrena,  hlavy  rodiny,  funguje  jako  mýtus,  stejně  jako  dílo 

a samotné město.254 Zajímavé je, že se tato reflexe objevuje i v samotném cyklu 

v Uražených, kdy si Péter vzpomíná na svou cestu k umírajícímu otci a popisuje ji 

jako mýtus.255

Gábor  Garren  při  prvním  setkání  s  cizinci  označuje  svoji  roli  a  pozici 

ve městě: „Jsem měšťan. (…) Měšťan a umělec.“256 V této jediné krátké větě je 

vše,  co lze  říci  o  podstatě  rodiny Garrenů.  Voják,  který  stojí  proti  Garrenovi, 

nerozumí tomuto  tvrzení,  protože  nezná význam těchto dvou slov,  neví,  co je 

kultura, a neví, co je dílo. Ve městě ale to vědí všichni a rozumí tomu. Každý 

Garren byl a je umělec – ačkoli není známo, co konkrétně dělají. V této tradici 

pokračuje  i  Gábor  Garren.  Není  ani  spisovatel,  ani  malíř,  není  ani  hudebník, 

ačkoli absolvoval hudební školu a má tiskárnu partitur, která však nic neprodává. 

Čím se tedy zabýval, co vlastně bylo jeho dílo? Byl to určitý druh postoje, jehož 

podstatou  bylo  zachovávání  forem  a  hodnot,  odpovědnost  vůči  nějakému 

„vyššímu řádu“.257 Gábor Garren střežil symbolický pořádek ve městě, naplňování 

forem jeho života,  které mohly být vyjádřeny pouhým gestem, pohledem nebo 

253 Srov. např. MÁRAI, Sándor. Féltékenyek, s. 132–146 atd. Na téma anekdoty a dobrodružných 
prvků týkajících se popisu vrstvy měšťanů v Žárlivcích a také vztahu těchto postupů k tvorbě  
Gyuly Krúdyho psal Tibor Gintli: „Text Žárlivců a Cizinců propojuje s anekdotickou tradicí  
především spojení  familiárních  forem komičnosti  a  kolektivnosti.“  („A  Féltékenyek és  Az 
idegenek szövegét  elsősorban  a  komikum  és  a  kollektivitás  familiáris  formáinak 
összekapcsolása köti az anekdotikus hagyományhoz.“) – GINTLI, Tibor. Krúdy-párhuzamok 
Márai  narraciós  technikájában.  Anekdotikusság  és  kalandszerűség  A  Garrenek  műve 
ciklusban, s. 269.

254 György Poszler upozornil na to, že Márai důsledně tvoří mýtus „Města–Košic“ jako nositele 
evropských hodnot. Kromě Díla Garrenů lze obraz Města hodnot a měšťanů, kteří jsou jeho 
jádrem, nalézt v textech jako  Zpověď,  Kassai őrjárat (Košická hlídka) a A kassai polgárok 
(Košičtí měšťané). V případě Díla rodiny Garrenů Poszler poukazuje na základní motivy, které 
tvoří tento mýtus – je to právě mýtus Otce a také: symbolika měšťana–umělce jako hlavní  
existenční  formy,  postoj  provinciálního  Thomase  Manna,  známky  vnějšího  a  vnitřního 
zkažení. POSZLER, György. Magyar város – európai kultúra. Márai Sándor és Kassa mítosza.  
In: POSZLER, György. Vonzások és taszítások. [Budapest]: Liget Könyvek, 1994, s. 173–192.

255 Srov. „Tehdy jsem ještě cestoval v mýtu. (…) protože otec umíral a Dílo, dílo Garrenů bylo  
v nebezpečí.“ („Akkor még mítoszban utaztam. (…) mert apa haldoklott, és a Mű, a Garrenek 
műve veszélyben volt.“) – MÁRAI, Sándor.  Sértődöttek: [a Garrenek műve 3.]. [Budapest]: 
Helikon Kiadó, 2015, s. 225.

256 „Polgár vagyok. (…) Polgár és művész.“ – MÁRAI, Sándor. Féltékenyek, s. 298.
257 „felsőbbrendű“ – MÁRAI, Sándor. Féltékenyek, s. 328.
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kývnutím. Dílo je symbolicky definováno vším, co dělal  Gábor Garren, celým 

jeho životem a celou jeho rodinou.258 Charakterizuje ho také symbolika předmětů 

– jsou to mj. dům Garrenů spolu se všemi památkami po předcích, firma Aiolos, 

která nic neprodává, harfa, rodinná kuchařská kniha, fontána nebo magnolie ve 

dvoře Garrenů, která vždy kvetla v jindy, než je to obvyklé. Do tohoto kontextu 

zapadají  i  dva  filozofové  uvedení  na  stránkách  románu,  jejichž  myšlenek  byl 

Gábor Garren stoupencem. Byli to Jean-Jacques Rousseau a Niccolò Machiavelli. 

Lze je chápat jako symboly určitého vzoru postoje, jako učitele společnosti, kteří 

chtějí mluvit o lidské povaze přímo a učit je. A lze je rovněž chápat jako symboly 

idey společenského řádu a  harmonie,  obyčejů a  práva,  které  jsou s příchodem 

cizinců zapomenuty.  Gábor Garren si  byl  bezpochyby vědom role,  kterou měl 

plnit  a  zcela  se  tomu  věnoval.  Jako  stoupenec  dávných  hodnot  nesouhlasil 

s novým pořádkem, který se ve městě objevil. A proto nemoc, která je v románu 

téměř jako ztělesněný démon, zachvátila i jeho.

Materiální předměty – mohou to být kamenné reliéfy katedrály nebo rodinné 

památky  –,  na  nejzákladnější  úrovni  představují  něco,  co  je  pro  cizince 

nezachytitelné,  a  ukazují  vědomí minulosti,  které  se  stává jedním z  určujících 

faktorů  kulturní  příslušnosti.  Na jednom místě  čteme:  „Po nebožtících  zůstaly 

vůně, v koutech a tkaninách. Zůstal po nich jejich rukopis.“259 Ale tyto stopy jsou 

pochopitelné  pouze  pro  ty,  kdo  vyrostli  v  dané  rodině,  tj.  v  dané  společnosti 

a tradici.  Román ukazuje docela radikální  názor,  že v krátké době není možné 

naučit se kultuře, protože ta vzniká v důsledku dlouhodobého procesu, a také to, 

že není možné ji  převzít  zvenčí.  Cizinci to nemohli  pochopit  a usilovně chtěli 

poznat tajemství a získat náklonnost obyvatel města. Prostě nevěděli, jak se mají 

chovat,  protože  za  nimi  nestála  mnohosetletá  tradice.  Samozřejmě,  cizinkou 

v tomto smyslu je také Márta, manželka jednoho z mladších bratří Garrenů. Stejně 

jako skleněný obchodní dům nepatří městu a okolí, ani ona nepatří rodině: „Márta 

byla cizí, nemorální a nesnesitelná.“260 Co ji odlišilo od rodiny byl fakt, že nebyla 

umělkyně,  ačkoli  se  jí  být  velmi  snažila.  „Márta  nepřijala  víru,  nenaučila  se 

258 Popisy  charakterů  a  chování  jednotlivých  členů  rodiny  a  jejich  vztahů  jsou  nesmírně 
zajímavou studií  na  téma rodinných vztahů,  která  silně  spojuje  Žárlivce  s  tradicí  velkých 
generačních a psychologických románů a zaslouží si samostatnou analýzu.

259 „Szagok maradtak a halottak után, zugokban és szövetekben. Kézjegyek maradtak utánuk.“ – 
MÁRAI, Sándor. Féltékenyek, s. 257.

260 „Márta idegen volt, erkölcstelen és elviselhetetlen.“ – MÁRAI, Sándor. Féltékenyek, s. 214.
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pobožnosti,  nenaučila  se  ani  jediného  vzdechu,  úsměvu,  pohledu.“261 Čili 

nenaučila  se  všechna  tato  malá,  téměř  nepostřehnutelná  gesta,  která  vytvářejí 

atmosféru nezbytnou pro další existenci díla. Márta neznala význam a důležitost 

předmětů-relikvií v domě Garrenů. Naoko bylo všechno v pořádku, ale pro Annu 

byl rozdíl mezi Martou a rodinou evidentní – každé Mártino slovo a gesto bylo 

plné  falše,  všechno,  čeho se dotkla,  tratilo  svou hodnotu,  a  všechno kolem ní 

tmavlo.  Je  to  viditelné  i  v  takovém  ironickém  popisu  Márty:  „Ale  také 

Schubertova  píseň  v  její  interpretaci  zněla  jakoby  hudba  vykonávala  nucenou 

práci na elektrickém klavíru, protože Márta také zpívala, občas vyšívala a vždy 

ráda četla  nějakou ‚dobrou knížku‘.“262 Právě z těchto důvodů nesnášela  Anna 

Mártu, bála se jí a nemohla pochopit,  proč se Albert oženil s někým pod jeho 

úroveň, tzn. s někým z jiného světa, proč přidal do rodiny někoho cizího.

Vrstva  měšťanů  popsaná  v  celém  cyklu  nezrcadlí  pouze  úzce  lokální, 

středoevropskou situaci, Márai zde buduje širší perspektivu a ukazuje měšťanstvo 

jako základní  a  tvůrčí  sílu  pro celou evropskou kulturu,  viz například postavu 

spisovatele Bertena v Uražených. Rodina Garrenů, stejně jako rodina Bertenů, je 

bohatá, německá měšťanská rodina, z pokolení na pokolení tvoří svět hodnot, díky 

kterým je možné mluvit o Evropě nejenom ve smyslu zeměpisného pojmu, ale 

i ve smyslu nějaké vyšší idey. Osud těchto dvou rodin je stejný – úpadek (viz níže 

v části věnované Uraženým).

Emmánuel

Určitým protikladem Gábora Garrena a jeho díla je průmyslník Emmánuel. 

I v jeho případě využil Márai metodu kontrastu a hyperboly, aby důrazně ukázal 

rozdíl mezi dvěma světy, které zastupují tyto dvě postavy. V jistém smyslu jsou 

oba  kupci,  oba  tvoří  své  dílo,  představují  však  dva  zcela  odlišné  postoje. 

Emmánuel je velký průmyslník, který řídí firmu, stejně jako Gábor Garren, je to 

ale úplně jiná firma – obrovská, celosvětová, s mnoha továrnami, vyrábí a prodává 

vše,  na  co  se  dá  vzpomenout  a  co  uspokojuje  tajné  touhy  lidí,  dokonce  umí 

předběhnout i jejich myšlenky. Kupuje, co chce, materiální zboží, instituce a lidi – 

261 „Márta nem vette föl a hitet, nem tanulta meg az áhítatot, nem tanult meg egyetlen sóhajt, 
mosolyt vagy nézést.“ – MÁRAI, Sándor. Féltékenyek, s. 234.

262 „De a Schubert-dal is úgy hangzott előadásában, mintha a zene kényszermunkát végezne egy 
villamos zongorában; mert  Márta énekelt  is,  néha hímzett,  s  egy-egy ‚jó könyvet‘  mindig 
szívesen elolvasott.“ – MÁRAI, Sándor. Féltékenyek, s. 231.

109



jako například Pétera Garrena –, ale i abstraktní idey jako válku a mír. I když 

ovládá celý svět, to, co tvoří  Emmánuel, nevykazuje znaky pravdivosti  a je to 

v románu označováno jako „díla“, v uvozovkách a množném čísle. Emmánuelova 

dobrota,  kterou  obdarovával  lidi,  vypadá  jako  diletantství  a zoufalá  touha 

dostihnout něco, co je mimo jeho dosah, jelikož toho není schopen, protože není 

umělec.263 Márai při popisu těchto dvou hrdinů používá Spenglerův obraz: kultura 

(chápaná jako již zformovaná fáze vývoje dané kultury) je zamířena dovnitř, je 

uzavřená a neproduktivní,  zatímco civilizace je expanzivní a agresivní.264 Je to 

viditelné právě v postavách Gábora Garrena a Emmánuela: ten první je uzavřený 

ve svém městě a světě a jenom posledními drobnými úpravami dokončuje své 

dílo,  zatímco  Emmánuel  podrobuje  celý  svět  a zaplňuje  ho  novými  produkty. 

Emmánuel a všichni jeho druhové chtějí nejen změnit svět, ale také si ho podřídit 

a  učinit  závislým.  Právě  proto  je  spotřeba  tím  pojmem,  který  se  v románu 

explicitně objevuje,265 ona je hlavní silou, kterou je třeba reorganizovat a podřídit 

zisku. Emmánuel v Žárlivcích představuje nový světový řád – civilizaci, která je 

zaměřena na kvantitativní hromadění spotřebního zboží a která vytlačí všechno, 

co je individuální a kvalitní. Právě proto Péter mohl říci, že jeho otec, který celý 

život strávil v malém městě, věděl víc než Emmánuel, stálý návštěvník světových 

burz a plesových sálů. To Gábor Garren, zástupce kultury, „zůstal blízko velkého, 

pravdivého  světa“.266 Tento  kritický  význam  Emmánuela  a  všeho,  co  sebou 

samým reprezentuje, je doplněn, ale zároveň částečně modifikován ve svazcích 

Uražených (viz níže).

Dílo

Na základě výše uvedených poznámek lze říci, že titulní dílo není nic jiného 

než  schopnost  vytvářet  a  kultivovat  formy  života  se  všemi  hodnotami 

a měšťanskými ctnostmi, což je totožné s kulturou.267 Pojem formy, který Márai 

používá, nás opět odkazuje na Spenglerovu koncepci. Ve Spenglerově filozofii je 

kultura  vyjádřena  prostřednictvím  jejích  forem,  které  jsou  charakteristické 

263 MÁRAI, Sándor. Féltékenyek, s. 57–59.
264 Srov. např. SPENGLER, Oswald. Zánik Západu, s. 43, 274.
265 Srov. MÁRAI, Sándor. Féltékenyek, s. 61–63.
266 „(…) köze maradt a nagy, az igazi világhoz.“ – MÁRAI, Sándor. Féltékenyek, s. 124.
267 Srov.  např.:  „[Gábor  Garren]  by  chtěl  ochránit  svět,  formy.“  („[Garren  Gábor  s]zeretné 

megóvni a világot, a formákat.“) – MÁRAI, Sándor. Féltékenyek, s. 327.
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a odlišné pro každou z vysokých kultur, období nebo epochu, následkem kterých 

jsou konkrétní styly manifestací života v rámci dané kultury; tedy odlišné formy 

státnosti,  náboženské  víry,  architektury,  malířství,  hudby  atd.  Existence  vyšší 

kultury  závisí  právě  na  formě,  která  se  projevuje  jako  mrav  a  právo.268 Dílo 

Garrenů v románu je dílem jedné rodiny, má však striktně společenský rozměr. Je 

tvořeno danou společností a jenom v jejím rámci je možné ho realizovat. Na druhé 

straně  má  také  univerzální,  nadnárodní  a  evropský  rozměr.  Kultura  se  však 

nevynoří odnikud a není věčná. Vzniká v přirozeném procesu, a když dosáhne 

kritického  stadia  svého  vývoje,  začíná  mířit  ke  svému  konci  skrze  proces 

pomalého úpadku. Tento pesimistický přístup k dějinám lidské historie vychází ze 

Spenglerova myšlení a je explicitně vysloven v románu, když Gábor Garren mluví 

s biskupem o městě,  jeho obyvatelích a změnách, které nastaly: „Jestliže něco 

dozrálo (…) musí to podlehnout úpadku.“269

Dílo  je  ukončeno,  což  znamená,  že  kultura  ve  smyslu  vrcholné  fáze  již 

pominula.  Právě  to  umožňuje  zahájení  dalších  společenských  a  historických 

procesů a vstup do fáze civilizace, která se šíří v masách. Lidé se vzbouřili proti 

ideji, a proto do jejich života a do života města zasáhla „chtivá touha po tom, co je 

ordinérní, pohanské a podlé“, touha, která otevřela „brány podsvětí“ a umožnila 

vznik „nového pohanství“.270 To zase vede k obratu směrem k nihil, které bude 

znamenat celkový zánik západní kultury, o čemž se jedná ve svazcích Uražených.

Zároveň je však třeba poznamenat, že idylický obraz kultury v Žárlivcích není 

zbaven  kritiky  vůči  vrstvě  měšťanů  –  ironie  a  dokonce  i sebeironie  –  a  při 

celkovém pohledu na Dílo rodiny Garrenů míří mýtus k parodii, na což upozornil 

i Zoltán Kulcsár-Szabó.271 Uražení jsou totiž jak pokračováním a doplněním, tak 

i kritickým pohledem na skutečnost  popsanou v Žárlivcích a  ukazují  mytičnost 

tohoto obrazu, tedy de facto nereálnost a nemožnost tvoření autentického obrazu 

kultury samotnou kulturou – zde stačí zmínit již výše uvedený názor Pétera, který 

268 Srov.  např.  SPENGLER,  Oswald.  Zánik  Západu,  s.  149–150,  151–152,  581–582.  Ve 
Spenglerově  filozofii  je  pojem  formy  úzce  spjat  s  metafyzickými  úvahami  a  konceptem 
prasymbolu, který se sám neuskutečňuje a vyjadřuje se právě jenom prostřednictvím forem. 
Prasymbol  rozhoduje  o  osudu vyšší  kultury  a  jeho  výběr  nastává,  když se  duše  probouzí  
k sebevědomí.  Formy  západní  kultury  ukazují  prasymbol  čistého,  neomezeného  prostoru, 
který patří faustovské duši. Formou v tomto smyslu je obyčej a právo.

269 „Ha valami megérett (…), annak el kell bukni.“ – MÁRAI, Sándor. Féltékenyek, s. 326.
270 „mohó vágy a közönséges, a pogány, az aljas után“; „az alvilág kapui“; „új pogányság“ – 

MÁRAI, Sándor. Féltékenyek, s. 328.
271 KULCSÁR-SZABÓ, Zoltán. Polgárváros és városfikció Márainál, s. 529.
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popsal celý příběh Žárlivců jako mýtus, nebo slova spisovatele Bertena „kultura je 

parodie“.272

2.3.1.2 Esejistická vize sklonku Evropy v románu Uražení

Ve třech svazcích Uražených Márai pokračuje v zachycení pomalého procesu 

rozpadu  západoevropské  kultury,  zdůrazňuje  jeho  konkrétní  projevy  a ukazuje 

jeho příčiny. Tentokrát se však jedná o román, ve kterém jsou komentáře na téma 

evropské kultury explicitně vyjádřeny, a tak vliv Spenglerových myšlenek je ještě 

viditelnější.273 Márai zde částečně používá formu a jazyk charakteristický pro esej, 

ve kterém jsou společenské a historické procesy popsány a komentovány přímo 

v projevech samotných postav. Tato forma má podobu spíše dlouhých monologů 

než  dialogů  (jsou  to  projevy  mj.  spisovatelů  Mirzy  Reya,  Bertena  nebo  také 

průmyslníka Emmánuela), projevuje se ve způsobu vyprávění (hlavně ich-forma, 

kde je vypravěčem Péter Garren, který se zde objevuje jako spisovatel, a dokonce 

i  jako  autor  dvou  svazků  Žárlivců).  Nicméně  tu  ještě  nelze  mluvit  o čistě 

esejistickém románu.

Především tu máme co do činění se silně přítomným pocitem, že dochází ke 

změně  kolosálního  významu,  což  je  typické  pro  všechny  myslitele  filozofie 

kultury této doby.  Změna znamená konec nějaké formy společenského soužití, 

které  je  ztotožněno s  evropskou kulturou.  Sledujeme však nejen  zanikání  této 

kultury, ale i víru, že je ještě možné ji zachránit – počínaje slovy Pétera na začátku 

Hlasu,  kde vyznává,  že stále  věří  v  (samo)ozdravnou sílu  kultury,  která  může 

zachránit svět před mnoha kataklyzmaty, jež jej pravidelně postihují,274 až po jeho 

smutném konsatování, že to není vůbec možné. Kultura zemřela, všechno ovládlo 

nihil.275

272 MÁRAI, Sándor.  Sértődöttek,  s. 364. Márai  tuto větu přebral od Thomase Manna, který ji 
v Lotte  ve  Výmaru  vložil  do  úst  Goetheho.  Pro  Máraiho  jsou  Goethe  a  Mann  jedněmi 
z nejdůležitějších literárních mistrů v otázce měšťanské a evropské kultury.  Máraiho deník 
tento vztah na mnoha místech potvrzuje. Pokud jde o román Lotte ve Výmaru – srov. MÁRAI,  
Sándor.  A teljes napló: 1946, s. 8–9, 23–24, 33–34, 36. Viz také LŐRINCZY, Huba.  Búcsú 
egy kultúrától, s. 125–126.

273 Lőrinczy také poukazuje na nesporný vliv Spenglerových myšlenek v částí Uražení. Hlas – viz 
LŐRINCZY, Huba. Búcsú egy kultúrától, s. 100–102.

274 MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 16–18.
275 MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 410.
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Ve Spenglerově  koncepci  je  imperialismus,  jakožto projev  čisté  civilizace, 

typickým symbolem zániku, závěrečné fáze dané kultury, kdy dochází k expanzi 

toho, co je démonické a nestvůrné.276 Podle německého filozofa se přechod do této 

vývojové  fáze  uskutečnil  v  Evropě  v  19.  století  a  současně  je  ho  vidět 

v dominantní roli Německa. V Uražených vidíme přesně tuto vizi, tedy okamžik, 

ve kterém civilizační fáze západní kultury přechází do plně rozvinuté formy, po 

které musí následovat konec známého světa a Německo si dělá nárok na ovládnutí 

světa. To však neznamená, že Márai hodnotí tuto roli stejně (více k tomuto tématu 

viz shrnutí podkapitoly).

V  románové  vizi  už  na  úrovni  použitých  frází  lze  spatřit  odkazy  na 

Spenglerův koncept,  jako např.:  „(…) možná je  u konce i  mládí  Evropy.  (…) 

Evropa,  doba,  mládí  a  smrt  národů,“277 nebo  velmi  významný  odkaz  na  vizi 

„zániku  západu“:  „uprostřed  křesťanského  světa,  v  soumračné  hodině  řecko-

latinské  kultury:  něco  obětují  a  něco  očekávají.“278 Obraz  procesu  zániku 

západoevropské  kultury,  který  je  inspirován  Spenglerovou  filozofií  se  skládá 

hlavně ze tří prvků. Jsou to: (1) Hlas a jeho věřící, (2) obraz evropských metropolí 

a technických úspěchů, (3) poznámky na téma byzantského typu člověka.

Hlas

Podle Spenglera samotný historický fakt – i když se vyskytuje v určitém čase 

– poukazuje na obecnější proces, ve kterém k němu dochází. Tento fakt z něčeho 

vyrůstá  a má své důsledky.  Svůj  význam může najít  pouze ve vztahu k celku. 

V této  perspektivě  lze  zkoumat  románový  Hlas.  Je  mohutnější  než  jakákoli 

démonická síla, která se mohla objevit,  protože nastaly ty „správné“ okolnosti. 

Máraiho démonický hlas je silou vždy přítomnou ve světě a stává se aktivní pouze 

jako  konsekvence  určitého  historického  a  sociálního  procesu,  který  vyplývá 

z povahy  samotné  moderní  společnosti  (v  užším  smyslu  slova  také  z povahy 

německého národa, srov. níže) – tzn. zanikání forem života a hodnot, které byly 

schopny  odrážet  jeho  nápor.  Proces  působení  síly  je  zde  označen  jako  nutný 

276 SPENGLER, Oswald. Zánik Západu, s. 43.
277 „(…) talán Európa ifjúságának is vége van. (…) Európa, a népek kora, ifjúsága és halála.“ – 

MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 227.
278 „(…) a keresztény világ közepette, a görög-latin műveltség alkonyati órájában: áldoznak és 

várnak  valamit.“  –  MÁRAI,  Sándor.  Sértődöttek,  s.  303.  Maďarský  titul  Zániku  Západu 
Spenglera zní Nyugat alkonya, tedy doslova „Soumrak Západu“.
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a v okamžiku, kdy již začal, neodvolatelně mění aktuální obraz světa. Dokud se 

tato síla nenaplní, tento proces nelze zastavit a člověk je vůči němu bezradný. Jak 

je v románu uvedeno: „Nyní už musíme vědět, že všechno bude jiné, protože hlas 

zazněl (…); a dokud nebude tento proces naplněn, všechny lidské a nadlidské síly 

jsou  bezmocné  proti  tomuto  hlasu.“279 Princip  působení  síly  má  organický 

charakter a je ve shodě s pojmem procesuálnosti ze Zániku Západu. U Máraiho je 

tato síla nejen démonická a – doslova – je démonem, což je obraz, který Márai 

používá  po  vzoru  Goetheho280 a  jeho  Dichtung  und  Wahrheit,  o  čemž  svědčí 

samotný román.281 V určitém okamžiku se v historii démon zhmotňuje a ničí vše, 

co mu stojí  v cestě.  Márai ho ztotožňuje s Hitlerem. Ačkoliv se jeho příjmení 

v textu neobjevuje ani jednou, je přítomen podrobný popis jeho podoby, historický 

kontext  a  odkazy  na  skutečné  události,  kterých  se  zúčastnil,  jakož  i lakonická 

poznámka: „Příjmení bylo jednoduché, šest písmen.“282

Postup, který Márai použil k popisu dvou projevů Hlasu, je velmi zajímavý, 

nezaměřuje se na obsah, ale na popis a analýzu reakcí, které vyvolávají. V případě 

prvního  projevu  Pétera  Garrena,  který  je  zde  vypravěčem,  ho  sleduje 

v rozhlasovém  přenosu,  když  je  v  Paříži.  Všímá  si  zvlášť  opakovaného 

konstatování, že něco je nesnesitelné. Popisuje svou reakci, tedy to, co v něm Hlas 

vyvolal  a  co  postupem  času  rozeznává  a  považuje  za  urážku.  Poté  ve  scéně 

shromáždění  v berlínském  Sportpalastu  Péter  pozoruje  reakce  a  změny,  které 

nastávají v lidech: jak reagují na samotnou přítomnost Hlasu, na jeho řeč a jaké 

nebezpečí začíná vznikat v něm samotném. V této druhé scéně máme vynikající 

popis vzhledu postavy, ale ani zde nereferuje Péter o obsahu samotného projevu. 

Péter se zaměřuje na sílu působení Hlasu na dav a ukazuje svou velkou znalost 

psychologie  davu  inspirovanou  koncepcí  Sigmunda  Freuda  (viz  níže  v  části 

věnované vlivům Freuda).283

279 „Most már tudnunk kell, hogy minden másképp lesz, mert a hang megszólalt (…); s amíg ez  
a folyamat be nem telik, minden emberi és emberfeletti erő tehetetlen a hanggal szemben.“ – 
MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 57.

280 Je  třeba  také  vzpomenout,  že  Márai  stejně  jako  Spengler  zdůrazňuje  roli  Goetheho  jako 
myslitele, který postřehl nejhlubší podstatu historických procesů a v tom i povahu německého 
národa a jeho roli v evropské kultuře. Není proto překvapivé, že Márai věnuje také velkou 
pozornost analýze národního charakteru Němců a na mnoha místech se objevuje Goetheho 
příjmení. Ba co více, jak Spengler, tak Márai mluví přímo o inspiraci, jakou byl Goethe pro  
jejich vlastní tvorbu.

281 MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 24, 55.
282 „A név egyszerű volt, hat betű.“ – MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 98.
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Hlas  se  u  Máraiho stává  svátostí  nové doby,  nicméně  víra  v ní  –  třebaže 

ukazuje známky náboženství či nějaké nové víry, která má vyléčit svět – není nic 

jiného  než  pohanství;  stejně  jako  u  Spenglera  se  civilizace  vzdává  víry  ve 

prospěch  scestného  náboženství,  které  je  formou  deifikování  nihilismu.  Je  to 

strukturní  charakteristika  civilizační  fáze  a  velkých  metropolí,  která  vytlačuje 

tvůrčí  síly  města  a  jeho  kultury  a  znamená  vyčerpání  duševní  plodnosti  dané 

kultury.284

Metropole

Další  prvek,  který ukazuje vstup evropské  kultury do poslední  fáze  jejího 

vývoje a je shodný s myšlením Spenglera, je transformace města, tj. vznik velkých 

metropolí. Kolem nich se shromažďují všechny životní projevy a zbytek prostoru 

pomalu odumírá. I v Uražených najdeme mnoho popisů týkajících se moderních 

metropolí,  které  jsou  známkou  nového  světa  civilizace,  pro  kterou  je 

charakteristický nejen vývoj moderních technologií, ale i zanikání individuality, 

smrt hodnot, touha po zisku, snaha o uznání společnosti atd. Jako příklad stačí 

zmínit scénu rozhovoru v kavárně mezi Péterem Garrenem a spisovatelem Mirzou 

Reyem, popis Paříže, který je plný „vůně peněz“, nebo popis Berlína, kde se rodí 

moderní  pohanství.  „Světové  město“  stejně  jako  v  Zániku  Západu znamená 

kosmopolitismus  a  patří  k  němu  nikoli  individuální  člověk,  nýbrž  dav,  který 

bojuje proti tradicím a nerozumí kultuře. Tyto komentáře odpovídají stanovisku, 

které je charakteristické pro mnoho představitelů filozofie kultury, jako například 

Ortegu y Gasseta,  pro kterého se jev  aglomerace také  spojuje  se  zmasověním 

společnosti.  Koncepce  davu  obecně  je  jedním  z  několika  společných  motivů 

filozofií  Spenglera  a  Ortegy285 –  u  Máraiho  však  ukazuje  větší  podobnost 

s Ortegovým konceptem, s jednou zřetelnou odchylkou (o tom viz níže).

283 Tomuto  tématu  věnoval  Márai  pozornost  již  v  roce  1933  ve  svém  žurnalistickém  textu 
Messiás a Sportpalastban (Mesiáš v Sportpalastu), kde je možné najít mnoho analogických 
formulaci – viz MÁRAI, Sándor. Messiás a Sportpalastban. Ujság. Budapest, 1933, IX(24), 5.

284 Srov. „Vyhasnutí živé vnitřní religiozity, jež postupně utváří a vyplňuje i ten nejnevýznamnější 
rys pobývání, je to, co se v historickém obrazu světa jeví jako obrat kultury k civilizaci, jako 
klimaktérium kultury,  jak jsem to nazval  dříve,  jako obrat  doby,  kdy  je  duševní  plodnost 
jednoho  druhu  člověka  navždy  vyčerpána  a  na  místo  plození  nastupuje  konstrukce.“  – 
SPENGLER, Oswald. Zánik Západu, s. 279. Zvýraznil autor.

285 Přes některé podobnosti  se  tito dva filozofové lišili  v mnoha záležitostech, jako například 
v otázce  „soumraku“  –  Ortega  navrhoval  mluvit  o  „svítání“  a  o  vytvoření  nové  sociální 
struktury (více viz níže).
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Spengler porovnával současnost s přechodem helénistické epochy v římskou, 

která měla být vrcholným bodem antické kultury a po které nastal pomalý sestup 

k zániku  kultury.  Římanství jako  epocha  je  civilizací  pro  antické  kultury,  je 

„negeniální,  barbarské,  disciplinované,  praktické,  protestantské,  pruské“.286 

Podobnou analogii používá i Márai, který srovnává současnou Paříž s antickým 

Římem – Pařížané, stejně jako Římané za vlády Marca Aurelia, užívají výsledků 

civilizace, ale neuvědomují si, že se jejich svět chýlí ke konci.287 Metropole v Díle 

rodiny Garrenů je také popsaná jako sídliště komercializovaného umění, falešných 

umělců, kteří hledali snadný úspěch, peníze a slávu, umělecké bohémy, která se 

zabývá sama sebou a – jak tomu říká Spengler – „teoretickým žvaněním“.288

Typ byzantský

S  metropolí  je  spojena  postava  člověka  byzantského,  který  masově  žije 

v evropských velkoměstech. Popis tohoto typu člověka nelze považovat za úvahy, 

které se týkají samotné homosexuality – ačkoliv samozřejmě nutí k přemýšlení 

o Máraiho postoji k tomuto tématu. Komentáře k byzantskému typu člověka se 

v románu  objevují  několikrát.  Poprvé  když  Péter  setkává  na  ulici  v  Paříži 

„zženštilého  muže“;  tento  moment  opravdu  lze  považovat  za  kritické  úvahy 

o homosexualitě.  V dalších scénách je však už význam této figury rozšířen na 

celou sociální vrstvu, zvláště na francouzskou střední třídu a uměleckou bohému, 

včetně  spisovatelů,  kteří  se  prodali  „byzantskému duchu“ čili  penězům,  slávě, 

zmasovění  umění  atd.  A proto  by  měl  být  vnímán  spíše  jako  symbol  úpadku 

kultury, který ukazuje vymírání určitých forem společenského a morálního soužití. 

Je to nový typ člověka, „metropolitní rasa“, která žije mezi dvěma světy, dvěma 

formami a způsoby života, zároveň si není vědoma své pozice. Místo humanistů, 

kteří  byli  strážci  a  učiteli  kultury,  zaujali  propagandisté  a  fanatici,  kteří  tvoří 

neviditelnou síť ve všech hlavních evropských městech.289

„Byzanc“ je zde ukázána jako poslední stadium před úplným koncem kultury, 

ke kterému musí nevyhnutelně dojít. Márai znovu, a opět stejně jako Spengler,290 
286 SPENGLER, Oswald. Zánik Západu, s. 35. Zvýraznil autor.
287 MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 113.
288 SPENGLER, Oswald. Zánik Západu, s. 234.
289 Srov. MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 38–41.
290 Srov. „Je-li cíl dosažen a idea, celá plnost jejích možností dovršena a navenek uskutečněna, 

kultura náhle ztuhne, odumře, její květ uvadne, její síly se zlomí – stane se civilizací. To je to, 
co cítíme a chápeme při slovech egypticismus, byzantinismus, mandarinství.“ – SPENGLER, 
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používá analogii k historické situaci, kdy byzantská kultura získala na důležitosti 

v důsledku dosažení plnosti římské kultury a smrti světa jejích hodnot. Stejně jako 

tehdy, a téměř organickým způsobem, je to, co umírá, nahrazováno něčím novým. 

Tyto dvě historické situace se však lišily ve vědomí nastávajícího procesu a ve 

vědomí, že se proti němu nelze postavit žádným způsobem.

2.3.2 Individuum  versus  masa  –  inspirace  filozofií  Josého 

Ortegy y Gasseta

V  Díle  rodiny  Garrenů  jsou  kromě  Spenglerovy  myšlenky  nahrazování 

kultury civilizací jasně viditelné souvislosti s filozofií Josého Ortegy y Gasseta, 

především úvahy na téma (1) zániku individualismu a rozvoje masové společnosti, 

(2) opozice davu a úzké skupiny elity inteligence, která má mít vedoucí úlohu ve 

společnosti;291 tyto  úvahy  vychází  z  chápání  principiální  role  kultury  ve 

společenském životě.  Tyto  dva  motivy  ve  světě  románu  budou  představovány 

v protikladných  postavách  spisovatele  Mirzy  Reye  jako  myslitele,  který 

předpovídá příchod nových časů, a Alberta, jednoho z Garrenových bratrů, nebo 

Němce  von  E.  jako  zosobnění  této  vize.  Dalšími  náměty,  které  souvisejí 

s Ortegovou filozofií, jsou (3) pojem revoluce a (4) úvahy týkající se koncepce 

Evropy a evropanství.

Španělský filozof  postavil  svou filozofii  na základní  otázce individuálního 

života.  Sociologie,  resp.  sociální  filozofie  vyplývá  přímo  z metafyzických 

předpokladů  a  odráží  jeho  koncepci  raciovitalismu,  tj.  že  duchovní  situace 

jednotlivce  je  určována  reálností  společenského  života.292 Na  jedné  straně 

individuální  život  úzce  souvisí  s  okolím,  kterému  Ortega  rozuměl  prizmatem 

společnosti. Na druhé straně pak zdůrazňoval rozhodující vliv volby jednotlivce 

na  formování  jeho  vlastního  života.  Život  jedince  závisí  na  mnoha  různých 

Oswald. Zánik Západu, s. 103–104. Zvýraznil autor.
291 Na tyto dva motivy, které jasně souvisejí s filozofií Ortegy y Gasseta, poukazuje také Lőrinczy 

– viz LŐRINCZY, Huba. Búcsú egy kultúrától, s. 103–104.
292 Hlavní  myšlenka  Ortegovy  metafyziky,  tj.  raciovitalismus,  se  snaží  překonat  jak 

racionalismus,  tak vitalismus,  čili  tradiční  dualismus evropské filozofie,  ale  ne na základě 
jejich  úplného  odmítnutí,  nýbrž  prostřednictvím  jejich  kritické  analýzy  –  odmítá  jejich 
omezenosti a spojuje to, co bylo v těchto názorech cenné a konstruktivní. Podle toho je lidská 
existence  pro  Ortegu  radikální  realitou,  kterou  nelze  oddělit  od  historie.  Viz  ORTEGA 
Y GASSET, José. Anti vitalismus, anti racionalismus. In: ORTEGA Y GASSET, José.  Úkol  
naší doby. Praha: Mladá fronta, 1969, s. 105–120.
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okolnostech (circunstantia), které nelze přijímat bez reflexe, ale naopak – lze je 

analyzovat  a  vysvětlovat.  Při  této  reflexi  pomáhají  pojmy a  perspektiva,  díky 

kterým jsou okolnosti  nějak uspořádané.  Je to úkol kultury,  kterou tvoří  věda, 

umění a politika. Kultura jako soubor idejí zde plní roli toho, co organizuje realitu 

a činí ji srozumitelnou pro člověka. Je také výrazem života, vitálního prvku a její 

podstatu  představuje  soubor  norem  a  právních  zásad.  Kultura  tedy  získává 

v Ortegově filozofii roli pojistky, která chrání před upadnutím do barbarství.

Ortega ve svém nejznámějším díle, La rebelión de las masas (1929, Vzpoura 

davů),  analyzoval  současnou  situaci  v  Evropě  a  ukázal  svou  vizi  společnosti 

a kultury. Podle Ortegy lze ve společnosti rozlišit menšinu od masy a vztah mezi 

těmito  skupinami  podmiňuje  to,  jak  funguje  daná  společnost.  Menšinu  tvoří 

vybraní jednotlivci, lidé se specifickými vlastnostmi, kreativní a kvalitní, kteří si 

stanoví náročné cíle. Jsou to osoby, které jsou způsobilé pro vedení společnosti. 

Dav v sociologické perspektivě není nic jiného než masa, která je podle Ortegy 

„celek  osob  bez  určitého  znaku“,  taková  osoba  je  „člověk  průměrný“, 

kvantitativní,  ale  nemusí  to  nutně  být  „dělnická  masa“.293 Toto  rozlišení  není 

jednoduché rozdělení na sociální třídy. Masa je zároveň opakování biologického 

typu a psychologický jev a pro Ortegu „uvnitř každé sociální třídy je autentický 

dav  a  elitní  menšina“.294 Proto  je  také  možné  mluvit  o  masách  v  oblasti 

intelektuálního  života  a  zde  např.  o  panování  pseudointelektuálů  ve  veřejném 

životě, na druhé straně je možné také mezi dělníky najít jednotlivce, kteří mají 

vlastnosti  charakteristické  pro  menšinu.  Podle  Ortegy  se  v  tehdejší  době  role 

těchto dvou skupin obrátily, tedy nastala vzpoura davů čili „fakt, že davy dosáhly 

plné společenské moci“, což znamená, že dnes Evropa trpí „nejvážnější krizí, jaká 

mohla  země,  národy  a  kultury  potkat“.295 Zmasovění  Evropy  je  důsledkem 

procesů probíhajících ve druhé polovině 19. století: liberální demokracie, vývoj 

vědy  a  průmyslu  (zde  jde  o  stále  rostoucí  specializaci,  která  ve  skutečnosti 

omezuje  jednotlivce).  Civilizace  však  nemá  podle  Ortegova  chápání  úplně 

negativní význam, neznamená úpadek nebo něco špatného. Naopak, představuje 

velký  úspěch  dané  společnosti:  vytvoření  norem,  idey  spravedlnosti  nebo 

racionality.  Být  civilizovaný  znamená  sociální  soužití  a  uznávání  těchto 

293 ORTEGA Y GASSET, José. Vzpoura davů. Praha: Portál, 2018, s. 44.
294 ORTEGA Y GASSET, José. Vzpoura davů, s. 47.
295 ORTEGA Y GASSET, José. Vzpoura davů, s. 43.
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civilizačních úspěchů; být barbarem, být částí davu znamená nedostatek soustrasti 

a respektu k tradici a těm, díky kterým jsou tyto úspěchy dostupné. Ortega ve 

svých úvahách zdůraznil  také roli  inteligence v sociálním životě  – ortegovská 

elitní menšina,  šlechta –, a z tohoto důvodu byl často obviňován z elitářství své 

filozofie, včetně své koncepce estetiky.

Španělský filozof odmítal koncepci úpadku Západu jako takovou a v tomto 

ohledu  nesouhlasil  se  Spenglerovým  katastrofismem.  Tvrdil,  že  bychom  měli 

spíše mluvit o úpadku evropských národních organizací, což nezmámená úpadek 

samotné Evropy. Podle něj krize, vzpoura davů, kterou lze dneska pozorovat, je 

první známkou „rozbřesku“, počátku něčeho úplně nového. Davový člověk jako 

čistá  možnost nejvyššího dobra,  ale  také nejvyššího zla,  však může evropskou 

civilizaci vrátit do epochy barbarství. Kultura a národy jsou podle Ortegy jenom 

podružné prvky dějin, a proto jejich změna neznamená úplný, naprostý úpadek – 

ten souvisí jenom s  úbytkem vitality (je to následek metafyzických základů jeho 

filozofie).296 Současnost  je  však  živá,  nicméně  opustila  dosavadní  rámce 

společenského  soužití,  a  právě  to  je  důvod,  proč  dnes  každý  cítí  nějakou 

dekadenci.  Současnost  musí najít  své vlastní  hodnoty a  osud.  Proto Ortega ve 

svém politickém programu propaguje  koncepci  Spojených  států  evropských,297 

jako jednotu různorodosti, která by měla být odpovědí na výzvu moderní doby. 

Člověka Západu charakterizuje dvojitá forma života – je členem svého vlastního 

národa,  ale  také  Evropanem.  Evropa  je  zde  chápána  jako  pozadí,  základ  pro 

existenci  a  fungování  jednotlivých  národních  společností,  je  také  společnou 

minulostí a společným systémem zvyků.298

Vzpoura davů

Márai používá pojmy dav a vzpoura davu. A podobně jako u Ortegy se tyto 

pojmy netýkají žádné konkrétní sociální vrstvy, ale jsou charakteristické pro celou 

(evropskou) společnost, včetně intelektuální elity.

296 ORTEGA Y GASSET, José. Vzpoura davů, s. 71.
297 ORTEGA  Y  GASSET,  José.  Vzpoura  davů,  s.  157.  Tento  postulát  je  zvláště  výrazný 

v pozdějších  dílech  Ortegy,  jako  např.  Úvaha  o  Evropě,  nicméně  se  samotný  koncept 
sjednocené  Evropy  objevuje  již  v  raných  pracích,  mj.  ve  Vzpouře  davů.  Viz  ORTEGA 
Y GASSET,  José.  Evropa a idea  Národa: a jiné eseje  o problémech současného člověka. 
Praha: Mladá fronta, 1993.

298 Podle  Ortegovy  myšlenky  je  pojem  národa  úzce  spojen  s  pojmem  společnosti,  kterému 
rozuměl jako soužití lidí podle nějakého určitého souboru zvyků (jak morálních, tak právních).
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To vše, co bylo řečeno ohledně Ortegova konceptu davového člověka, nejvíc 

ztělesňuje Albert, jeden z bratrů Garrenů. Albert je ortegovský „spokojený mladý 

pán“,  „vulgární  člověk“,  „rozmazlené  dítě“,  „vzpurný  primitiv“.299 S mladším 

Garrenem se  poprvé  setkáváme ve  druhé  části  cyklu,  kde  ho  jeho  sourozenci 

nazývají zrádcem, ale význam této charakteristiky je doplněn až v poslední části 

cyklu. Zpočátku víme jen tolik, že přijel do města ke svému umírajícímu otci na 

dovolenou.  Přestože  Albert  projevuje  zájem  o  nemoc  svého  otce  a  plní  své 

povinnosti u lůžka nemocného s pečlivostí, dokonce až přílišnou horlivostí, přijel 

si odpočinout s celou rodinou, manželkou Mártou a dvěma dětmi a využít tento 

čas pro své vlastní zisky. Proto tiskárnu partitur proměňuje ve svůj byt nebo, jak 

sám  říká,  náhodně  „nachází“  různé  předměty  v  domě  v  domě,  sbírá  je 

a přivlastňuje si je jako dobyvatel. Zpronevěřuje se své důstojnosti a roli umělce, 

a to nejen kvůli manželství s „cizí“ Mártou, ale celou svojí osobou: tím, jak mluví, 

jak se obléká a jak se chová. Je to člověk bez vlastností,  osoba zcela banální. 

Charakteristika Alberta v Žárlivcích je plná ironie a ukazuje jeho konformismus, 

avšak „Albert velmi nejasně, v uvadlé, vybledlé a zdeformované podobě, nicméně 

si stále udržel něco z garrenstvi“.300 Tento obraz je radikalizován v Uražených, kde 

Albert stojí v přímé opozici vůči své rodině. Dílo Garrenů považuje za nesmyslné 

bláznovství, kromě materiálních předmětů, které může prodat, a tak zbohatnout, 

nevidí v dědictví svého otce žádné hodnoty. Je zde explicitně charakterizován: „on 

byl  Davem“.301 Albert  nejenom  nerespektuje  minulost  (široce  chápanou  jako 

minulost rodiny Garrenů, ale i jako minulost dané kultury a společnosti), ale má 

příliš  vysoké  mínění  o  sobě,  absolutní  nedostatek  (sebe)reflexe  a  omezené 

myšlení.  Přestože  má  nějaké  odborné  znalosti,  chybí  mu  inteligence,  fantazie 

a schopnost. Je to zřejmé ve scéně dialogu sourozenců, ve které je Albert sebou 

nadšen a hrdý na všechno, co udělal a co ví, ale zároveň mu „šuplíky“ v jeho 

299 ORTEGA Y GASSET, José. Vzpoura davů, s. 117.
300 „[N]agyon  homályosan,  elfonnyadva,  fakó  és  torz  változatban,  de  mégis  őrzött  valamit 

a garrenségből Albert.“ – MÁRAI, Sándor. Féltékenyek, s. 234.
301 „ő volt a Tömeg“ – MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 453.
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mozku  s  příslušnými  informacemi  znemožňují  pochopit  význam  rozhovoru.302 

Dokonce se ukazuje, že i on sám „si připichoval odznak“, tj. přidal se k nacistům.

Právě na příkladu Alberta a druhého z bratrů Garrenů, Tamáse, představuje 

Márai dva typy lidí, kteří snadno podlehli nacistické ideologii.  Tamás se přidal 

z potřeby patřit k nějaké formě hnutí, instituci, která by mu mohla nabídnout něco 

jako něžnost, přesně podle stejného pocitu, který ho dříve neustále nutil půjčovat 

peníze, což bylo spojeno s potřebou pozornosti, zvláštní péče a vztahu. Zdá se, že 

věří v tyto konkrétní ideály, které mohou uzdravit svět a navíc připojením se ke 

stoupencům Hlasu  se  snaží  znovu  získat  město  z  rukou  cizinců.  Racionálním 

způsobem  dokáže  vysvětlit  a  ospravedlnit  nový  pořádek  ve  světě  a nové 

„náboženství“. Na druhou stranu Albert je úplný davový člověk a ztělesňuje druh 

lidí, kteří nejsou vedeni ideály, ale strachem a/nebo touhou po soukromém zisku 

a privilegiích.  Nezáleží  mu  na  tom,  jaká  idea  ovládne  svět,  on  se  jí  vždy 

přizpůsobí  tak,  aby z toho vyšel  co nejlépe.  Stává se symbolem nejen nového 

světa,  ale  také  hrozby,  která  stojí  před  každou  osobou,  když  člověk  přestane 

pečovat  o  svou  lidskou  důstojnost,  vybere  kvantitu  místo  kvality  a  cestu 

nejjednodušších odpovědí.

Druhý  aspekt  zmasovění  jsou  pseudointelektuálové,  pseudospisovatelé, 

pseudoumělci,  kteří  naplňují  evropské  salóny  a  jejich  činnost  se  vyznačuje 

intelektuální  banálností  a  touhou  po  osobním  zisku  a  slávě.  Zmasovělí 

intelektuálové  nejsou schopni  skutečně  plnit  náležité  úkoly,  před  kterými  stojí 

menšina (v ortegovském smyslu), protože masa z definice nemůže hrát vedoucí 

roli ve společnosti. Márai je velmi kritický vůči tomuto jevu:

V Evropě v tomto období, deset let po velké válce, miliony lidí psalo romány, básně, 
divadelní hry, filmové scénáře, vzpomínky a studie – o tom, co se dělo v Americe, 
Asii a Africe nebylo možné jistě vědět, ale zdálo se pravděpodobné, že i tam píše 
každý, kdo nerozumí profesi, kterou si vybral, nebo odešel do důchodu nebo něčemu 
propadl nebo chtěl prostě vydělat. Spisovatelé, ti  praví, prohlíželi uraženi na tuto 
vzpouru, na revoluci diletantů. Do literatury viditelně vtrhl dav, chtěl úspěch, slávu 
a peníze, nějakou možnost a přiležitost, chtěl promluvit ke světu.303

302 Viz MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 450–480. (kapitola: „Leszámolás“ [Zúčtování]) Srov. co 
píše Ortega o davovém člověku např. „[Člověk] výborný je ten, kdo od sebe sama mnoho 
požaduje, zatímco průměrným ten, kdo od sebe nevyžaduje nic, ale je spokojen tím, co je, a je  
sám sebou nadšen.“ – ORTEGA Y GASSET, José.  Vzpoura davů, s. 87. Nebo: „Průměrný 
člověk v sobě hledá ‚myšlenky‘, ale nemá schopnost tvořit je.“ – ORTEGA Y GASSET, José. 
Vzpoura davů, s. 96.

303 „Ebben  az  időben,  évtizeddel  a  nagy  háború  után,  több  millió  ember  írt  regényt,  verset, 
színdarabot,  mozgókép kéziratot,  emlékezést  és  tanulmányt  Európában – s  arról,  hogy mi 
történik Amerikában, Ázsiában és Afrikában, nem lehetett biztosat megtudni, de valószínűnek 
látszott, hogy ott is ír mindenki, aki nem ért választott mesterségéhez, vagy nyugdíjba ment,  
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Kromě píšících davů aspirujících na roli dříve rezervovanou pouze pro menšinu se 

také  sami  spisovatelé  zpronevěřili  svému  povolání.  Psaní  se  stalo  módní 

a spisovatelé se chtěli zalíbit veřejnosti a uspokojit touhy davu, začali se mísit se 

světem, a tak ztratili něco z role proroka. Jenom spisovatel-prorok může bojovat 

s tím,  co  je  démonické,  jenom  rozum  (értelem)  se  muže  postavit  proti  pudu 

(ösztön).304 Márai konstatuje, že skutečných spisovatelů, takových, kteří jsou věrní 

své  roli,  je  dneska  velmi  málo.  Tyto  komentáře  odpovídají  úvahám  Ortegy 

o intelektuálním  vedení  „šlechty“  ve  společnosti,  přičemž  pod  tímto  pojmem 

španělský  filozof  rozuměl  život  neomezený  jenom  na  sebe,  nýbrž  život  plný 

námah a odříkání ve prospěch společnosti, krátce řečeno stanovení si vysokých 

cílů.305 Stejně tak i Márai proti výše zmíněnému byzantskému typu člověka staví 

„(…) velmi řídké sebevědomé, vzdělané charaktery, poslední šlechtice, významné 

osobnosti náturou i intelektem“.306

Revoluce a revoluční spisovatelé

Jak bylo zmíněno výše, vliv Ortegy y Gasseta je zvláště výrazný v postavě 

Mirzy  Reye,  spisovatele,  myslitele,  španělského  emigranta.307 Jasně  to  ukazují 

poznámky  na  téma  pojmu  revoluce,  role  spisovatele  jako  učitele  společnosti 

a nové koncepce soužití evropských národů. První z těchto otázek se objevuje ve 

scéně setkání ve společenských kruzích Paříže. V literárním salonu Rogera N., ke 

kterému je přizván Péter Garren, se bratr generála Franca bez okolků posadí na 

rameno židle, ve které sedí Mirza Rey. Reakce spisovatele je jednoznačná, v jeho 

očích  není  Francův  bratr  revolucionář,  protože  je  voják  a  chce  bombardovat 

evropská města, jenom

vagy megbukott valamiben, vagy – egyszerűen – pénzt szeretne keresni. Az írók, az igaziak,  
sértődötten szemlélték ezt a lázadást, a műkedvelők forradalmát. Látnivalóan betört a tömeg 
az irodalomba, sikert, hírnevet és pénzt akart, valamilyen lehetőséget és kapcsolatot, szólani 
a világhoz.“ – MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 48–49.

304 MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 58–62.
305 Srov. ORTEGA Y GASSET, José. Vzpoura davů, s. 86–91.
306 „(…)  a  nagyon  ritka  öntudatos,  kiművelt  jellemek,  az  utolsó  arisztokraták,  születési  és 

szellemi kiválóságok.“ – MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 40.
307 Zároveň Márai poskytuje zajímavý obraz tehdejší španělské emigrace v exilu v Paříži (úvahy 

o Unamunovi, Ibáñezovi nebo Maciovi) – všichni chtěli něco změnit, opravit ve své vlasti, ale 
nevěděli  jak,  nevěděli,  jak  má  vypadat  budoucnost,  neuměli  vytvořit  společný  program 
reforem a jediná věc, která je spojovala, byla nenávist ke králi Alfonsi XIII. Zůstávali tedy  
pasivní a vysedávali v kavárnách a uměleckých salónech Paříže.  Podobně i analýzy jiných 
národnostní  –  Francouzů,  Angličanů  –  ukazují  hlavní  Máraiho  námitku  vůči  evropským 
elitám, tj. jejich pasivitu.
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(…) způsob, jakým v tomto salonu, kde se snaží záměrně nebo ze snobství, z pocitu 
vyvolenosti nebo podle módy zachránit evropskou kulturu, se jeden člověk, jehož 
řemeslem  je  vojsko,  létání  a  shazování  bomb,  bez  omluvy  rozvalil  na  opěradle 
křesla, ve kterém sedí jeden z hostů tohoto salonu: tohle je revoluce. (…) Takovým 
revolučním  symbolem  a přirovnáním  byla  pro  mě  bezstarostná  nevychovanost 
tohoto smutného muže.308

V souladu s Ortegovými názory popisuje  Márai  tehdejší  situaci  v Evropě jako 

převrácení veřejného života vzhůru nohama, nikoli jako revoluci. Chápe ji totiž ne 

jako samotnou vzpouru proti starému pořádku, ale jako zavedení pořádku nového. 

V románu však čteme něco jiného: hodnoty nejsou nahrazeny novými hodnotami, 

ale nedostatkem hodnot,  neobjeví se žádná nová kultura,  ale  pouze nedostatek 

kultury.  Úvahy  na  téma  revoluce  lze  zkoumat  společně  s  úvahami  na  téma 

revoluce a kultury, které jsou uvedeny ve Vzpouře davů.309 Podle Ortegy ve druhé 

polovině 19. století „[v]eřejná moc se vyrovnala s mocí společenskou“,310 a proto 

dnes již není možné mluvit o revolucích, ale pouze o státních převratech. Zároveň 

je  třeba  připomenout,  že  podle  Ortegy  problematičnost  moderní  evropské 

civilizace a  vzpoura davů může znamenat,  že  se začíná utvářet  nová formace, 

nová  podoba  lidské  existence.  Úloha  dát  vhodný  směr  těmto  změnám  však 

zůstává v gesci malé skupiny intelektuálů. Pokud masy zůstanou u moci, je pro 

evropskou společnost nevyhnutelné udělat krok zpět do doby barbarství. V tomto 

duchu lze číst i další pasáže týkající se revoluce, které se objevují u Máraiho ve 

slovech Mirzy Reye, například:

„Dvacet pět, třicet let trvá v Evropě revoluce, ale nedokáže pořádně vybuchnout (…) 
Kdekoli  se  dosud  projevila  revoluce,  utonula  v  bezmocnosti  situace  nebo 
«zvítězila», jak to vůdci tohoto hnutí roztroubili po celém světě: ale ve skutečnosti  
se nestalo nic jiného než nová klasifikace, onálepkování a zhodnocení existujícího 
lidského materiálu,  a  proto zůstala  revoluce všude jenom pokusem o přeskupení, 
neproměnila  se  v  to,  co  je  jejím  jediným  smyslem  a  podstatou:  skutečná 
reorganizace souladu člověka a světa,  souladu základní lidské povahy a životních 
podmínek ve světě. Protože se každý další revoluční pokus nezadržitelně přemění 
v provoz a průmysl (…).“311

308 „(…) a mód, ahogyan e szalonban, ahol az európai műveltséget iparkodnak tudatosan vagy 
sznobságból, hivatásérzésből vagy divatból megmenteni, egy ember, akinek katonaság, repülés 
és  bombavetés  a  mestersége,  bocsánatkérés  nélkül  reátehénkedik  a  karosszék  támlájára, 
melyben e szalon egyik vendége ül: ez a forradalom. (…) Ilyen forradalmi jelkép és hasonlat 
volt  számomra  ennek  a  szomorú  embernek  önfeledt  neveletlensége.“  –  MÁRAI,  Sándor. 
Sértődöttek, s. 70–71.

309 Srov.  např:  „Revoluce  není  povstání  proti  platnému  řádu,  ale  uvedení  řádu  nového,  jenž 
vyvrací řád tradiční.“ – ORTEGA Y GASSET, José. Vzpoura davů, s. 82. Nebo: „[K]de nejsou 
pravidla,  kterých se naši  bližní  mohou dovolat,  tam není kultura.  (…)  Barbarství spočívá 
v neexistenci zásad a v nemožnosti se odvolat. / Kultura je vyšší nebo nižší podle toho, jak 
přesné jsou její normy.“ – ORTEGA Y GASSET, José. Vzpoura davů, s. 95.

310 ORTEGA Y GASSET, José. Vzpoura davů, s. 137.
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Huxley má pravdu,  když říká,  že pouze  na  božské  rovině  je  možné pozvednout 
člověka nad něho samého. Zde se setkáváme s Huxleyem, všichni spisovatelé, kteří 
jsme odchovanci a dědici západní kultury, a proto věřím, že jsme – vy a já – jediní  
skuteční revolucionáři v tomto salonu a kromě nás i několik spisovatelů, kteří ještě  
žijí, poslední revolucionáři v západním světě, protože chceme zrevolucionalizovat 
člověka v jeho podstatě, tedy ne v jeho vztahu k nějakému společenskému řádu, ale 
v jeho základní povaze (…).312

Všechny zoufalé, krvavé revoluce, které ničily společenské třídy a zaváděly nové 
systémy a nové úředníky, ve skutečnosti protahovaly opravdovou změnu, bez které 
každá revoluce do sedmého pokolení je jenom teror a byrokratismus.313

Revoluce  je  nevyhnutelná.  Snad  tato  druhá,  šlechetná  revoluce  bude  novým, 
posledním a největším smyslem Evropy. (…) S pomocí rozumu musíme osvobodit 
člověka  od  lidských  následků  jeho  osudu,  musíme  v  něm  překonat  to,  co  je 
beznadějně maloburžoazní, tedy co z něj dělá nevolníka iluzí. (…) Tedy ne s pomocí 
kadidel  a  stigmat,  ale  tím,  že  plně  poznáme  člověka,  plně  rozebereme 
a prozkoumáme lidský materiál a strukturu a potom se pokusíme s pomocí výchovy, 
velmi  pomalé,  nucené  a  možná  i  beznadějné  výchovy,  přiblížit  lidský  materiál 
k božskému požadavku. To je revoluce.314

Je  patrné,  že  ani  zde  revoluce  není  ozbrojená  revolta,  ale  revoluce  znamená 

vytvořit  nové  normy,  hodnoty  a  základy  sociálního  soužití,  usměrnit  lidskou 

existenci a dát jí nový cíl, změnit člověka od základu. Tento úkol může provádět 

pouze úzká skupina jedinců (ortegovská menšina) – u Máraiho tato role přísluší 

spisovatelům.  Odpovědí  na  tento  revoluční  úkol  je  morální  odpovědnost 

311 „Huszonöt, harminc éve zajlik Európában a forradalom, s nem bír istenigazában kitörni (…). 
A forradalom eddig mindenütt, ahol jelentkezett belefulladt a tehetetlenségi helyzetbe, vagy 
«győzött», mint ezt a mozgalom irányítói világgá kürtölték: de a valóságban nem történt más, 
mint  a  meglevő  emberi  anyag  új  csoportosítása,  címkézése  és  minősítése,  s  ezért  maradt 
mindenütt  átrendezési  kísérlet  a  forradalom,  nem változott  azzá,  ami  egyetlen  értelme  és 
lényege:  az  ember  és  a  világ  összjátékának,  az  emberi  alaptermészetnek  és  a  világi 
életfeltételeknek valóságos átszervezése. Mert minden más forradalmi kísérlet menthetetlenül 
átalakul üzemmé és iparrá (…).“ – MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 77.

312 „Huxleynek van igaza, amikor azt mondja, hogy csak az isteni síkon lehet az embert önmaga 
fölé emelni. Itt találkozunk Huxleyvel, mind az írók, akik az occidentális műveltség neveltjei  
és örökösei vagyunk, s ezért hiszem, hogy mi vagyunk – ön és én – az igazi forradalmárok 
e szalonban, s a néhány író, aki él még, az utolsó forradalmárok az occidentális világban, mert  
mi  az  embert  alapjaiban  akarjuk  forradalmasítani,  tehát  nem egy  társadalmi  rendhez  való 
viszonyában, hanem alap természetében (…).“ – MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 78.

313 „[M]ind  a  kétségbeesett,  véres,  osztályokat  megsemmisítő,  új  hivatalnokságokat  és 
rendszereket megvalósító forradalmak csak elodázták az igazi változást, mely nélkül minden 
forradalom  csak  rémuralmat  és  bürokratizmust  szólt,  hetedíziglen.“  –  MÁRAI,  Sándor. 
Sértődöttek, s. 78–79.

314 „A forradalom elkerülhetetlen. Talán ez a másik, nemes forradalom lesz Európa új, utolsó és  
legnagyobb  értelme.  (…)  [É]rtelemmel  kell  megváltanunk  az  embert  sorsának  emberi 
következményeitől, túl kell emelnünk azon, ami reménytelenül kispolgári,  tehát az illúziók 
rabja benne. (…) Tehát nem füstölővel és stigmákkal, hanem azzal, hogy teljesen megismerjük 
az  embert,  teljesen  szétszedjük  és  átvilágítjuk  az  emberi  anyagot  és  szerkezetet,  s  aztán 
neveléssel,  nagyon  lassú,  kínos,  reménytelennek  tetsző  neveléssel  iparkodunk  az  emberi 
anyagot közelebb hozni az isteni követelményhez. Ennyi a forradalom.“ – MÁRAI, Sándor. 
Sértődöttek, s. 80–81.
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vybraných lidi a ve společenské dimenzi vytvoření nové idey Evropy ve smyslu 

hodnotové a sociální struktury.

Evropa

Konečně také koncepce Evropy a evropanství, která se objevuje v Uražených, 

odpovídá této ortegovské idei. Na stránkách románu se koncept Spojených států 

evropských pod vedením osvícených myslitelů Evropy objevuje přímo – jejím 

stoupencem je Péter Garren a jako postulované vůdce zmiňuje jména Brianda, 

Légera, Chamberlaina, Baldwina, ale i Thomase Manna, spisovatele, který je této 

společnosti  „církevním otcem,  světským veleknězem,  oblečeným v  měšťanské 

šaty,  knížetem-arcibiskupem  ducha“.315 V souladu  s Ortegovými  názory  Mirza 

Rey zdůrazňuje, že člověk Západu má dvě identity: národní a nadnárodní, tedy 

právě evropskou. Evropa se zde objevuje nejenom jako teoretický pojem nebo 

zeměpisný název, ale i jako živá duchovní jednota nadnárodního charakteru, která 

je,  kromě  společné  socio-ekonomické  struktury,  v první  řadě  založena  na 

společném systému  hodnot.  A proto  být  Evropanem neznamená  vzdát  se  své 

národnosti, právě naopak. Charakter a roli přiřazenou danému národu lze zachovat 

při  simultánním  plnění  poslání  společné  evropské  kultury,  která  vyznačuje 

společný děj a společný systém hodnot, společnou nadnárodní ideu spolužití. Je 

velmi  zřetelná  také  vize  zvláštní  úlohy a odpovědnosti  Evropanů  vůči  celému 

světu:  postavit  se  nacionalistickým  tendencím  a  dát  správný  směr  člověku 

„zblblému“ masovostí,  tedy primitivností  a egoismem,  což  vyplývá  z  opuštění 

norem vyvinutých v průběhu staletí.316 A právě toto vědomí sounáležitosti, pocit 

příslušnosti  ke společnému okruhu západní kultury,  je základem, díky kterému 

bude možné překonat krizi. Kultura je u Máraiho, stejně jako u Ortegy, souborem 

idejí,  norem  a  silou,  která  organizuje  existenci  lidí.  Když  schází,  svět  míří 

k barbarství.

315 „egyházatyája,  világi  főpapja,  a  szellem  polgári  ruhás  hercegérseke“  –  MÁRAI,  Sándor. 
Sértődöttek, s. 18.

316 MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 82–83.
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2.3.3 Psychologie  individua  a  davu  –  inspirace  koncepcí 

Sigmunda Freuda

Freudovská koncepce lidské psychiky, která se objevuje v mnoha Máraiho 

románech ze 30. a 40. let, je také zřetelná v Díle rodiny Garrenů. V tomto případě 

lze  mluvit  o  dvou hlavních  tématech:  (1)  úvahy týkající  se  kolektivní/sociální 

psychologie,  především „nemocné duše  Němců“  a  psychologie  davu ve  scéně 

v Sportpalastu; (2) námět pudů, které vládnou světu, a boj instinktu a rozumu.

Psychologická charakteristika národa jako kolektivního vědomí

Zájem o pojem kolektivního vědomí, davu nebo masy je charakteristický pro 

toto  období  pro  filozofy,  sociology,  historiky  i  další,  avšak  to,  co  odlišuje 

Freudovy úvahy například od Ortegy y Gaseta a co má zvláštní význam, pokud 

jde o analýzu Máraiho románů, je zdůraznění role psychických jevů jedince ve 

styku s velkými lidskými skupinami. V textu Massenpsychologie und Ich-Analyse 

(1921,  Davová psychologie  a  analýza  já)317 klade  Freud  otázku,  jak  se  chová 

jedinec  nejenom  ve  vztahu  k  jiným  jedincům  (jako  např.  rodiče,  což  jest 

samozřejmý fakt lidské existence), ale i v okamžiku, když pobývá a stává se částí 

většího společenství, které se dočasně organizuje na základě společných důvodů 

a cílů. Koncepce Spenglera nebo Ortegy y Gasseta týkající se otázky davu mají 

filozoficko-antropologický charakter, méně pak sociologický, naopak u Freuda má 

charakter psychologický, a právě tímto prvkem Márai doplňuje v Uražených obraz 

davu a nového období v dějinách světa a Evropy.

Mezi  charakteristikami  národů,  které  se  objevují  v  románu  (Angličané, 

Španělé,  Francouzi,  Němci),  je nejpřesnější  popis věnován Němcům a podstatě 

německého národa. Márai se tímto způsobem snaží analyzovat a dát odpověď na 

tehdejší  společensko-historickou  situaci,  především  na  otázku  proč  nacionální 

socialismus vznikl a dostal se k moci právě v Německu. Márai zde sleduje Freuda 

a poukazuje na podobnost mezi psychologií jedince a davovou psychologií. Jak 

jedince,  tak  i  celé  skupiny  lidí,  resp.  národy,  ovládají  pudy.  V životě  větších 

skupin  lze  mluvit  hlavně  o  sklonu  k  agresivitě  a  k  lásce,  které  se  obvykle 

317 FREUD, Sigmund. Davová psychologie a analýza já. In: FREUD, Sigmund.  Mimo princip 
slasti  a  jiné práce z let  1920–1924.  Praha:  Psychoanalytické nakladatelství  Jiří  Kocourek, 
1998, s. 59–127.
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vyskytují v tak silné vzájemné závislosti, že je obtížné je oddělit. Podle Freuda 

jsou to dva prvky, které budují svět, a také dva prvky, na kterých spočívá smysl 

vývoje kultury.318 Stejně jako jednotlivec, který nedokáže uspokojit svá potlačená 

přání,  což  může  vést  k  nemoci,  i  národ  je  veden  tímto  principem.  Ve 

Freudově koncepci působí libido i ve sféře kolektivity a řídí její fungování. Ve své 

analýze  národního  charakteru  Němců  Márai  používá  mnoho  prvků  Freudovy 

pudové teorie.  Řeč je  o nevědomém sexuální pudu (např.  „nevědomá sexuální 

touha po pomstě“, „Národ také má svojí sexualitu.“319), dále o nemoci, která se 

objevuje  v jeho  důsledku  (např.  „A když  je  tato  sexuálita  nemocná,  vědomí 

národa,  skryté  sebevědomí  národa,  které  si  utvořil  o  sobě  a  světě,  je  také 

nemocné.“320), o pudu smrti (např. „vrhají se do záhuby“, „ženou se za smrtí“321), 

o uspokojení pudů (např. „Honí se za uspokojením, které jím chybí v duši.“322), 

o útěku před konfrontací s vlastním já (např. „utíkali před sebou samými“323) nebo 

o potřebě léčby prostřednictvím konfrontace se sebou samým (např. „Chtěl bych 

je uzdravit.“324 ebo „Co muže dát národu uspokojení?… Jenom to, co člověkovi: 

sebepoznání, poznání skutečnosti a chudoba.“325).

Němci v Uražených jsou národ, který je nemocný a má nemocnou duši (tato 

věta figuruje v románu několikrát).326 Může být uzdravena, ale aby k tomu došlo, 

musí se Němci konfrontovat s tím, co je v nich hluboce skryto – musí se setkat se 

svým  vlastním  já.  Model  psychoanalýzy  předpokládající  při  léčbě  pomoc 

terapeuta,  na  kterého  je  přenesena  neuróza  pacienta,327 se  zde  také  objevuje. 

318 Srov. např. „Tento agresívní pud je potomkem a hlavním zástupcem pudu smrti, který jsme 
nalezli vedle erotu, s nímž se děli o vládu nad světem. A nyní, myslím, nám již není smysl 
kulturního vývoje nejasný. Musí nám ukazovat zápas mezi erotem a smrtí, mezi pudem života 
a pudem destrukce, jak se projevuje v lidském druhu. Tento zápas tvoří podstatný obsah života 
vůbec, a proto musíme označit kulturní vývoj jako životní zápas lidského druhu.“ – FREUD, 
Sigmund. Nespokojenost v kultuře. In: FREUD, Sigmund. O člověku a kultuře. Praha: Odeon, 
1989, s. 361.

319 „nem tudó sexus bosszúvágya“; „Egy népnek is van szexusa.“ – MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, 
s. 110–111, 111.

320 „S ha ez a sexus beteg, a nép titkos öntudata, önmagáról és a világról alkotott tudata is beteg.“ 
– MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 111.

321 „vesztükbe rohannak“, „a halált kergetik“ – MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 110.
322 „A kielégülést kergetik, ami hiányzik lelkükből.“ – MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 111.
323 „önmaguk elől menekülnek“ – MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 110.
324 „Szeretném meggyógyítani őket.“ – MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 104.
325 „Mi  adhat  kielégülést  egy  népnek?…  Csak  az,  ami  egy  embernek:  az  önismeret, 

a valóságismeret, a szegénység.“ – MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 111.
326 MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 104–105.
327 Viz např. FREUD, Sigmund. Mimo princip slasti. In: FREUD, Sigmund. Mimo princip slasti  

a jiné práce z let  1920–1924.  Praha:  Psychoanalytické nakladatelství  Jiří  Kocourek, 1998, 
s. 17–18.
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Zosobněním terapeuta jsou obecně vzato spisovatelé-učitelé národa a opět se tu 

ukazuje  jejich  výjimečná  role,  kterou  jim  Márai  svěřil  –  v  tomto  konkrétním 

případě byl terapeutem Goethe, který jako jediný důkladně poznal duši Německa 

a chtěl ji uzdravit, chtěl vychovávat národ, aby ho uzdravil z nemoci, kterou byl 

pud smrti a která řídila jeho činnost:

Němci měli velké vládce, ale neměli velké vychovatele. A kdo takovým byl, byl také 
Němec, tedy trpěl stejnou chorobu jako ti, které chtěl vychovávat. Fichte, Hegel,  
Kant, Nietzsche, Discours á la Nation Allemande, princip kategorického imperativu 
nebo teorie Übermensch: to všechno pocházelo ze stejného zdroje, z nemocné hloubi  
německé  duše.  A toho,  kdo  je  chtěl  vychovávat,  hluboce,  instinktivně  a  vroucně 
nenáviděli,  jako  Goetha.  Tento  národ,  který  umí  skvěle  zachytit,  zaškatulkovat 
a zpracovat všechna fakta skutečnosti, se ničeho tak velice nebojí, jako toho poznat 
svou vlastní podstatu.  Děsí  se, že se jednoho dne v této temné Evropě setkají se 
sebou samými. Spíše se raději ujmou čehokoli jiného, také smrti. Není náhodou, že 
jejich poezií a filozofií proniká hluboká, chaotická touha po smrti. Kdo ve své duši 
žije  blízko  smrti,  chaosu,  vždy  se  uchyluje  k umělému  řádu,  k  rozvrhu  hodin 
a k systému. Je to velký národ a nemocný národ.328

Nemocná německá duše v Uražených má ještě jeden specifický rys, který ji 

spojuje s Freudovou koncepcí. Ve Freudových úvahách týkajících se společenství 

je  agrese  obrácena  k  tomu,  kdo  nás  nám samým nejvíce  připomíná  a je  nám 

blízký.  Freud  popisuje  tento  jev  jako  „narcismus  malých  diferencí“,  který  se 

zakládá na tom, že se členové společenství sjednocují proti jinému společenství, 

které je mu v určitém smyslu příbuzné a blízké, a právě proti němu směruje svůj 

přirozený  agresivní  sklon.  Takovou  podobnost  Freud  vidí  např.  mezi  Španěly 

a Portugalci,  Angličany  a  Skoty,  Němci  a  Židy  a  uvádí,  že  na  této  závislosti 

spočívá antisemitismus Němců, kteří chtějí vládnout světu.329 Márai používá tuto 

myšlenku:  v  Uražených  jsou  Němci  „ve  své  duši  proklatě  podobni  Židům“, 

a proto by nemělo být překvapující, že: „Všude je již viditelné, že se v Německu 

328 „A németeknek voltak a nagy uralkodóik, de nem voltak nagy nevelőik. S aki volt, német volt,  
tehát  ugyanabban a nyavalyában szenvedett,  mint azok, kiket nevelni akart.  Fichte,  Hegel, 
Kant, Nietzsche, a Discours á la Nation Allemande vagy a Ketegorikus Imperativus elve, vagy 
az  Übermensch  elmélete:  ez  mind  ugyanabból  a  forrásból  fakadt,  a  német  lélek  beteg  
mélyeiből. S aki nevelni akarta őket, azt mélyen és ösztönösen, forrón gyűlölték, mint Goethét. 
Ez a nép,  mely csodálatosan tudja megragadni,  skatulyázni,  feldolgozni a  valóság tényeit, 
semmitől nem fél úgy, mint önmaga valóságának megismerésétől. Rettegnek attól, hogy egy 
napon  ebben  a  sötét  Európában  találkoznak  önmagukkal.  Mindent  inkább  és  szívesebben 
vállalnak,  a  halált  is.  Nem  véletlen,  hogy  költészetüket  és  filozófiájukat  mély,  kaotikus  
halálvágy  hatja  át.  Aki  közel  él  lelkében  a  halálhoz,  a  káoszhoz,  mindig  menekül 
a mesterséges rendbe, az órarendbe és a rendszerekbe. Nagy nép és  beteg nép.“ – MÁRAI, 
Sándor. Sértődöttek, s. 105. Zvýraznila MGB.

329 FREUD,  Sigmund.  Nespokojenost  v  kultuře,  s.  355.  Srov.  také  např.:  FREUD,  Sigmund. 
Davová psychologie  a  analýza  já,  s.  87;  FREUD,  Sigmund.  Muž Mojžíš  a  monoteistické 
náboženství.  In:  FREUD,  Sigmund.  Spisy  z  let  1932–1939.  Praha:  Psychoanalytické 
nakladatelství Jiří Kocourek, 1998, s. 158.
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ze  všech  sil  připravuje  roznítit  velkým  plamenem  jedno  z nejkrutějších 

pronásledování  Židů  všech  dob.“330 Zdůvodnění  této  teze  je  v souladu 

s konceptem Freuda: „Člověk vždy nenávidí v druhém to, co je chybou v něm 

samotném a co v sobě neumí urovnat a neutralizovat.“331 Tyto dva národy spojuje 

několik  společných  rysů  jejich  duší,  v  románu  to  jsou:  vědomí  toho,  že  jsou 

vyvoleným národem; rasový charakter jejich diaspor; pocit mesianismu; totožnost 

charakterů  a  také  fakt,  že  Němci,  stejně  jako  Židé,  v  hloubi  duše  nikdy plně 

nepřijali křesťanství.

Toto  tvrzení  a  argumentace,  která  hledá  vysvětlení  současné  společenské 

a politické  situace  v duši  Němců,  kteří  opravdově nepřijali  křesťanskou formu 

života a nebyli schopni zvládnout pravdu o své vlastní národní identitě, se opakuje 

ve druhé části Uražených (Odznak a hlášení), kde se v tomto kontextu explicitně 

objevuje Freud:

Všechna výchova byla zbytečná. Zbytečný byl velký výchovný pokus křesťanské 
kultury… starý Freud měl pravdu, když říkal, že my, Němci, a možná ještě jeden 
nebo dva evropské národy, jsme přijali křesťanství jen za cenu vnitřních a vnějších 
odporů, ale křesťanství jako zážitek, jako vnitřní forma života, jako vertikální akt se 
nám nepřihodilo.332

Dav jako psychologická masa

Jestliže se jedinec stane částí davu, v jeho chování a duševních činnostech 

dochází  k  významné  změně.  Je  možné  si  všimnout,  že  jedinec  dává  přednost 

zájmu skupiny před vlastním osobním zájmem, je přesvědčen, že pokud je něco 

dobré pro jeho skupinu, je to dobré také pro něj. Specifické sdílení pocitů v rámci 

davu působí, že se jedinec stává otrokem dané skupiny, není si toho však vědom, 

protože všechny jeho reflexy nebo chování mají rysy hypnózy. Freud porovnává 

jednotlivce,  který  je  součástí  psychologického  davu,  k někomu uvedenému do 

hypnózy, a jehož chování a reakce hypnotizér může jakkoliv ovládat. Být částí 

330 „átkozottul  hasonlítanak lelkükben a  zsidókhoz”;  „Mindenfelé  jele  már  van,  hogy minden 
erejével  és  lángjával  készül  most  fellobbanni  Németországban  minden  idők  egyik 
legkegyetlenebb zsidóüldözése.“ – MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 105.

331 „Az ember mindig azt gyűlöli a másikban, ami önmagában hiba, s amit önmagában nem tud 
elintézni és közömbösíteni.“ – MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 105–106.

332 „Hasztalan  volt  minden  nevelés.  Hasztalan  volt  a  keresztény  műveltség  nagy  nevelő 
kísérlete… az öreg Freudnak volt igaza, amikor azt mondotta, mi, németek, s talán egy-két nép 
Európában, csak felvettük a kereszténységet, belső és külső ellenállások árán, de nem történt 
meg velünk a kereszténység mint élmény, mint belső életforma, mint függőleges cselekmény.“ 
– MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 401.
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takového kolektivu uvedeného do hypnózy vede k zániku vědomí vlastního já a ke 

slovu přichází pudy, nevědomé zvířecí instinkty. Pocity, myšlenky nebo reflexy 

takového  jedince  jsou  nyní  snadno ovladatelné,  takže  více  připomíná  automat 

nebo bezvládnou část většího celku. Dav zmámená jednoduše destrukci jedince. 

Masa funguje impulzivně, dokonce popudlivě a nevědomě, což jednotlivci tvořící 

dav  samozřejmě  nereflektují.  Stejně  jako  na  své  vzájemné  závislosti  nebo  na 

podlehnutí síle, která je řídí. Vůči sobě (a tomu, co masu ovládá) je nekritická 

a myslí si, že je všemohoucí. Rozumí pouze jednoduchým formulacím a reaguje 

na  prosté,  téměř  zvířecí  podněty,  místo  popisu  pochopí  jen  obyčejné  obrazy 

a symboliku. Proto je pro ni snazší uvěřit lžím než se zabývat hledáním pravdy. 

Člověk, který je částí davu, získává specifické vlastnosti primitivních lidi a vrací 

se ve vývoji civilizace. Dav s tím ve skutečnosti nejen souhlasí, ale dokonce chce, 

aby  jej  někdo  řídil.  Ten,  kdo ho řídí,  jeho  vůdce,  musí  mít  neomezenou víru 

v nějakou myšlenku a silnou vůli se neustále snažit dosáhnout účelu. Když získá 

prestiž,  vytvoří  se kolem něj fanatický kruh věrných stoupenců, který je svým 

mechanismem fungování podoben náboženství.333

Tento  stručně  uvedený  popis  chování  psychologického  davu  je  převzat 

z Freudovy studie  Davová psychologie a analýza já,334 je však možné ho použít 

jako přesný popis scény manifestace ve Sportpalastu v části Odznak a hlášení. 

Kromě již analyzovaného hlediska filozoficko-sociologického, právě tato scéna 

obsahuje  velmi  silnou  psychologickou  perspektivu,  která  literárním  způsobem 

ukazuje  výše  popsané  teze  Freuda.  Zbavení  konkrétních  historických  odkazů 

(příjmení  Hlasu,  název  hnutí  atd.,  viz  výše)  ukazuje  univerzálnost  samotného 

historického procesu. Román jasně upozorňuje, že se nerozumný dav, který slepě 

následuje svého vůdce, již mnohokrát objevil v dějinách lidstva. Tato myšlenka, 

která  mluví  o  cykličnosti  dějin  a  o  tom,  že  právě  tato  stálost  je  skutečnou 

podstatou procesu,335 se pak stává jednou z hlavních v Máraiho světonázoru.

Epizoda  je  budována  pomalu  a  postupně  zvyšuje  napětí,  přesně  stejným 

způsobem, jak se to děje v románové skutečnosti. Očekávání příchodu vůdce je již 

součástí  představení,  které  projektuje  a  které  řídí  Hlas.  Zde  je  Hlas  nejenom 

vůdce,  nýbrž  i  otec,  za  kterým teskní  dav  a  který  se  má  stát  jádrem nového 
333 Freud vidí také některé pozitivní rysy davu, jako např.  být připravený k boji a obětavosti, 

rezignovat na osobní prospěchy. Rozlišuje různé formy davu.
334 Srov. FREUD, Sigmund. Davová psychologie a analýza já, s. 59–127.
335 Srov. např. MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 215, 309-310, 413–414.
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náboženství. Je to právě on, kdo z bezvýznamných, jednotlivých lidí vytvoří jeden 

celek,  kterým je  německý  národ,  znovu formuje  jeho  charakter  a  buduje  vizi 

budoucnosti.  Tento  obraz  má  silné  rysy  obrazu  velkého  muže  z Freudovy 

koncepce v díle  Der Mann Moses und die monotheistische Religion (1939,  Muž 

Mojžíš a monoteistické náboženství), kde vůdce, tvůrce nového náboženství a otec 

národa,  „z  indiferentních  jedinců  a  rodin  zformuje  národ,  vtiskne  mu  jeho 

definitivní charakter a na tisíciletí určí jeho osudy“.336 Velký muž podle Freuda 

„ovlivňuje  své  bližní  po  dvou  stránkách:  svou  osobností  a  ideou,  o  niž  se 

zasazuje“337 a  jeho  povaha  odpovídá  tomu,  co  lze  říct  o  jeho  charakteru,  roli 

a vztahu k němu. Tento pozdní text Freuda je zde důležitý z tohoto důvodu, že 

Freud  v  něm  zmírnil  svůj  postoj  vůči  náboženství  v  důsledku  zkušenosti 

s bolševismem, fašismem a nacismem a tvrdí: „nový nepřítel, jemuž se střežíme 

sloužit, je nebezpečnější než onen starý [tj. církev – MGB], s nímž jsme se už 

naučili snášet.“338 U Máraiho je Hlas právě onen „nový nepřítel“ – je to „velký 

muž“ a „otec“ jenom zevnitř,  jenom pro členy davu, ve skutečnosti  je  to  lhář 

a podvodník, který hraje roli otce.

Gradace  napětí  ve  scéně  ukazuje  také  to,  jak  organickým  celkem  jsou 

shromáždění  lidé  –  každý  se  přizpůsobil  ostatním  s  ohledem  na  vzhled, 

nepodmíněné reflexy a impulsivní chování, dokonce každý ztratil i vlastní já ve 

prospěch  celku.  Objevil  se  živý  dav,  živá  masa,  ve  které  není  možné  oddělit 

jednotlivce a která se stává nějakou rozumnou bytostí s vědomím vlastní síly.339 

Péter  Garren  se zúčastňuje  manifestace,  cítí  rostoucí  napětí,  ale  i  přes  hrozbu 

ztráty osobnosti ji zachovává a nestává se částí představení, a právě díky tomu je 

může pozorovat. Dav Němců se cítí jako „vyvolený národ“ – jsou členy nového 

náboženství,  kteří  očekávají  svého  nového  otce-boha.  V  okamžiku,  kdy  se 

objevuje  Hlas,  nastává  euforie.  Hlas  dovedně  manipuluje  davem,  dokáže 

předvídat reakce na každé své slovo a gesto. Péter si uvědomuje, že má co do 

činění  s  něčím  falešným,  se  lží,  která  hypnotizuje  dav.  Očekávaný  bůh  se 

neobjevuje, místo toho hovoří schopný demagog. Péter si všímá, že Hlas „[m]luvil 

a každá jeho věta byla klidná, rozumná, logicky vedla z jednoho předpokladu ke 

336 FREUD, Sigmund. Muž Mojžíš a monoteistické náboženství, s. 170.
337 FREUD, Sigmund. Muž Mojžíš a monoteistické náboženství, s. 171.
338 FREUD, Sigmund. Muž Mojžíš a monoteistické náboženství, s. 127.
339 Srov. MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 285.
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konkluzi. A přece jakoby to všechno, co říkal, nemělo skutečný smysl“.340 Vůdce 

využívá  přirozenou  náboženskou  potřebu  k  uspokojení  touhy  po  otci–

opatrovníkovi, uspokojuje takové pocity jako bezmocnost nebo strach ze smrti, 

které bylo cítit v Berlíně. Nový (pseudo)bůh slibuje vysvobození a záchranu před 

tím, co je „nesnesitelné“, slibuje odpověď na otázku po smyslu lidského života. Je 

to ale jenom iluze, „to, co říkal, nemělo ‚obsah‘“.341 Nové náboženství není nic 

jiného  než  lež,  která  vede  k  nihilismu,  a  na  straně  davu  se  přeměňuje  ve 

fanatismus, resp. projevuje jako fanatismus. Tento fanatismus je charakteristický 

jak  pro  celek,  kterým  je  dav  ve  scéně  ve  Sportpalastu,  tak  i  pro  chování 

jednotlivých jeho členů, jejichž analýza se objevuje na několika místech cyklu, 

např.  během  návštěvy  u  Herr  von  E.,  když  si  Péter  uvědomuje,  že  klidný 

a příkladný  Němec  je  ve  skutečnosti  slepý  fanatik,  který  v  Hlase  vidí  boha 

a jakoukoli odchylku od přijímaného způsobu mluvení o něm, resp. vychvalování, 

považuje za urážku a přestupek. Takovým fanatikem je také sluha (ale  de facto 

strážný)  v domě  spisovatele  Bertena.  Fanatismus  čili  slepá  a  nerozumná  víra 

v jakoukoli ideu znamenala pro Máraiho zbavení člověka jeho osobnosti, a tedy 

i jeho svobody – v kontextu náboženství se tato tematika objevila v jeho románech 

z období exilu, např. v Ortelu v Canudosu (viz další oddíly v této kapitole).

Pudy versus rozum

Freud se kromě výše zmíněného fragmentu objevuje v románu několikrát. 

Jasně se ukazuje, že ho Márai nejenom znal, ale také na něj vědomě navazoval. 

S přímým odkazem se setkáváme v první části Uražených (Hlas) v okamžiku, kdy 

se Péter pokouší najít vysvětlení pocitu uražení, které mu způsobilo vyslechnutí 

Hlasu v rádiu:

A možná to bylo to, co Freud pojmenoval jako pocit lidské úzkosti objevující se 
v rámci kultury a co jsme cítili my všichni, kteří jsme žili v této době, cítili jsme to 
již v našem dětství, v tiskárně partitur, doma – snad tento pocit úzkosti, uraženost 
děti  jedné  kultury  bylo  tím,  co  jsem teď,  od  chvíle,  kdy  jsem včera  vstal,  cítil 
s divnou intenzitou.342

340 „Beszélt, s minden mondata nyugodt volt, értelmes, logikusan következett egyik feltevésből 
a másik következtetés. S mégis, mintha mindannak, amit mondott, nem lenne igazi értelme.“ – 
MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 326.

341 „annak, amit mond, nincs ‚tartalma‘“ – MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 327.
342 „S talán, amit Freud a kultúrán belül jelentkező emberi szorongás érzésnek nevezett, s melyet 

mind  éreztünk,  akik  e  korszakban  éltünk,  már  gyermekkorunkban  éreztünk, 
a hangjegynyomdában,  odahaza  –  talán  ez  a  szorongásérzés,  egy  műveltség  gyermekeinek 
sértettsége  volt  az,  amit  most,  tegnap  óta  s  a  felkelés  pillanatától,  különös  hevességgel  
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Zde je zřejmé, že Márai znal freudovskou terminologii – v citované pasáži píše 

o szorongás (úzkost),  a  ne  o félelem (leknutí).  Úzkost  podle  koncepce  Freuda 

ukazuje reakce já na podvědomě cítěné nebezpečí, jehož zdroj není přesně znám. 

Je to pocit bezpředmětný, v tom smyslu, že je vůči němu samému těžké učinit 

jakékoli konkrétní kroky. Na rozdíl od leknutí, které cítíme vůči něčemu, co je 

možné  identifikovat  a  je  spojeno  s instinktem  přežití,  protože  ohrožuje  vizi 

budoucnosti  jedince.  Leknutí  je způsobeno specifickými podněty,  které  jedinec 

vnímá jako hrozbu, což znamená, že si jich je „více vědom“ a reaguje na ně (může 

to  být  zároveň  pozitivní  reakce,  tzn.  učinit  nějaké  konkrétní  opatření,  nebo 

negativní,  tzn.  paralýza).  Úzkost  je  tedy  nějakou  ochranou  před  leknutím.343 

A proto, jestli porovnáme výše uvedený citát s další pasáží jak z první (Hlas),344 

tak i  z druhé části  (Odznak a hlášení),  bude zřejmé, že Freud zde není jenom 

„stylistická“ nebo „rétorická“ zmínka, ale je prvkem světonázoru uvnitř románu:

Všichni  Evropané  se  bojí  a  potřebují  bezpečnost,  aby  se  nebáli  tak  moc.  (…) 
Leknutí,  které  proniklo  do  života  každého  Evropana,  bylo  hluboké  a  vstřícné, 
nepotřebovalo zvláštní záminku, noci, mlhy, ani války nebo třídní boj. (…) Když je 
leknutí tak všeobecné, když se již nejen národy bojí jiných národů, třídy jiných tříd, 
ale  v rámci jedné kultury,  uvnitř  jedné formy života se každý bojí  stejně a stálé 
vědoměji se uchyluje k bezpečnostním systémům (…), vězí patrně problém už nikoli 
v jednotlivých národech nebo třídách, ale v celku této formy života.345

Podobným způsobem jsou v Uražených rozmístěny četné  úvahy,  které  lze 

spojovat s freudovským světem psychologie, nevědomím, neuspokojenými pudy 

a nutností  jejich léčby. Jako další  příklady lze uvést alespoň slova,  která padla 

v souvislosti  se  vztahem  a  komplexem  mezi  matkou  a  dítětem,  kdy  je  řeč 

o „Němcích s dispozicí pro vraždu z vilnosti“.346 Podobná je charakteristika Herr 

éreztem.“ – MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 125.
343 Srov. „Slovo leknutí má pak, zdá se, zvláštní smysl, zdůrazňuje totiž účinek nebezpečí, na 

které jsme nebyli připraveni pohotovostí k úzkosti, takže by bylo možno říci, že úzkostí se 
člověk chrání před leknutím.“ – FREUD, Sigmund. Úzkost.  XXV. přednáška. In:  FREUD, 
Sigmund.  Vybrané  spisy:  Nová  řada  přednášek  k  úvodu  do  psychoanalysy.  I,  Přednášky 
k úvodu do  psychoanalysy.  Praha:  Státní  zdravotnické  nakladatelství,  1969,  s.  300.  Freud 
rozlišoval  úzkost,  strach  a  leknutí  a  také  druhý  úzkosti  –  viz  např  citován  text  FREUD,  
Sigmund. Úzkost. XXV. Přednáška, s. 298–311.

344 MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 101.
345 „Az  európai  emberek  mind  félnek,  s  biztonságra  van  szükségük,  hogy  ne  féljenek  olyan 

nagyon. (…) A félelem, mely áthatotta minden európai életét, mély volt és készséges, nem 
kellett külön ürügy hozzá, éjszaka, köd, sem háború vagy osztályharc. (…) Mikor a félelem 
ilyen általános, mikor már nemcsak népek félnek népektől, osztályok osztályoktól, hanem egy 
műveltségen, egy életformán belül mindenki egyformán fél, s egyre tudatosabban menekül 
biztonsági rendszerekbe (…), nyilvánvalóan nem az egyes nemzetekkel vagy osztályokkal van 
baj, hanem egy életforma teljességével.“ – MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 269–270.

346 „a kéjgyilkos hajlamú németek” – MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 142.
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von  E.,  fanatického  stoupence  Hlasu.  Péter  Garren  v  duchu  psychoanalýzy 

provádí rozbor jeho osobnosti a chování a konstatuje, že je nemocný, a proto je 

nutné ho léčit.347 Navazování na pud agrese a smrti, které ovládly duše Němců 

a Berlín, jsou přímo vysloveny na mnoha místech.348

Je třeba také  zmínit  zřetelný  vliv  freudovské psychologie  v poslední  části 

cyklu. Postava Ábela, který v první části cyklu, románu Rebelové, byl jako mladý 

kluk členem party, se opět objevuje v části Epilog. Opozdilci jako kouzelník. Teď 

je tu jako terapeut, který léčí obyvatele města rozhovorem. Scéna setkání bratří 

Garrenů  a  Ábela  je  definována  metaforou  charakteristickou  pro  psychologii  – 

„(…) jako by se otevřely tajné dveře a všichni jsme sešli do hloubky, do dětství“349 

– a snaží se najít vysvětlení současných problémů v událostech z dětství, zároveň 

také rozšiřuje diagnózu nemoci mimo partu na celou společnost. Také závěrečnou 

epizodu  celého  cyklu350 –  tj.  scénu  setkání  hlavních  postav  v divadle,  s  její 

symbolikou  labyrintu  představení  a  návratu  do  dětství,  –  lze  bezpochyby  číst 

v kontextu  inspirace  koncepcí  Freuda.  Divadlo  jako  symbolika  jeviště  života, 

skrývání se za maskou, nějakou rolí, skrývá to, co je pravdivé. Cesta labyrintem-

chodbami  divadla  je  jako  cesta  podvědomím  k nejhlubším  zdrojům  vlastní 

osobnosti. Silný pach, který se vznášel v labyrintu, pocházel nejen z dětských snů 

hlavní  postavy,  Pétera,  ale  „z hlubších  úrovní,  z temnějších  vírů  sebevědomí 

lidského rodu“.351

V  předchozích  oddílech  zmíněná  výjimečná  role  spisovatele  jako  učitele 

společenství  je  rovněž  doplněna  psychologickou  perspektivou,  která  čerpá 

z freudovské pudové teorie. Spisovatel je zároveň učitel a terapeut. Jako terapeut 

umí ukázat  a  uzdravit  to,  co je  nemocné v duši  společenství,  jako učitel  chce 

vychovávat  národ,  společenství,  ukázat  správný  směr  vývoje,  který  nepovede 

k jeho  destrukci.  Márai  v  tomto  kontextu  používá  symboliku  protikladu  pudů 

(ösztönök) a rozumu (értelem). Za to, co je démonické, nemocné v člověku i ve 
347 Srov. MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 158–181.
348 Srov. např. MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 230–232, 244–248.
349 „(…) mintha egy titkos ajtó megnyílt volna; s mind lementünk a mélybe, a gyermekkorba.“ – 

MÁRAI, Sándor.  Sértődöttek, s. 500. Role spisovatele jako terapeuta, který analyzuje a lečí, 
a jeho  odpovědnost  se  také  ukazují  během  rozhovoru  Pétera  Garrena  –  jenž  je  také 
spisovatelem – s Ablem, biskupem, lékařem Lactou a Emmánuelem.

350 Srov. především MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 582, 586. Zde se objevuje v textu i samotné 
Freudovo jméno, ale lze to chápat spíše jako rétorický záměr. MÁRAI, Sándor.  Sértődöttek, 
s. 580.

351 „(…)  mélyebbről,  az  emberi  fajta  öntudatának  sötétebb  tárnáiból.“  –  MÁRAI,  Sándor. 
Sértődöttek, s. 583.
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společnosti  je  zodpovědná  sféra  pudů,  která  má  svoje  protivenství  ve  sféře 

rozumu. Spisovatel  patří  ke sféře rozumu a jenom on může překonat to, co je 

démonické a nemocné ve společenství. Není překvapující,  že pojem rozumu je 

zásadní v i Máraiho konceptu osobnosti – viz další podkapitoly.

2.3.4 Problematika náboženství  a boha – diskuse s Fridrichem 

Nietzschem

Otázka smrti boha, nového náboženství a jeho vztahu s míjením kultury je 

jedním z klíčových,  opakujících  se motivů  v části  Odznak a hlášení.  Ve výše 

uvedených analýzách věnovaných inspiracím filozofie Spenglera, Ortegy a Freuda 

se již objevily úvahy týkající se náboženství, přesněji řečeno týkající se nového 

náboženství,  které  je  výrazem úpadku  hodnot  a  nastolení  nového  světa,  nové 

civilizace.  Má  to  být  scestné  náboženství  (Spengler),  návrat  k  pohanským 

kořenům, k barbarství (Ortega y Gasset) nebo instituce, která uspokojí potlačené 

pudy a touhu po otcovské lásce (Freud). Prvky těchto koncepcí jsou samozřejmě 

přítomny v různých částech cyklu, avšak tematika nové víry, jejíž stoupenci jsou 

Němci, znamená hlavně diskusi s filozofií Nietzscheho.

Problém souvislostí  s  filozofií  Nietzscheho má však odlišný charakter  než 

v případě  výše  uvedeních  filozofů.  Nietzscheho  jméno  se  objevuje  v  románu 

několikrát (také explicitně) a v přísně definovaném kontextu. Přímo např. ve scéně 

v berlínském knihkupectví, kde mladý prodavač, stoupenec Hlasu, nabízí Péterovi 

právě  tvorbu tohoto  filozofa  (vedle  díla  Schillerova).  Je  to  „duchovní  pokrm“ 

německého  národa,  aktuální  a  nejlépe  odpovídá  této  době,  je  doporučený 

a dokonce i přípustný (na rozdíl od jiných tvůrců), poněvadž ukazuje správnou 

ideu  a  cestu  rozvoje  německé  duše.352 Kromě  toho  se  odkaz  na  Nietzscheho 

objevuje  i  na  úrovni  metafor:  (1)  když mluví  o  zavládnutí  všeobecného nihil, 

(2) kdy je přivolána proslulá Nietzscheho věta a obraz propasti známý z jeho díla 

Mimo  dobro  a  zlo,  (3)  při  četných  prohlášeních,  která  jsou  polemikou 

s Nietzscheho koncepcí, a sice neodporují tvrzení, že starý bůh je mrtev, ale negují 

koncepci nového boha. Tuto souvislost lze pojmenovat jako „negativní“ v tom 

352 Srov. MÁRAI, Sándor.  Sértődöttek, s. 235–241. Nietzscheho jméno se objevuje také tehdy, 
když se jedná o stoupencích nového náboženství a jejich knihovničkách (s. 82). A také tam, 
kdy vyjmenovává velké myslitele, kteří se zabývali konceptem němectví (s. 184).
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smyslu, že se nejedná o filozofickou myšlenku vyjádřenou literární formou, nýbrž 

o diskusi a opozici vůči ní.

To,  že  jedním  z  hlavních  motivů  části  Odznak  a  hlášení  je  smrt  boha 

a zároveň smrt dané formy kultury, je označeno již na samém začátku. Kultura 

nemůže  pokračovat,  protože  organický  vztah  člověka  s  bohem a  přírodou  byl 

narušen (četné komentáře týkající se moderních metropolí, obdiv pro technické 

úspěchy atd.). Jedná se o křesťanského boha a svět křesťanských hodnot, který 

v posledních staletích umožnil evropské kultuře rozkvět. Boha zde však lze chápat 

také jako boha humanistů, ve smyslu rozumné idey, která je zakotvena v morální 

odpovědnosti  za  člověka.  Nezmámená  to  nedostatek  víry,  ale  námitku  proti 

institucionalizaci  víry,  což  vede  ke  zbavení  člověka  jeho  osobnosti  (a  v  této 

souvislosti měl právě Nietzsche ohromující vliv na Máraiho názory v době jeho 

mládí353). Z Díla rodiny Garrenů je možné uvést například následující fragment:

Místo  bohů  začaly  vládnout  zákony.  (…)  Nyní  však  existují  pouze  náboženství 
a kněží. (…) Kultura nikdy nemůže být oddělenou záležitostí zvlášť pro lidi a zvlášť 
pro  Boha.  Buď  se  sjednotí,  aby  vytvořili  tento  společný  projekt,  nebo  z těchto 
pokusů nic nevznikne. Bůh nemůže tvořit bez člověka – a člověk se někdy vzbouří 
nebo je prostě hluchý, nerozumí tomu, co chce Bůh… Někdy také Bůh nemá nic 
společného se zemí. V takové chvíli je země těžká.354

V  románu  existuje  jasný  odkaz  na  Nietzscheho  koncepci  smrti  boha. 

Křesťanství je podle Nietzscheho především morální a politický systém, kolem 

kterého je soustředěný život lidí jako společnosti. Pro Nietzscheho bůh nejenom 

zemřel, ale usmrtil ho sám člověk – postavil se proti němu a zabil ho. Idea boha,  

jako  výtvoru  lidské  myšlenky  musela  být  zničena  v  souladu  s  povahou  dějin 

lidstva.  V okamžiku,  kdy  je  bůh  pryč,  tj.  neexistuje  zdroj  morálnosti,  vzniká 

otázka, co dále, zvláště když se ukazuje, že člověka přerostly důsledky jeho činů 

a zůstal sám. Pocit viny, který ho obtěžuje, ho vede k hledání nového boha – hledá 

ho  v  sobě,  sám  se  chce  stát  pro  sebe  bohem.  Smrt  boha  znamená  zároveň 

nedostatek  základu  morálky,  což  zase  vede  k  nihilismu,  který  Nietzsche  chtěl 

překonat  přehodnocením všech hodnot.  Proslulá  věta  týkající  se smrti  boha se 

353 SZEGEDY-MASZÁK, Mihály. Márai Sándor, s. 31.
354 „Az istenek helyett törvények kezdettek uralkodni. (…) De most már csak vallások vannak és 

papok.  (…)  A kultúra  soha  nem  lehet  külön  ügye  az  embereknek  és  az  Istennek.  Vagy 
összefognak, hogy megteremtsék ezt a közös vállalkozást, vagy nem lesz kísérletekből semmi. 
Isten nem tud az ember nélkül alkotni – s az ember néha fellázad, vagy egyszerűen süket, nem 
érti, mit akar az Isten… Néha nincs is köze Istennek a földhöz. Ilyenkor a föld nehéz lesz. “ – 
MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 228–230.
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objevuje poprvé v díle Die fröhliche Wissenschaft (1882, Radostná věda), pak je 

opakována i v dalších textech:

Bůh je mrtev! Bůh zůstane mrtev! A my jsme ho zabili! Čím se utěšíme, my vrazi 
všech vrahů? To nejsvětější  a nejmocnější, co svět  doposud měl, vykrvácelo pod 
našimi noži – kdo z nás tuto krev smyje? Jakou vodou bychom se mohli očistit? Jaké 
slavnosti pokání, jaké posvátné hry budeme muset vynalézt? Není na nás velikost 
toho činu příliš velká? Nemusíme se sami stát bohy, jen abychom jej byli hodni?355

V díle  Also  sprach  Zarathustra (1885,  Tak  pravil  Zarathrusta)  je  to  např. 

v následující scéně, kdy Zarathrusta sestupuje z hor a v lese potká světce:

A co dělá světec zde v lese?“ ptal se Zarathustra.

Světec  odpověděl:  „Dělám  písně  a  zpívám  je,  a  dělám-li  písně,  směji  se,  pláči 
a mumlám: tak velebím boha.

Zpěvem, pláčem a smíchem a mumláním velebím boha, jenž mým je bohem. Ale 
cože nám přinášíš v dar?“

Když Zarathustra uslyšel tato slova, pozdravil světce a pravil: „Co bych vám mohl 
dáti! Jen mne rychle pusťte, abych vám nic nevzal!“ – A tak se od sebe odloučili,  
kmet a muž, smějíce se, jako se smějí dva chlapci.

Ale když Zarathustra byl samoten, promluvil takto k srdci svému: „Což je to možné! 
Tento stařičký světec ještě ani nezaslechl v svém lese, že bůh je mrtev!356

Rozhovor  mezi  bratry Garrenovými,  Péterem a Tamásem, v lese  za  soumraku 

přímo ukazuje tuto tematiku. Bůh je zde chápán také jako bůh lesa Pan, který byl 

násilně odstraněn ze svého sídla a na jeho místo v teutonských lesích mají přijít 

noví  bohové,  kteří  se  teď mají  probudit.  Křesťanský bůh,  Ježíš  Kristus,  který 

zemřel  na  kříži,  je  označen jako zdroj,  kolem něhož byla  vytvořena  evropská 

forma života a kultura s ní spojená. Nového boha, „cizího boha“, v jehož příchod 

věří Tamás, mají dát světu Němci, říká: „Bohové umírají. (…) Ale pak se znovu 

narodí.“357 S touto novou vírou se i sám Tamás stává cizím, přestává vypadat jako 

Garren.  Péter  si  všímá zvláště  toho,  že  se  změnil  jeho hlas:  „Takhle křičí  jen 

takový člověk, který něco ztratil a teď se bojí v houštině a volá Boha.“358 Za tím 

účelem lidé budují nové náboženství, připravují příchod nového světa, boha a jsou 

schopni zaplatit největší z možných oběť – lidskou oběť.

Problematika  boha  pokračuje  v  dalším  epizodě  –  také  ve  scéně  již 

diskutované z mnoha hledisek, která pojednává o manifestaci ve Sportpalastu, kde 

se tento nový bůh má právě ukázat. Péter sleduje dav a to všechno, co se děje 
355 NIETZSCHE, Friedrich. Radostná věda. Praha: Aurora, 2001, s. 114.
356 NIETZSCHE, Friedrich. Tak pravil Zarathustra. Olomouc: Votobia, 1992, s. 8–9.
357 „Az istenek meghalnak. (…) De aztán újra születnek.“ – MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 276.
358 „Így csak olyan ember rikolt, aki elvesztett valamit, s most fél a sűrűben és az Istent hívja. “ – 

MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 277.
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ve Sportpalastu,  a dochází  k  závěru,  že  dávný  bůh  křesťanské  kultury  zemřel 

a leží mrtvý na pódiu jako oběť na oltáři nového náboženství, a právě na troskách 

staré víry se má objevit novy bůh: „[Lidé] již nechtěli kulturu, ale ten nihilistický 

nepořádek, ze kterého (…) se vynoří to, co je božské. Starý, mrtvý, křesťanský 

bůh ležel  neviditelně  na  tribuně jako na (…) katafalku.“359 Dlouho očekávaný 

nový  bůh  se  však  neobjevuje,  místo  něj  se  ukazuje  démon,  který  lže  a  umí 

dokonale manipulovat davem. Jeho příchod a řeč nic nepřinesly – to, co říká Hlas, 

nemá obsah, je to jenom jalový slepenec prázdných slov, nikoli nové náboženství. 

Objevuje se však něco horšího než smrt nebo neobjevení se ničeho, objevuje se 

všeobecné Nic (Semmi) – Nihil: „Nihil je jiné než smrt. Je nebezpečnější.“360

S  Nietzscheho  filozofií  spojuje  Uražené  také  opakující  se  obraz  propasti 

(v maďarském textu  örvény).361 V díle  Jenseits von Gut und Böse (1886,  Mimo 

dobro  a  zlo)  ve  146.  sentenci  čteme:  „Kdo zápasí  s nestvůrami,  ať  se  má  na 

pozoru, aby se přitom nestal nestvůrou. A hledíš-li dlouho do propasti, vhlédne 

pak propast i do tebe.“362 V Díle rodiny Garrenů má nové náboženství charakter 

pohanství,  který  ovlivní  celý  svět.  Je  zde  zdůrazněna obrovská  síla,  se  kterou 

působí  idea nihilismu skrytá  pod maskou Hlasu,  která  právě je  touto propastí. 

Shromáždění  lidé  jsou  fanatici,  zahledění  do  nového  Vykupitele,  který  je  má 

vysvobodit  z toho, co je „nesnesitelné“, zahledění do nihil  – a proto se oddají 

propasti:

Tento dav také nebyl ‚jenom‘ německý, jakkoli německy seděl, okouněl, pozoroval, 
oblékal  se a mluvil. Byl to především dav, teprve potom Němci.  A cítil  jsem, že 
pomalu v tomto živlu ztrácím svou osobnost, a i já se stávám davem (…). V tomto 

359 „Már  nem  műveltséget  akarták,  hanem  azt  a  nihilisztikus  rendetlenséget,  amelyből  (…) 
előválik az isteni. A régi, halott, keresztény Isten úgy hevert, láthatatlanul is, az emelvényen, 
mint egy nagy (…) ravatalon.“ – MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 304.

360 „A nihil más, mint halál. Veszélyesebb.“ – MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 404.
361 Lőrinczy  také  upozorňuje  na  možnost  interpretace  tohoto  obrazu  v  souvislosti  s  filozofií 

Nietzscheho, tuto myšlenku však nerozvíjí: „[Péter Garren] cítí a zobrazí elementární volání 
Nietzscheho ‚propasti‘“. „[Péter Garren] érzi és megérzékíti a nietzschei „örvény” elementáris 
hívását.“ LŐRINCZY, Huba. Búcsú egy kultúrától, s. 117.

362 NIETZSCHE, Friedrich.  Mimo dobro a zlo: předehra k filosofii budoucnosti. Praha: Aurora, 
1996, s. 77. Překlad Věra Koubová. Tehdejší maďarský překlad, který používal Márai zní: 
„Aki szörnyekkel küzd, vigyázzon, nehogy belőle is szörny váljék. S ha hosszan tekintsz egy 
örvénybe, az örvény visszatekint rád.“ – NIETZSCHE, Friedrich. Túl az erkölcs világán… 
Budapest: Athenaeum, 1907, s. 112. Překlad Bódog Vályi.  V originále zase zní:  „Wer mit 
Ungeheuern kämpft,  mag zusehn, dass er nicht dabei zum Ungeheuer wird.  Und wenn du 
lange in einen Abgrund blickst,  blickt  der  Abgrund auch in dich hinein.“ – NIETZSCHE, 
Friedrich.  Jenseits  von  Gut  und  Böse:  Zur  Genealogie  der  Moral.  Neuausg.  München: 
Deutscher Taschenbuch Verlag de Gruyter, 1999, s. 98.
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pocitu  bylo  něco  zvoucího  a hrozného,  jako  když  se  člověk  sklání  nad  propast  
a propast vhlédne do něj.363

Oprávněnost této interpretace potvrzuje samotný text románu. Metafora propasti 

se  vrací  v epizodě setkání  Pétera  Garrena  a  spisovatele  Bertena,  který  zůstává 

v domácím  vězení,  a přímo  navazuje  na  německého  filozofa.  Zároveň  tato 

propast, která ohrožuje celý svět, má být částí německé duše (srov. dřívější oddíl 

věnovaný souvislostem s Freudem):

Nejtajemnějším a nejnebezpečnějším okamžikem v životě každého člověka je, když 
se nad ním sklání nihil. Všichni se toho báli, i Nietzsche. To je ta propast, které se 
bojíme,  tu  překřikovali  naši  duševní  předci,  když vzali  na  sebe  a hlásali  cokoli, 
nebezpečný život, tragické dobrodružství, tedy raději cokoli, než zůstat sami s nihil, 
které se skrývá v jeskyni duše jako drak ve Wagnerových melodiích – hluboko, 
krvežíznivě a omámeně touhou po vraždě.364

Propast už ovládla i duši stoupenců Hlasu:

Všichni  jsou  tak  zdraví  a  jsou  plní  nějakého  organického,  kreativního 
podnikatelského ducha… ale když s nimi mluvíte a díváte se do jejich očí, zhrozíte 
se, jako někdo, kdo se sklání nad propast… zhrozíte se, protože tato duše a oči jsou 
prázdné. Z modrých očí této mládeže na nás hleděl nihil.365

Že se tu nepochybně jedná o vědomý postup autora je patrné i z toho, že stejnou 

metaforu,  a dokonce i  s odkazem na jejího autora,  najdeme i v povídce  Mágia 

(Magie): „Podle Nietzscheho se propast vhlédne i do toho, kdo se dlouho dívá do 

ní.“366

Nelze však přehlédnout ještě jeden problém, a to myšlenku věčného návratu 

u Nietzscheho,  která  je  jedním  z  těch  prvků,  kterými  lze  argumentovat  proti 

nihilistickým  interpretacím  jeho  filozofie.  Pro  Nietzscheho  to  byla  podstata 

vlastního přemýšlení, ze které vyrůstaly takové prvky jeho koncepce jako „smrt 

363 „[E]z a tömeg sem volt ‚csak’ német tömeg, akármennyire németül ült, bámészkodott, figyelt,  
öltözködött és beszélt is. Mindenekfölött tömeg volt, csak aztán német. S éreztem, hogy lassan 
magam is  elveszem ebben  az  elemben  személyiségem,  s  magam is  tömeggé  leszek  (…). 
Ebben az érzésben volt valami hívó és borzalmas, mint mikor örvény fölé hajol az ember, és az  
örvény visszanéz.“ – MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 293. Zvýraznila MGB.

364 „Minden ember életének legtitkosabb, legveszélyesebb pillanata ez, mikor a nihil föléhajol. 
Mind  ettől  féltek,  Nietzsche  is.  Ez  az  örvény,  amelytől  félünk,  ezt  kiabálták  túl  szellemi 
őseink, mikor mindent inkább vállaltak és hirdettek, a veszélyes életet, a tragikus kalandot, 
mindent inkább, mint egyedül maradni a nihillel, mely a lélek barlangjában lappang, mint 
a sárkány  a  wagneri  dallamok  mélyén,  vérszomjasan  és  vérgőztől  bódultan.“  –  MÁRAI, 
Sándor. Sértődöttek, s. 404.

365 „Oly egészségesek mind, s tele vannak valamilyen szerves, alkati vállalkozási kedvvel… de ha 
beszél velük és a szemükbe néz, megborzad, mint aki az örvény fölé hajol… megborzad, mert 
ez a lélek és szem üres. A nihil néz vissza ennek az ifjúságnak kék szeméből.“ – MÁRAI, 
Sándor. Sértődöttek, s. 406–407.

366 „Nietzsche szerint az örvény visszanéz arra, aki sokáig bámul az örvénybe (…).“ – MÁRAI, 
Sándor. Mágia. In: MÁRAI, Sándor. Mágia. [Budapest]: Helikon Kiadó, 2012, s. 291.
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boha“, „vůle k moci“ nebo „přehodnocení všech hodnot“. Objevuje se v Radostné 

vědě a posléze mj. i v díle  Tak pravil Zarathustra.367 V Radostné vědě se jedná 

o vyprávění,  ve kterém se objevuje démon a ptá  se člověka,  jestli  chce znovu 

prožít všechno tak, jak to bylo, jestli chce návrat všeho – „Věčné přesýpací hodiny 

bytí  se  stále  znovu  obracejí  –  a  ty  s  nimi,  zrnko  prachu!“368 Je  to  otázka 

adresována vůli  člověka a Nietzsche neoddělitelně spojuje  tyto dvě záležitosti: 

věčný  návrat  a vůli  člověka,  která  může  tuto  otázku afirmovat,  nebo negovat. 

Nietzsche volí afirmaci a podobně i Márai – ale ne afirmaci démona a afirmaci 

bytí,  které se vyjadřuje věčným návratem. Je však třeba poznamenat, že věčný 

návrat, který byl pro Nietzscheho radostí z individuálního prožívání této myšlenky 

a metafyzickým jádrem jeho koncepce (současnost jako neustálé nastávání), je pro 

Máraiho  jenom konstatováním určité  cykličnosti  (ne  kruhovitosti!)  a  ukázkou 

toho,  že  se  věčně  vrací  i  démon.  Podle  Szegedy-Maszáka  formuluje  Márai 

koncepci věčného návratu v následujícím fragmentu předmluvy k celému cyklu:

Kostýmy a odznaky se mění, ale činnost zůstává stejná: diktatura, která dusí projev 
svobodného  názoru,  svobodného  podnikání,  a  občas  rozpoutává  války,  protože 
doufá, že tímto způsobem unikne vnitřním a vnějším problémům.369

Szegedy-Maszák tvrdí, že Márai tuto koncepci převzal od Nietzscheho a že je to 

základní  myšlenka  v  celé  tvorbě  maďarského  spisovatele.370 Szegedy-Maszák 

cituje pouze první část této věty, a proto je nutné poukázat na jistou nepřesnost 

jeho konstatování. Koncepce „věčného návratu“ je nepochybně vyjádřena v Díle 

rodiny  Garrenů,  není  však  možné  ji  považovat  za  totožnou  s Nietzscheho 

myšlenkou. Na tomto místě lze ocitovat fragment ze začátku poslední částí celého 

cyklu,  kdy  se  Péter  a  Tamás  vracejí  do  osvobozeného  města.  Tento  fragment 

explicitně  ukazuje  podobnosti,  resp.  předpokládanou  inspiraci  Nietzscheho 

věčným návratem a přesněji než citát z předmluvy vyjadřuje inspiraci kruhovitostí 

času („věčně si zůstává věren prsten jsoucna“371). Zde věčný návrat, stejně jako 

367 Na několika místech, hlavně příběhy O vidění a hádance, Uzdravující se, O polednách – viz 
NIETZSCHE, Friedrich. Tak pravil Zarathustra, s. 129–134, 180–186, 230–232.

368 NIETZSCHE, Friedrich. Radostná věda, s. 183.
369 „Jelmezek  és  jelvények  változtak,  de  a  cselekmény  ugyanaz  maradt,  diktatúra,  amely 

fojtogatja a szabad vélemény nyilvánítását, a szabad vállalkozást, és időnként háborúkat kezd, 
mert így remél menekülni belső és külső problémái elől.“ – MÁRAI, SÁNDOR. Bevezető. In: 
MÁRAI, Sándor. Zendülők: [A Garrenek műve 1.]. [Budapest]: Helikon Kiadó, 2014, s. 8.

370 SZEGEDY-MASZÁK, Mihály. Márai Sándor, s. 166.
371 NIETZSCHE, Friedrich. Tak pravil Zarathustra, s. 182.

140



u Nietzscheho, znamená ve skutečnosti trvání. Znamená to, že pomíjivost není nic 

jiného než věčnost:

Ale Péter Garren myslel na to, že v zákoně změny je něco stálého. (…) Jako by 
nikoli  samotná  změna  byla  skutečným  smyslem  všeho,  co  se  časem  může  stát 
s lidmi a městy,  ale  spíše ta  neviditelná a nehmatatelná stálost,  která i  uprostřed 
proměnlivých událostí  a prchavých jevů zůstala  smyslem toho všeho,  co se stalo 
s rodinou Garrenů a městem. (…) Ale tohle všechno se zdálo být vedlejší při stálosti, 
která  tížila  na dně  všeho.  Jedním slovem jako by se ve skutečnosti  nic  nestalo,  
přesněji řečeno, jako by to vše, co se stalo, byl obyčejný vedlejší produkt. To, co se  
opravdu děje, je stálost.372

Je však třeba poznamenat, že v Nietzscheho koncepci nejde o lineárnost v chápání 

dějin lidskosti, nejde o cyklicky se opakující sekvence určitých fází, událostí – pro 

něj  to  byla  koncepce  spojená  s  afirmací  vůle,  s afirmací  skutečnosti  čili 

s metafyzikou života  a  času.  Máraimu ale  šlo  spíše  o koncepci  filozofie  dějin. 

A proto lze Máraiho názory spíše spojovat se širší filozofickou perspektivou, která 

působila na spisovatele a jejíž jednotlivé prvky je možné vyvodit jak z filozofie 

Nietzscheho, tak i Spenglera nebo stoiků, i když se mohou od sebe výrazně lišit 

v otázce „návratu“ (stoici totiž mluvili o přesném návratu, což je velmi daleko od 

koncepce  Nietzscheho).  Nezdá  se  tedy  oprávněné  konstatovat,  který  z  těchto 

konceptů  je  ta  „správná  a  jediná“  inspirace.373 Zároveň  je  třeba  zdůraznit,  že 

myšlenka „návratu“,  resp.  cykličnosti,  která  tak silně  rezonuje  v celé  Máraiho 

tvorbě,  se  vždy  ukazuje  ve  spojení  s otázkou  svobody  a osobnosti  člověka 

(viz další podkapitoly).

Vztah  Máraiho  k  Nietzscheho  filozofii  je  tedy  ambivalentní  a představuje 

specifický dialog s názory německého filozofa. Není žádné „překonání člověka“, 

není žádný „nadčlověk“ (v takovém smyslu, v jakém použil Nietzscheho koncepci 

nacionální socialismus) a nové náboženství nezachrání svět, přinese smrt a zničení 

– je to právě nihilismus, cyklický návrat toho, co je démonické.

372 „De Garren Péter arra gondolt, hogy a változás törvényében van valami állandó. (…) Mintha 
nem a változás lenne igazi értelme mindannak, ami emberekkel és városokkal történhet az 
időben,  hanem  inkább  az  a  láthatatlan  és  tapinthatatlan  állandóság,  mely  a  forgandó 
események  és  tünde  tünemények  közepette  is  értelme  maradt  mindannak,  ami  történt, 
a Garrenekkel és a várossal. (…) De ez mind mellékesnek tetszett az állandóság mellett, mely 
mindennek  alján  súlyosodott.  Egyszóval,  mintha  a  valóságban  nem  is  történne  semmi, 
pontosabban,  mindaz,  ami  történik,  egyszerű melléktermék lenne.  Ami igazán  történik,  az 
állandóság.“ – MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 414.

373 Podobně  lze  vyjádřit  pochybnosti  nad  tvrzením  Szegedy-Maszáka,  že  Márai  převzal  od 
Nietzscheho názor týkající se významu umění pro život člověka. K tomu neuvádí konkrétní 
argumentaci. Srov. SZEGEDY-MASZÁK, Mihály. Márai Sándor, s. 166.
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2.3.5 Shrnutí – Vlastní cesta

Výše  uvedená  analýza  hlavních  filozofických  souvislostí  v  Díle  rodiny 

Garrenů  by  měla  skončit  následující  poznámkou:  navzdory  velmi  silným 

filozofickým inspiracím  ani  odkazy  na  filozofii  Spenglera,  Ortegy  y  Gasseta, 

Freuda či Nietzscheho nepředstavují celkový a kompletní přenos těchto koncepcí 

do světa  románu.  Márai  čerpá  z  názorů zmíněných filozofů,  ale  netvoří  jejich 

literární imitaci. Kromě hlavních inspirací těchto filozofů lze mluvit i o dalších, 

jako například Johanu Huizingovi nebo Salvadoru de Madariagaovi aj., nejsou tu 

však  tak  evidentní  a  jednoznačné  souvislosti.  Je  možné  říct,  že  Dílo  rodiny 

Garrenů (ale i celá Máraiho tvorba) je určitá mozaika, která v plné míře odráží 

jeho  vlastní  názory.  Na  jedné  straně  je  výrazem  sociologické,  politické 

a historické  reflexe,  na  straně  druhé  je  pokračováním  reflexe  o  povaze 

a charakteru člověka, která byla viditelná už i v románech z raného období jeho 

tvorby, teď ale dostává výsostné místo na striktně společenské rovině.

Márai odmítá některé názory jak Ortegy, tak i Spenglera týkající se dějinného 

procesu.  Španělský  filozof  není  stoupencem  katastrofismu  totálního 

a konsekventního  a  nesouhlasí  s  vizí  Spenglera  ze  Zániku  Západu (ačkoliv 

Spengler odmítal úplně pesimistickou interpretaci své filozofie). Ortega, jak již 

bylo zmíněno,  v tehdejší  situaci  a  na konci  jisté  formy sociálního soužití  vidí 

„rozbřesk“, možnost přeměnit krizi v něco dobrého. V Díle rodiny Garrenů, jak 

v úvahách Mirzy Reye, tak i spisovatele Bertena, Pétera Garrena nebo Emmánuela 

je patrný obrat k pesimističtější vizi úplného konce dosavadní Evropy, který lze 

spojovat  spíše se stanoviskem Spenglera.  Márai,  stejně jako Spengler,  používá 

pojem duše jako metaforu podstaty vyšší kultury374 (je to také paralela k popisu, 

ve kterém se duše Gábora Garrena ohlíží za sebe a dívá se na město v závěru 

Uražených):

Všechno, v evropském smyslu tohoto slova, už skončilo. Snad přetrvají budovy… 
nevím.  Ale  duše,  která  se  v  tomto  milostivém  a  profánním  kostele  snažila  se 
vyjádřit, tichou modlitbou nebo hubatým agitováním, tato duše již nenaplní dějiště 
plné mistrovských díl.375

374 Připomeňme,  že  pro Spenglera  je  kultura  živým organismem,  který  vzniká,  když se  duše 
probudí,  protože  narazí  na  specifickou  krajinu,  pak  s  ní  zůstává  rostlinně  spojena.  Viz 
SPENGLER, Oswald. Zánik Západu, s. 102–103.

375 „Mindennek, a szó európai értelmében, vége. Az épületek talán megmaradnak… nem tudom. 
De a lélek, mely e kegyes és e profán templomban iparkodott kifejezni magát, néma imával 
vagy  nyelvelő  korteskedéssel,  a  lélek  nem  tölti  be  többé  e  remekművű  színhelyeket.“  – 
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Po úpadku kultury Evropu ovládly davy a s nimi nastal Nihil. V této otázce je tedy 

Márai blízko Spenglerovi, který popisuje dav jako radikální nicotu.376 Na druhé 

straně maďarský spisovatel nepřijímal bezvýhradně ani Spenglerovu filozofii – to 

je  obzvlášť  zřejmé,  pokud  jde  o německý  imperialismus  a  roli  Německa 

v moderním světě. V tomto kontextu je odkaz na Spenglera uveden explicitně:

Spengler si myslel, že budeme ještě mít nějaký ten velký moment, my, Němci, ještě  
před tím, než nastane pro nás fatální obrat (…). Ale já vím, že se Spengler mýlil. Už 
nemáme čas ani možnost na tento nadnesený, historický posun, nepozvedneme do 
výše žádnou hasnoucí pochodeň.377

Jak uvidíme, tento rozdíl bude mnohem jednoznačnější v románu Země, země…! 

Nepochybně však měli tito dva myslitelé – Ortega a Spengler – na Máraiho velký 

vliv. Dokonce je možné konstatovat, že románový Mirza Rey je jejich společným 

portrétem: na jedné straně odráží koncepci Ortegy, na druhé Spenglerovu.378

Stejně jako mnoho myslitelů z oblasti filozofie kultury také Márai porovnával 

tehdejší situaci s antickými časy a pádem Říma. I u něho je přítomna metafora 

Atlantidy, po které nezůstala ani stopa. Démonická síla, která ovládá lidi a chce 

zničit  existující  svět  hodnot,  se  občas  objeví  na  scéně  dějin  lidstva.  V tomto 

kontextu  lze  konstatovat,  že  zjevení  se  Hlasu  bylo  pro  Máraiho  nezbytným 

důsledkem procesů  souvisejících  s  pomalým  úpadkem  kultury  v Evropě.  Tato 

otázka se opakovaně objevuje na stránkách románu.379 Přesvědčení o cykličnosti 

dějin lidstva se projevuje i v pozdějších Máraiho románech.

Márai  se  neomezoval  pouze  na  pesimistickou  vizi,  ale  hledal  řešení 

v racionalismu,  jehož  zdroj  viděl  v  řecké  filozofii  –  individuální  volba 

a sebezdokonalení na jedné straně a společenská odpovědnost na druhé straně jsou 

základem lidské existence (ačkoli se Márai vzhledem k detailům nebo používané 

terminologii,  zejména  v  ontologických  otázkách,  liší  od  těchto  škol).  Ale  ani 

v tomto případě  nejde  o  ilustraci  filozofických tezí,  ale  o  pokus  nalézt  „cestu 

MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 109.
376 Srov. „Masa je konec, radikální nicota.“ – SPENGLER, Oswald. Zánik Západu, s. 580.
377 „Spengler  azt  hitte,  lesz  még  egy  nagy  pillanatunk,  nekünk,  a  németeknek,  mielőtt  ez 

a végzetes fordulat számunkra is bekövetkezik (…). De azt tudom, hogy Spengler tévedett. 
Nincs már időnk és módunk erre a föllengzős, történelmi mozdulatra, nem emelünk a magasba 
semmiféle kihunyó fáklyát.“ – MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 396.

378 Tuto dvojitou inspiraci  při vytváření postavy Mirzy Reye vidí také Lőrinczy, jenž ukazuje 
biografické závislosti  těchto dvou filozofů v postavě románového myslitele.  Stejně dvojitý 
zdroj  má také charakter  spisovatele Bertena – modelem zde byl  Thomas Mann a Gerhart 
Hauptmann. Je možné vykázat i jisté rysy autoportrétu samotného Máraiho. Viz LŐRINCZY, 
Huba. Búcsú egy kultúrától, s. 122–126.

379 Srov. např. MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 310, 414.
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moudrosti“  pro  individuální,  svobodnou  volbu  člověka,  která  je  postavena  do 

protikladu války, ale nejen války samotné, nýbrž i chaosu, jehož konsekvencí je 

válka.  Je  to  obzvláště  viditelné  v některých  částech  Uražených  kvůli  jejich 

esejistickému charakteru.  Na mnoha místech čteme o víře ve význam rozumu, 

v individuální  možnosti  poznání,  o důležitosti  ctnosti,  o svobodě,  o  morálce 

vyplývající z rozumového náhledu nebo o nutnosti vyučování lidí k určité, vyšší, 

formě života, a právě v tomto kontextu je zmíněný epikureismus (Lucretius) nebo 

stoicismus  (hlavně  Seneca,  Marcus  Aurelius),  ale  také  Aristotelova  etika  nebo 

humanistický individualismus Montaigne.380 Všechny tyto  prvky byly inspirací 

k vlastní reflexi.

Závěrem lze  tedy říci,  že  obraz,  který  se  objevuje  v  románu,  představuje 

pomalý  rozpad  dosavadní  skutečnosti,  evropské  kultury,  jehož  příčina  je 

metaforicky označená jako smrtelná nemoc. Kultura je zde chápána jako společné 

dobro Evropanů a podstata idey evropanství, dokonce je tu řeč i o víře v koncepci 

nadnárodní organizace sdružující evropské státy. Evropa je zde označována jako 

„určitého  druhu  domov  nad  naším  domovem“,381 jako  rodina,  do  které  patří 

všichni,  kteří  „se  narodili  na  evropském  kontinentu,  slyšeli  o  Goethovi 

a Pasteurovi,  všichni,  kteří  prožili  toto  zázračné  jediné  a  tisícileté,  věčně  se 

opakující  něco,  jehož významem je:  být Evropanem (…).“382 Podle románu se 

evropská kultura přeměnila v civilizaci, která je navzdory úžasnému technickému 

rozvoji  pouze  expanzivním panováním mrtvého organismu.  Tento pesimistický 

názor  je  na  mnoho místech  explicitně  vyjadřován,  např.:  „Podívejte  se  dobře, 

protože to vše vyrůstá z mrtvé kultury jako hedvábné vlasy z jemné mrtvoly.“383 

Lze tento proces zastavit? Celý cyklus ukazuje, že změna, ke které dojde, bude 

mít  charakter  „totální“384 a  povede k úplnému úpadku evropské kultury.  Tento 

380 Srov.  např.  MÁRAI,  Sándor.  Sértődöttek,  s.  125–135,  213–216.  Tento  postoj  je 
charakteristický  zejména  pro  Máraiho  nerománovou  tvorbu  z  tohoto  období  –  sbírky 
prozaických epigramů, aforismů a reflexivních myšlenek:  A négy évszak (1938, Čtyři roční 
období),  Ég és föld (1942, Nebe a země),  Füves könyv (1943,  Herbář, 2017) a esej  Röpirat  
a nemzetnevelés ügyében (1942, Leták ve věci výchovy národa).

381 „egyfajta haza a hazánk fölött“ – MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 16.
382 „az európai kontinensen született, hallott Goethéről és Pasteurről, mindenki, aki megélte ezt 

a csodálatos  egyszeri  és  ezeréves,  örökké  ismétlődő  valamit,  aminek  értelme  ennyi: 
európainak lenni (…).“ – MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 31.

383 „Nézze meg jól,  mert  mindez úgy nő már csak elő egy halott  kultúrából,  mint egy finom 
hullából a selymes hajzat.“ – MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 110.

384 Např.  MÁRAI,  Sándor.  Sértődöttek,  s.  112.  Pojem totálnost  se v této souvislosti  objevuje 
několikrát – srov. také např. MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 209, 405–406.

144



proces je nevyhnutelný a je v souladu se zásadou spenglerovské dějinné nutnosti, 

tedy jestliže daný proces / fáze v kulturním cyklu začal, není možné ho zastavit. 

Současníci nemohou nic udělat,  aby tomu zabránili.  Márai kreslí pesimistickou 

vizi  v  souladu  s  duchem  čelných  teoretiků  civilizace  své  doby.  Mluví  přímo 

o smrti díla, které převzal „ďábel, lichváři a cizinci“.385 Na institucionální úrovni 

tento proces už nemůže zastavit  nic.  Smrt evropské kultury zaznívá na mnoha 

místech  v  románech,  a  to  jak  explicitním způsobem (jako  například:  „Známý 

evropský  obraz  světa  skončil.  Ambiciózní  davy  s maloburžoazními  tužbami 

okouzlil  svou  vůlí  jeden  člověk.“386),  tak  i metaforickým  (jako  například 

v konstatování lékaře Lecty: „O Garrenových tak či onak lze už mluvit v minulém 

čase, i když ještě žijí. Protože to, co znamenali, pominulo.“387) Cyklus v jistém 

smyslu také naznačuje zodpovědnost samotné vrstvy měšťanů a její neschopnost 

oponovat  tomu,  co  přinesli  cizinci  a  co  umožnilo  zjevení  se  Hlasu.  V tomto 

kontextu  je  možné  zmínit  názory  románového  spisovatele  Bertena  nebo 

přesvědčení  Gábora  Garrena:  „Kdo  udělal  chybu?  Pravděpodobně  jsme  byli 

vinni.“388 Tato obvinění  nejsou však ještě  tak silná jako v pozdějších Máraiho 

esejistických  románech.  Ve  světě  románu  osudy  postav  jasně  ukazují  konec 

známého světa. Odpověď na otázku, která zazněla na konci první části Žárlivců – 

co se stane s rodinou Garrenů a se světem –, sourozenci znali: totiž že jedinou 

odpovědí bude jejich život. V mikroperspektivě rodiny každé dítě zradilo svou 

sociální  vrstvu,  i  když  stupeň  zpronevěry  se  u  každého  z  nich  liší. 

V makroperspektivě pak, jak tomu porozuměl Gábor Garren: „Lidi již není možné 

zachránit (…),“389 a za krátkou dobu svět propadne nihil. Zničení díla Garrenů je 

symbolicky zobrazeno prostřednictvím převzetí a zbourání jejich rodinného domu, 

proti čemuž se nikdo ve městě nepostavil. V poslední chvíli se podařilo zachránit 

harfu  firmy  Aiolos;  pečlivě  ji  přechovávají  Anna  a  Sebestyén,  kteří  se  snaží 

zachovat staré formy života. Závěr cyklu naznačuje, že navzdory všeobecnému 

nihil zůstává naděje, že je možné se mu postavit – k tomu však může dojít pouze 

na individuální úrovni, na úrovní individuálně pěstovaných pocitů a hodnot. Na 

385 „az ördög, az uzsorások, és az idegenek“ – MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 225.
386 „Az ismert európai világképnek vége. A kispolgári  becsvágyú tömegeket akarata igézetébe 

kényszerítette egy ember.“ – MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 108.
387 „A Garrenekről már mindenképpen múlt időben kell beszélni, akkor is ha élnek. Mert az, amit 

jelentettek, elmúlt.“ – MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 495.
388 „Ki hibázott? Valószínűleg bűnösök voltunk.“ – MÁRAI, Sándor. Féltékenyek, s. 327.
389 „Az embereket nem lehet már megmenteni (…).“ – MÁRAI, Sándor. Féltékenyek, s. 328.
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institucionální úrovni čas kultury, stejně jako čas vrstvy měšťanů, minul. Zůstává 

pouze perspektiva individua, každého jednotlivého člověka, perspektiva, která se 

uzavírá ve dvou oblastech – v umění (művészet) a v lásce (szerelem).390 A právě to, 

otázka  jednotlivce,  otázka  ochrany  osobnosti  a  svobody  individua,  je  hlavní 

tematikou dalších Máraiho románů, které vznikly až v období exilu.

2.4 „Historické kamufláže“ z období exilu

Máraiho  rozhodnutí  emigrovat  v  roce  1948,  které  vyplývalo  z nesouhlasu 

s mlčenlivou existencí v zemi ovládané komunisty, mělo obrovské důsledky nejen 

pro jeho osobní život a kariéru spisovatele, ale také pro samotný charakter jeho 

tvorby. Z románu  Země, země…! víme, že období před jeho odjezdem z vlasti 

znamenalo  pro  něj  také  vyrovnat  se  se  svou  dosavadní  prací  a kariérou 

měšťanského spisovatele, kterou označil jako „karikaturu“ (viz podkapitola 2.5). 

A pokud se podíváme na díla vytvořená po jeho odchodu z Maďarska, skutečně si 

okamžitě všimneme zásadní změny, ke které došlo, totiž že jeho romány se již 

neodehrávají ve světě měšťanské vrstvy. Tato změna však neznamená, že Márai 

zpochybnil  nebo  odmítl  své  dřívější  názory.  Je  to  dokonce  právě  naopak. 

Propagovaný svět hodnot, koncepce kultury a s ní svázaná koncepce individua 

jsou v jeho díle stále aktuální a úzce spjaté.

Samostatnou  skupinou  románu  vytvořených  v  exilu  jsou  tzv.  „historické 

romány“. Jak ukazují badatelé Máraiho tvorby391 taková žánrová klasifikace není 

nejpřesnější a pochází z konceptu nakladatelství, které vydalo tyto romány poprvé 

v Maďarsku, společně ve dvou svazcích.392 Důvodem bylo umístění jejich dějů 

v konkrétním historickém kontextu,  který  byl  odlišný od předchozích  Máraiho 

románů.  Jsou to  romány:  Ortel  v  Canudosu,  V Římě se něco stalo,  Posilovač 

a Třicet stříbrňáků. Každý z těchto románů však lze snadno obvinit z přílišného 

odklonu  od  historických  faktů.  Je  to  především  kvůli  tomu,  že  historie  není 

v těchto  dílech  nejdůležitější,  jejich  cílem není  věrně  odrážet  minulost.  Márai 

390 MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 221, 603–604.
391 Viz OLASZ, Sándor.  Köznapi  fikció és  műfajpoétikai  nyitottság:  Márai  Sándor történelmi 

regényei.  Tiszatáj.  Szeged:  Tiszatáj  Alapítvány,  2004,  58(6),  65;  LŐRINCZY,  Huba. 
Az emigráció  jegyében:  Értekezések  Márai  Sándorról.  [Szombathely]:  Savaria  Univeristy 
Press, 2005, s. 14; SZABÓ, Ádám.  Canudos ösvényein: Márai Sándorral és Mario Vargas  
Llosával Euclides da Cunha nyomán. Budapest: L’Harmattan, 2010, s. 7.

392 MÁRAI, Sándor. Történelmi regények I–II. [Budapest]: Helikon, 2002.
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v dekoraci historických událostí z různých epoch představuje nadčasové a, jak se 

ukazuje, cyklicky se opakující (také v jeho tvorbě) otázky, jak vzhledem k jedinci, 

tak  i společenství,  jako  jsou:  svoboda  a  svobodná  volba,  zrada,  útlak  a  násilí 

systému vůči individuím, iracionální vzpoura proti světu, soumrak kultury, vznik 

nového náboženství atd. – to všechno, co lidstvo prožívalo již nejednou. Márai 

používá historickou tematiku, ale mluví nejen o minulosti nebo současnosti, popř. 

o tom, jak tato minulost odkazuje na současnost. Jádrem těchto románu je reflexe 

na téma podstaty dějin a podstaty historických procesů a také individua, který je 

v nich  ponořeno.393 Z  tohoto  důvodu jsem se  rozhodla  připojit  k  této  skupině 

romány  Krev  sv.  Januária  a  Rubínové  srdce,  které  se  navzdory  nedostatku 

typických  „historických  kulis“  a  umístění  jejich  děje  do  současnosti  ve  svém 

významu spojují s ostatními romány: všechny vyjadřují Máraiho pevné názory na 

cykličnost historie, dějiny lidstva a místo jedince ve světě.

2.4.1 Individuum jako kritérium společenského života – román 

Krev sv. Januária

Krev sv. Januária, čili druhý394 Máraiho román vydaný v exilu, lze považovat 

za fikční ekvivalent některých motivů, které se následně objeví v románu Země,  

země…!,395 tj. popis fungování mechanismů totalitního systému a důvodů, proč se 

nezávisle  myslící  jedinec  (např.  spisovatel  nebo  vědec)  rozhodne  opustit  svou 

vlast. Jak si sám autor zapsal v reakci na německou recepci díla: „(…) kniha není 

‚literaturou‘,  nýbrž  požadavkem“.396 Márai  se  při  práci  na  textu  velmi  zajímal 

o formu a způsob vyprávění,397 čehož konsekvencí je struktura, která se skládá ze 

dvou odlišných forem vyprávění obsažených ve čtyřech částech. V prvních dvou 

393 A proto v případě těchto románů o nich nelze mluvit  jenom jako o parabole,  jak to tvrdí 
Lőrinczy – LŐRINCZY, Huba. Az emigráció jegyében, s. 14, 54–55. Se striktně parabolickou 
charakteristikou nesouhlasí ani Szabó a Olasz – SZABÓ, Ádám.  Canudos ösvényein, s. 92; 
OLASZ, Sándor. Köznapi fikció és műfajpoétikai nyitottság, s. 66.

394 Román byl poprvé publikován v německém překladu v roce 1957. První maďarské vydání 
vyšlo až v roce 1965, zpracované a rozšířené autorem. Na téma historie vzniku této knihy, 
rozdílů  v jeho  jednotlivých  edicích  atd.  viz  BOTKA,  Ferenc.  A  San  Gennaro  vére 
keletkezéséhez.  Irodalomtörténeti  Közlemények.  2002,  106(5–6),  526–542.  Dostupné  z: 
https://epa.oszk.hu/00000/00001/00011/botka.htm. [cit. 2019-07-02]

395 Oba texty  byly  psány přibližně  ve  stejné  době v prvních  letech  exilu.  Zároveň oba  texty 
ukazují silnou paralelu s textem deníku – viz níže.

396 „(…) a könyv nem ‚irodalom‘, hanem követelés.“ – MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1957–58, 
s. 120.

397 Viz MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1949, s. 33.
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částech  vypravěč  maluje  magické,  leč  poněkud  posmutnělé  italské  přímořské 

městečko  Posillipo,  každodenní  život  jeho  obyvatel,  kteří  čekají  na  zázrak, 

zároveň popisuje  ekonomickou  a  politickou  situaci  v  Itálii  a Evropě  po druhé 

světové válce. Na jedné straně jsou popisy nádherné přírody, tradice a kultury, na 

druhé straně popisy chudoby, nedostatku a kritika (ne)řešení těchto problémů. Jde 

v podstatě o mozaiku různých, volně propojených scén, často ironických, které 

budují  pozadí  pro  hlavní  část  románu.  Lze  je  také  číst  jako  hold  Posillipovi 

a Neapoli, kde Márai pobýval v letech 1948–1952 jako emigrant. Text v této fázi 

jenom signalizuje  hlavní  děj  románu,  a  to  z různých perspektiv.  Zmíní  příjezd 

cizinců, emigrantů z různých evropských zemí,  a zprávu, že jeden z nich chce 

spasit  svět.  Několikrát  se  objevuje  mlčenlivý  pár  středního  věku,  kterému 

obyvatelé věnují zvláštní pozornost. Pouze poslední scéna II. části přináší zásadní 

změnu – informaci, že tajemný cizinec zemřel. Zde začíná myšlenka policejního 

svědectví ve třech scénách, zmíněná v deníku autora: rozhovor mezi komisařem 

a jeho  detektivem,  svědectví  kněze  na  policii  (III.  část)  a  zpověď  partnerky 

zesnulého (IV. část).  Nelze popřít,  že román na mnoha místech přímo ukazuje 

osud emigrantů zbavených jejich vlasti nebo obsahuje silnou kritiku komunismu 

a popis  fungovaní  represivního  systému.  Lze  však  také  konstatovat,  že  hlavní 

tematikou románu je otázka individua, resp. situace, role, ale především ohrožení 

jedince, který věří v humanistické hodnoty ideologicky zmasovělém světě.

Samotné  místo  děje  a  hlavní  postava  emigranta  z  východní  Evropy  musí 

znalému  čtenáři  připomenout  osobní  situaci  Máraiho.  Spisovatel  bydlel 

v Posillipu,  kde  měl  možnost  pozorovat  východoevropské  emigranty,  kteří 

přijížděli do Itálie z různých zemí, z různých důvodů a za různými účely. A i když 

podle autorovy poznámky všechny postavy jsou výmyslem jeho fantazie, k mnoha 

popsaným  situacím  muselo  dojít  i  ve  skutečnosti.  Z  vyprávění  a  projevů 

jednotlivých  postav  nám  před  očima  vzniká  přesný  obraz  názorů  samotného 

Máraiho, které se týkají jak jeho osobní, skutečné situace emigranta, tak i jeho 

uvažování o tehdejší situaci na světě.398

398 Není pochyb o tom, že zde čteme názory samotného autora – svědčí o tom i povaha samotné 
Máraiho tvorby (viz 3. kapitola), ale také porovnání textu románu s příslušnými částmi deníku, 
kde se objevuje nejen společná tematika, ale také společný ale také stejné vyznění v mnoha 
otázkách,  např.  popis  přírody,  obyvatel  Posillipa  nebo svatého  Františka.  Tato závislost  je 
zvláště  viditelná  v otázkách  týkajících  se  světonázoru,  koncepce  kultury,  fungování 
totalitarismu atd. Na tomto místě je možné jako příklad zmínit dvě pasáže – jednu z románu, 
druhou  z  deníku.  V  Krvi  sv. Januária  čteme:  „Vztah  mezi  psaním,  věděním  a  mocí  je 
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Stav emigranta a moderního Evropana v jedné osobě je důkladné analyzován 

z  mnoha  hledisek,  včetně  psychologického,  a  konfrontován  se  současnou 

politickou  situací.  Samotná  postava  emigranta  zpoza  železné  opony  však 

nepřichází ke slovu a poznáváme ji z perspektivy jiných lidí a podle jejich vlastní 

interpretace. Názory vědce, zesnulého za nevysvětlitelných okolností (není jasné, 

zda  skutečně  spáchal  sebevraždu,  nebo  zda  to  byla  nešťastná  nehoda),  jsou 

de facto rekonstruovány. A proto III. a IV. část románu – jak správně uvádí Ernő 

Kulcsár Szabó – mají analytickou strukturu. Márai v nich použil postup typický 

pro svou tvorbu, tzn. zpomalení děje, aby co nejpřesněji ukázal význam nastolené 

problematiky.399 Tento postup lze spojovat s spojovat s ortegovským postulátem 

tajemný… Násilná vláda je bezmocná bez přitakání a souhlasu člověka kultury. Násilí může 
získat  důvěru  davů  pouze  tehdy,  když  vědec,  spisovatel  potvrdí  svou  vlastní,  zvláštní 
autoritou, že tento mocenský systém, o který se právě jedná, je dobrá moc, stojí za podporu. 
(…) Nejprve je lákají, pak hrozí. (…) Když diktátoři podniknou všechno možné, aby získali 
s pomocí vábivých slov nebo vyhrožování kněze, spisovatele a vědce, přesně vědí – a vědí 
také ti, kdo jim lidi kultury verbují –, že v tomto okamžiku, když kněz nebo tvůrce kultury 
propůjčí své jméno násilnické moci, stává se takový člověk hned bezcenný pro moc, protože 
tato náboženská nebo magická věrohodnost, kterou dotud v očích davů měl člověk kultury, je 
najednou  zničená.“  („Az  írás,  a tudás  és  a  hatalom  viszonya  titokzatos…  Az  erőszakos 
hatalom tehetetlen a szellemi ember beleegyezése és helyeslése nélkül. A tömegek bizalmát 
csak  akkor  tudja  megnyerni  az  erőszak,  ha  a  tudós,  az  író  a  maga  különös  tekintélyével 
bizonyítja, hogy a hatalmi rendszer, amelyről éppen szó van, jó hatalom, érdemes támogatni. 
(…) Először csábítják, aztán fenyegetik. (…) Amikor mindent elkövetnek, hogy csábítással 
vagy fenyegetéssel megnyerjék a papot, az írót, a tudóst, tudják a diktátorok, s aztán azok, 
akik  toborozzák  nekik  a  szellemi  embereket,  hogy  abban  a  pillanatban,  amikor  a  pap, 
a szellemi alkotó ember odaadta szavát az erőszakot gyakorló hatalomnak, rögtön értéktelen is 
az ilyen ember a hatalom számára, mert az a vallási vagy mágikus hitel, amely a tömegek 
szemében addig körülvette a szellemi embert, egyszerre megsemmisül.“) – MÁRAI, Sándor. 
San  Gennaro  vére.  [Budapest]:  Akadémiai  Kiadó  –  Helikon  Kiadó,  1995,  s.  148–149. 
V deníku z roku 1946 čteme: „Vztah mezi psaním a mocí je tajemný. Vláda je bezmocná bez 
přitakání a souhlasu člověka kultury: důvěra davů je bezpodmínečná pouze tehdy, když člověk 
kultury potvrdí svou vlastní, zvláštní, popletenou, šamanskou a jinou, skutečnější autoritou, že 
tento mocenský systém, o který se právě jedna, je dobrá moc atd.  A proto moc podnikne 
všechno  možné,  ve  formě  lákání  nebo  vyhrožování,  aby  získala  souhlas  člověka  kultury. 
Zároveň také ví, že tato magická autorita je bezcenná v očích davů, tedy bezcenná pro moc,  
když spisovatel  propůjčí  své jméno činné moci.  Zde se autokratický záměr zastavuje před 
spisovatelskými kruhy… divný, zvláštní jev! A to je jediné, smutné zadostiučinění.“ („Az írás 
és  hatalom  viszonya  titokzatos.  A  hatalom  tehetetlen  a szellemi  ember  beleegyezése  és 
helyeslése  nélkül:  a  tömegek  bizalma  csak  akkor  föltétlen,  ha  a  szellemi  ember  a  maga 
különös, boncos, táltos s másféle, valóságosabb tekintélyével is bizonyítja, hogy az a hatalmi 
rendszer, amelyről éppen szó van, jó hatalom stb. Ezért mindent elkövet a hatalom, csábítások 
és  fenyegetések  alakjában,  hogy  a  szellemi  ember  jóváhagyását  megkapja.  S  ugyanakkor 
tudja, hogy ez a mágikus tekintély értéktelen a tömegek szemében, tehát értéktelen a hatalom 
számára is a pillanatban, mikor az író odaadta szavát a gyakorló hatalomnak. Itt torpan meg az 
autokrata szándék az író körei  előtt… visszás,  különös tünemény! S az egyetlen, szomorú 
elégtétel.“)  –  MÁRAI,  Sándor.  A teljes  napló:  1946,  s. 161–162.  E.  Kulcsár  Szabó mluví 
o Krvi  sv.  Januária  jako  o  Máraiho  vyznání  (vallomás)–  viz  KULCSÁR  SZABÓ,  Ernő. 
Klasszikus modernség – kartéziánus értéktávlatban: Márai Sándor: San Gennaro vére. Új Írás:  
Irodalmi, művészeti és kritikai folyóirat. Budapest, 1990, XXX(5), s. 113.

399 KULCSÁR SZABÓ, Ernő. Klasszikus modernség – kartéziánus értéktávlatban, s. 107.
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hustoty a s cílem, aby ukázal románový svět v jeho proměnách a aktualitě, což je 

jedna  z  determinant  máraiovského  typu  románu  (viz  oddíl  2.1).  Tři  paralelní 

„pohledy“ na vědce lze chápat jako tři stupně poznávání osobnosti a individuality 

postavy.  Nejde  o konfrontaci  jednotlivých příběhů a volbu toho správného,  ale 

o pokus zachytit vícerozměrnost a složitost, která je charakteristická pro každého 

člověka a  jeho existenci,  o  pokus  přiblížit  se  tajemství  –  jímž je  individuální 

člověk –, které nikdy nelze poznat úplně. Tematicky je možné tyto tři perspektivy 

zobecnit do tří okruhů: osobní a emigrační, tzn. odkaz na situaci v Itálii, odkaz na 

situaci ve vlasti, odkaz na situaci v Evropě a ve světě. Tyto tři perspektivy spojuje 

touha ukázat důvody, proč je nutné spasit svět a lidstvo.

Samotný název románu, stejně jako první, úvodní část, se týká otázek, jejichž 

tematika není primárně náboženská, jde spíše o otázky víry, zázraku a svátosti. 

Tento motiv souvisí také s postavou bezejmenného cizince, vědce. Policista, stejné 

jako  lidé  z  městečka,  tvrdí,  že  zesnulý  muž  měl  zvláštní  sílu  –  „něco  uměl“ 

a „mohl  pomoct“.  Lidé  sami  k  němu  přicházeli,  přilnuli  k  němu,  otevírali  se 

a svěřovali  se  mu  a  on  jen  poslouchal  a  mlčel,  ani  je  nehodnotil,  ani  je 

neodsuzoval.  Dokonce  vzpomíná  i  na  jeden  „zázrak“,  který  učinil:  uklidnil 

neklidného postiženého chlapce.  Cizinec neměl prakticky žádné soukromé věci 

a celá  jeho  osoba  a  chování  připomínaly  askety  –  Rónay  v  tomto  způsobu 

zobrazování  vědce  vidí  odkaz  na  učení  svatého  Lukáše,  jehož  evangelium 

upoutalo  v  prvních  letech  emigrace  i  Máraiho  pozornost.400 Je  však  třeba 

poznamenat, že v úvahách o svatých a svátosti, ctnostech, možnosti zachránit lidi 

apod.,  se  do  značné  míry  objevuje  i  tradice  stoicismu.  V románu  nenajdeme 

negaci tělesnosti ani odmítnutí krásy tohoto světa, právě naopak, krása světa je 

zde afirmována ve svém celku, tělo a duše člověka nejsou postaveny proti sobě 

(srov. např. pasáže týkající se erotiky a tělesnosti, vztahu svatého Františka a svaté 

Kláry),  víra  je  neustále  přítomná  v  každodenním životě  obyvatel  a  svatí  „žili 

v dokonalé  důvěrnosti  s neapolskou rodinou“.401 Krev  sv.  Januária  v  dočasném 

světě  vidí  pořádek  vyššího  řádu a  zároveň  věří  v  možnost  učení  lidí.  Způsob 

zobrazení lidí, přírody, víry (srov. jednotlivé kapitoly I. a II. části) vede k tradici 

pozdního stoicismu (římského, tzv. mladší stoy) a myslitelům, kteří obzvlášť silně 

400 RÓNAY, László. Márai Sándor, s. s. 547–548.
401 „a nápolyi családdal tökéletes bizalmasságban éltek.“ – MÁRAI, Sándor.  San Gennaro vére, 

s. 67.
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Máraiho ovlivnili, tj. k filozofii Senecy a Marca Aurelia. Stoicismus člověka ani 

neidealizoval,  ani  neodsuzoval,  akceptoval  jeho  slabosti  a  hříšnou  náturu 

a zdůrazňoval  rovnost  všech lidí.  Stoická morálka v mnoha místech souhlasila 

s tím,  co  hlásila  křesťanská  morálka  –  mj.  příkaz  lásky  k  člověku,  pomáhat 

a odpouštět bližním, neustále mířit ke ctnosti a konat dobro pro ně samé, a proto 

se zde tyto dva proudy spojují a právě sv. František je v románu vzorem svatého. 

Na  cestě  k dosažení  plné  ctnosti,  resp.  stoického  ideálu,  však  každý  kráčí 

samostatně a cíle dosáhne jenom málo z nich. Stoický ideál si je vědom svých 

povinností  a  společné  role  mudrce-občana,  který  dosáhl  stavu  harmonie,  je 

ctnostný,  svobodný,  vzdělaný  a spravedlivý.  Díky vlastní  vůli,  svému chovaní 

a jednání  zdokonalí  nejenom  sebe,  ale  i  své  okolí,  aby  mohl  zavést  pořádek 

a spojit se s bohem, který je chápán jako síla přítomná v celém vesmíru. Takový 

ideál odráží románový cizinec, který věří v možnost vysvobodit lidi, ukázat jim 

jejich  pravé  cesty,  a dokonce  se  také  objevuje  jako  stoupenec  deismu  v  boji 

věřících s nevěřícími.402 Také samotná otázka sebevraždy je prvkem společným se 

stoicismem, podle kterého je takové řešení možné akceptovat, když je to rozumný 

důsledek svobodné volby, rozhodnutí, jemuž předcházela dlouhá reflexe zbavená 

emocí, zároveň však sebevražda může být nesouhlasem vůči tyranii.403

V popisu cizince policista zdůrazňuje jeho individualitu a osobnost, to, že se 

lišil  od  ostatních  emigrantů  a  že  „[n]ebyl  procentem  (…)“.404 Ten  odkaz  na 

individualismus ovlivňující charakter a život cizince vede k druhému tematickému 

okruhu, který se zaměřuje na analýzu fungování diktatury a jejího poměru právě 

k těm  jedincům,  kteří  se  nechtějí  vzdát  své  osobnosti  a  způsobu  myšlení 

opozičního vůči  vládě.  Ve slovech padreho,  který uvádí  názory cizince,  Márai 

argumentuje,  proč  se  rozhodl  emigrovat,  proč  mlčet  pro  něj  znamenalo 

nedostatečný odpor proti totalitnímu systému: mlčenliví intelektuálové, ať už se 

jedná o vědce,  umělce  nebo spisovatele  (ale  jenom ti  významní,  odborníci  ve 

svých oborech,  protože  podřadní  tvůrci  se  nejčastěji  připojují  k  moci),  nejsou 

jenom tolerováni, jsou dokonce represivnímu systému potřební, protože díky nim 

totalitní autoritativní vláda může ukázat světu: „(…) vidíte, nejsme přece takoví 

402 Srov. MÁRAI, Sándor. San Gennaro vére, s. 167–168.
403 Srov.  např.  SENECA.  Výbor  z  listů  Luciliovi.  Praha:  Svoboda,  1987,  s.  104–110.  Nebo: 

SENECA. O krátkosti života. In: SENECA. O duševním klidu. Praha: Odeon, 1999, s. 153–
181.

404 „Nem volt százalék (…).“ – MÁRAI, Sándor. San Gennaro vére, s. 135.
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barbaři…“405 Ukazuje  se,  že  už  samotný  fakt  nedostatku  jednoznačného 

nesouhlasu znamená koneckonců souhlas s  násilím a útiskem, a tím se člověk 

stává součástí systému, zpočátku jenom součástí pasivní, ale postupem času také 

ohroženou, takže se aktivně připojí k diktatuře.

Problematika individua chápaného jako nezávislého a svobodného jedince je 

tedy zásadní  a hlavní  otázkou románu – jak jednotlivec odpoví  na nihilismus, 

jehož realizací je bolševismus. Komunistická vláda v románu není prezentována 

z perspektivy fyzického násilí,  ale z perspektivy hrozby, kterou představuje pro 

jedince,  tzn.  jako  dezintegrace  osobnosti,  která  se  objevuje  jako  rezignace,  či 

dokonce negace světa hodnot vyznávaných danou osobou. Cizinec neopustil svou 

vlast kvůli tomu, že osobně utrpěl násilí ze strany vlády, ale proto, že se bál, že se 

po  nějaké  době  vzdá  svého  přesvědčení,  intelektuálního  a morálního  postoje 

a nakonec  přejde  na  stranu  komunismu.406 Koncepce  osobnosti  je  zde  úzce 

spojena s určitými hodnotami, koncepcí společnosti a kultury – dochází zde ke 

vzájemnému  působení  a  podmiňování  tohoto  vztahu:  svět  je  chápán  jako 

materiální, duševní a intelektuální místo existence člověka, které ovlivňuje rozvoj 

a  formovaní  jedince,  ale  i  jedinec  svým  vlastním  tvůrčím  působením  rozvíjí 

a zachovává tento svět. A proto v okamžiku, kdy tento svět přestává existovat, 

začíná proces zániku osobnosti a individuality a místo jedinců se objeví dav. Je to 

přímo pokračování myšlenky, která byla přítomna už v Díle rodiny Garrenů s tím 

rozdílem, že nihilismus je tu ztotožněn s bolševismem a jeho uskutečněním ve 

formě  komunismu.  Hlavní  reflexe  úpadku  hodnot  kultury,  která  je  spojena 

s konceptem jednotlivce, je stejná. Stejně jako v Díle rodiny Garrenů, i zde máme 

co do činění s motivem smrti boha, což má ukazovat úpadek evropské kultury 

a koneckonců i celého světa. Ani v Krvi sv. Januária nejde o Nietzscheho „Gott ist 

tot“, které má přinést přehodnocení všech hodnot, nicméně i zde sleduje Márai do 

jistého momentu stopy Nietzscheho myšlenek. Teze o smrti boha však na rozdíl 

od  německého  filozofa  neznamená  odmítnutí  křesťanského  obrazu  boha  jako 

takového, ale stejně jako u něj znamená skutečnost krize hodnot a zrušení základů 

morálky,  což  vede  k  nihilismu.  Nietzsche  chtěl  bojovat  proti  nihilismu 

přehodnocením  hodnot  a  nalezením  těch,  které  jsou  hlubší  a  původnější  než 

405 „(…) látjátok, nem vagyunk mi olyan barbárok…“ – MÁRAI, Sándor.  San Gennaro vére, 
s. 150.

406 Srov. MÁRAI, Sándor. San Gennaro vére, s. 192–193.

152



hodnoty  křesťanské.  Márai  neodmítal  křesťanské  zdroje  evropské  kultury 

a záchranu viděl v obnově důstojnosti osobnosti člověka – ačkoliv nesporně lze 

konstatovat,  že  román  vyjadřuje  jistý  pesimismus  o  možnosti  této  záchrany. 

Základem morálky je u Máraiho svobodný, rozumný jedinec s vlastní osobností, 

nihilismus je naopak zničení tohoto základu, zničení jedince a vláda davu v rámci 

bezduchých  systémů,  která  vede  k  úplné  zkáze.407 Ale  jako  systém,  kromě 

zřejmého  odkazu  na  bolševismus  a  jeho  realizaci  ve  formě  komunismu,  je 

označen i  svobodný svět Západu. Ukazuje se jako ještě nebezpečnější,  protože 

znamená, že skutečný protivník je skrytý v každém člověku a v jeho osobním 

vyrovnání  se  s  nihil,  které  lze  chápat  velmi  široce.408 Vede  to  zpět  k  otázce 

jednotlivce v moderní společnosti. V době, kdy Evropa už není chápána jako svět 

humanistických hodnot, neexistuje prostředí, ve kterém by jednotlivec ve smyslu 

osobnosti mohl fungovat. Proto mohla životní partnerka cizince říct:

Jestli  on zítra  připluje do Austrálie,  připluje jenom přes  šedesát  kilo epitelových 
buněk… ne on jako osobnost. Osobnost zůstane zde, v Evropě. (…) Řekl, že živý 
nemůže  zůstat  v Evropě,  protože  ta  Evropa,  k  níž  jeho  osobnost  patřila,  již 
neexistuje, už ho nepřitahuje. On zde zemřel, už dávno, řekl. Zemřel, když kolem 
něj  zaniklo  všechno,  co  ho  udržovalo  celého,  stejně  jako  na  zemi  tlak  vzduchu 
udržuje živé nebo jako tlak vody drží pohromadě stvoření žijící v hlubinách oceánu, 
a pokud toto není, začínají se vznášet nebo rozpadat… Tato přitahující atmosféra, 
kterou byla Evropa, pro něj již neexistuje.409

Základní dimenzí lidské existence je tedy subjektivní vědomí vlastního já, které je 

ponořeno  v  daném  specifickém  světě  hodnot.  Tato  koncepce,  která  vychází 

z tradice karteziánského cogita, kde cogito stojí u základů norem a společenských 

principů, je na opačném pólu všech koncepcí, které prohlašují rozpad já a touhu 

vysvobodit  já  z  tísnivých  rámců  sociálních  dohod.  V Krvi  sv. Januária  nejde 

o opuštění  těchto  rámců,  nýbrž  o  snahu  je  opravit  nebo,  jak  to  říká  román, 

o „spásu lidí“. Máraimu jsou však cizí všechny metafyzické úvahy o jednotlivci, 

místo toho se zaměřuje na vztah jedince s vnějším světem. Román ukazuje, že 

relace mezi individuem a společenstvím má dynamický charakter, což znamená, 

407 Srov. MÁRAI, Sándor. San Gennaro vére, s. 160.
408 Srov. MÁRAI, Sándor. San Gennaro vére, s. 177–178.
409 „Ha  ő  megérkezik  holnap  Ausztráliába,  már  csak  hatvan  és  néhány  kiló  hámsejt  érkezik 

meg…  nem  ő,  a  személyiség.  A  személyiség  itt  marad,  Európában.  (…)  Azt  mondta, 
ő elevenen  nem  tud  Európában  maradni,  mert  az  az  Európa,  amelyhez  a  személyisége 
tartozott, nincs többé, nem tartja őt. Ő meghalt itt, már régebben, mondta. Meghalt, amikor  
megszűnt körülötte minden, ami összetartotta, mint ahogy az eleveneket a földön a légnyomás, 
vagy a mélyvízi élőlényeket a vízi nyomás tartja össze, s ha az nincs, akkor lebegni kezdenek, 
vagy  széjjelrepednek…  Az a  megtartó  légkör,  ami  Európa  volt,  számára  nincs  többé.“  – 
MÁRAI, Sándor. San Gennaro vére, s. 231–232.
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že  jedinec  definovaný  vědomím  a  společenství  chápané  jako  kolektivní  život 

vzájemně podmiňují svoji (ko)existenci. Pokud se však jednotlivec postaví proti 

společenství, které znamená  systém, tento harmonický vztah vůbec není možný. 

Jednotlivec ztrácí schopnost být sám sebou, individuální osobou – bez ohledu na 

to, zda mluvíme o represivním státě, nebo o „svobodném“ Západě, kterému chybí 

jeho podstata čili kultura (zde mj. metaforický poukaz na to, že člověk se stává 

statistickým  údajem,  číslem,  nebo  je  zbaven  vlastní  osobnosti,  když 

v dokumentech  chybí  diakritické  znaménko  v  jeho  jméně410).  V takové  relaci 

neexistuje možnost tvůrčí koexistence, která je cílem rozvoje jak individua, tak 

společnosti  jako  celku.  Také  zde  se  objevuje  měšťanský  étos  kulturotvorné 

činnosti  jednotlivce,  která  je  podstatou  společenského života.  Právě  zachování 

integrity,  individuality,  svobody  a  osobnosti  jednotlivce  má  být  cílem.  Právě 

jedinec  je  tím  fenoménem,  který  lze  zachránit  v  moderním světě.  A proto  je 

činnost jednotlivce ve společnosti spojena s morálkou, která je založena na vztahu 

rozumu  (intelektu)  a  ctnosti  (morálka),  což  opět  vede  k  filozofické  tradici 

římských stoiků (Seneca,  Marcus Aurelius),  kde je jedinec chápán jako občan, 

který má rozvíjet své morální ctnosti v rámci občanského státu. Máraiho pojetí 

individua  tu  tedy  opět  ukazuje  představitele  klasicizujícího  (resp. 

konzervativního) proudu moderní literatury, který se postavil proti avantgardním 

proudům, jež se snažily o dekonstrukci individua. Na to poukazuje i Ernő Kulcsár 

Szabó, podle kterého je Krev sv. Januária

jedním z těch děl moderní maďarské epiky, které zachovávají evropskou kontinuitu 
(…)  [a]  je  dílem  sjednocujícím,  které  organicky  propojuje  různé  vrstvy  tradice 
a posiluje  tak  otřesené  základní  hodnoty  klasické  moderny  pomocí  prvků 
karteziánské  tradice  –  v podstatě  jako  téměř  poslední  v dějinách  maďarského 
románu.411

410 Srov. např. MÁRAI, Sándor.  San Gennaro vére, s. 126–127, 133, 186. Motiv diakritického 
znaménka,  jako  metafory  otázky  mateřského  jazyka  při  definování  identity  jednotlivce, 
zejména emigranta, se objevuje také v Máraiho básni Halotti beszéd (Pohřební řeč): „klepne 
krumpáč  a  z  jména  tvého  čárka  ti  odpadne“  –  MÁRAI,  Sándor.  Pohřební  řeč.  Lettre  
Internationale.  Praha:  NLN, Nakladatelství  Lidové noviny, 1992, (5),  74–75. Překlad Jana 
Štroblová  za  jazykové  spolupráce  Evžena  Gála.  (Maďarsky  viz  MÁRAI,  Sándor.  Halotti  
beszéd: Összes versek, Budapest: Helikon Kiadó, 2010, s. 256–258). Objevuje se to také na 
mnoha místech v deníku, např.: „Bez diakritického znaménka nejsem já.“ („Ékezet nélkül nem 
vagyok én.“) – MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1952–53, s. 365.

411 „[E]gyike  a  modern  magyar  epika  európai  kontinuitást  őrző  alkotásainak  (…) [és]  olyan, 
hagyományrétegeket  egyesítő,  és  azokat  egymással  szervesen  egybeépítő  alkotás,  amely 
a klasszikus modernség megrendült alapértékeit a karteziánus tradíció elemeivel erősíti meg – 
érvényesen alighanem utolsóként a magyar regénytörténetében.“ – KULCSÁR SZABÓ, Ernő. 
Klasszikus modernség – kartéziánus értéktávlatban, s. 102.
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V otázce vztahu mezi  jednotlivcem a státem se Márai  ukazuje být  kantistou – 

občanská společnost je možná pouze tehdy, když existuje vzájemná relace těchto 

dvou sfér. Má to být organický vztah,  kde role jedince (občana) se neomezuje 

pouze na to, že je prostředkem, díky němuž se vytváří společenství, ale vždy je 

také cílem existence tohoto společenství.

Je  vůbec  možná  individuální  oběť  jednotlivce,  provedení  zázraku 

prostřednictvím  iracionální  činnosti,  což  má  pomoct  lidem  probudit  se 

z lhostejnosti a postavit se proti nihil? Otázka iracionálního jednání, konfrontace 

víry a rozumu se opakuje v dalším románu, Ortel v Canudosu. Jak se ukazuje, tato 

iracionalita má však již jiný charakter, který ale nakonec bude stejně destruktivní 

jako to, proti čemu se člověk bouří.

2.4.2 Může anarchie přinést řešení? – román Ortel v Canudosu

Jak  sám  Márai  v doslovu  zdůrazňuje,  tématem  iracionální  vzpoury  ve 

společnosti  se zabýval mnoho let  (např.  v románu Rebelové).  Kniha Euclidese 

da Cunha Os Sertões (1902, Vnitrozemí), kterou Márai četl v anglickém překladu, 

v něm umělecky zanechala smíšené pocity,  nicméně se stala podnětem k tomu, 

aby  tento  příběh  doplnil.  Márai  v něm našel  potvrzení  toho,  že  je  správné  se 

zabývat  tímto  tématem,  četnými  formami  vzpour,  ke  kterým  došlo  v  druhé 

polovině  20.  století  v mnoha  západních  zemích,  konkrétně  k  nepokojům 

pařížských studentů v roce 1968.412 Tento jeho třetí román publikovaný v exilu 

určitým způsobem pokračuje  v  hledání  odpovědi  na  otázku  položenou  v  Krvi 

sv. Januária,  totiž  zda  se  iracionální  jednání  jednotlivce  může stát  vzorem pro 

ostatní lidi, změnit svět a sloužit dobru společnosti. Na souvislosti mezi těmito 

dvěma romány upozorňuje také John Neubauer. Neubauer však vidí v obou dílech 

autorovu  sugesci,  že  právě  iracionální  jednání  –  jako  třeba  sebevražda  vědce 

v Krvi  sv.  Januária  nebo  rebelie  v  Ortelu  v  Canudosu  –  je  spíše  možným 

způsobem řešení  konfliktu  mezi  systémem a  jednotlivcem,  dokonce  takovým, 

412 MÁRAI, Sándor.  Ítélet Canudosban. [Budapest]: Helikon, 2008, s. 171–172. Doslov v této 
podobě by však měl být považován za ne zcela nejvhodnější umělecké řešení – jako by se  
autor  bál,  že  samotný  text  románu  nestačí  k  tomu,  aby  upozornil  čtenáře  na  univerzální 
a aktuální tematiku. K tématu historie vzniku románu, srovnání se zdrojovou knihou da Cunha 
a románem  Maria  Vargase  Llosy,  analýze  a  recepce  viz  rozsáhlá  práce  Ádáma  Szabó  – 
SZABÓ, Ádám. Canudos ösvényei.
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který dává naději na pozitivní výsledek.413 Mně se tato teze jeví jako nevhodná, 

resp. zdá se, že je založena jen na povrchní reflexi těchto dvou románů. Zatímco 

v Krvi sv. Januária je proti sobě postaven totalitní systém a jedinec, který chce 

podle vzoru sv. Františka lidem sloužit, osvobodit je a probudit je z letargie, aby si 

udrželi svou osobnost; v Ortelu v Canudosu pak máme obraz krvavé války mezi 

silami republikánského zřízení (přeměněného v nějaký systém) a náboženskými 

buřiči, kteří jsou koneckonců také součástí nějakého systému. Je třeba zdůraznit, 

že  v Ortelu v Canudosu Márai  signalizuje,  že anarchie není  to  správné řešení 

a rozsah otázek položených románem je mnohem širší než jen otázka iracionality 

jednání  jednotlivce.  Je  také  obtížné  souhlasit  s  Neubauerovým  tvrzením,  že 

románový  da  Cunha,  který  je  jedním  z  novinářů  na  konferenci  maršála 

Bittencourta,  je  alter  ego Máraiho.414 Je  nepochybné,  že  stejně  jako  každý 

Máraiho román i Ortel v Canudosu obsahuje autorovy myšlenky, a větu, kterou 

řekl románový da Cunha – „Demokracie zahájila vyhubení nevzdělanosti tím, že 

vyhubila nevzdělané lidi.“415 –, by bylo možné přisoudit Máraimu. Ale podobné 

věty,  které  ukazují,  že  všichni  vojáci  se  stali  zvířaty,  patří  také  vypravěči, 

svědkovi  událostí,  který  zapisuje  své  vzpomínky  z  perspektivy  několika 

desetiletí.416 O  alter  egu ale  mluvit  nelze.  Zdá  se  však,  že  důležitější  je 

konstatovat, že Márai vystavuje své dosavadní názory důkladné kritice a diskutuje 

o  hranicích  svobody.  V  dialogu  maršála  Bittencourta  a bezejmenné  ženy 

z Canudosu,  představitelky  měšťanské  vrstvy,  kteří  oba  stojí  na  protilehlých 

stranách tohoto sporu, je možné vidět diskusi, kterou Márai vedl sám se sebou 

a ve které dává za pravdu jak jedné, tak i druhé straně. Ortel v Canudosu je jedním 

z  nejlepších  Máraiho  románů  v exilu  a  možná  dokonce  i vůbec  (ačkoliv  mezi 

maďarskými literárními vědci má své příznivce i odpůrce).417 Márai do značné 

míry opustil  uzavřenou monologickou formu charakteristickou pro jeho tvorbu 

413 NEUBAUER,  John.  From Diary  to  Novel:  Sándor  Márai’s  San  Gennaro  vére and  Ítélet  
Canudosban. In: NEUBAUER, John a Borbála Zsuzsanna TÖRÖK, eds. The Exile and Return  
of Writers from East-Central Europe: A Compendium. Berlin – New York: Walter de Gruyter, 
2009, s. 420.

414 NEUBAUER, John. From Diary to Novel, s. 420.
415 „A demokrácia  azzal  kezdette  el  a  műveletlenség  kiirtását,  hogy  kiirtotta  a  műveletlen 

embereket.“ – MÁRAI, Sándor. Ítélet Canudosban, s. 75.
416 Srov. např. MÁRAI, Sándor. Ítélet Canudosban, s. 20–22, 81.
417 Pozitivně  hodnotili  např.  SZEGEDY-MASZÁK,  Mihály.  Márai  Sándor,  s.  96;  SZABÓ, 

Ádám.  Canudos  ösvényei,  s.  8.  Kritizoval  např.  KRASZNAHORKAI,  László.  Egy 
későkamaszkori  dolgozat  Márai  Sándor  emigrációs  pályájáról:  (II.).  Jelenkor:  Irodalmi  és  
Művészeti Folyóirat. Pécs: Jelenkor Irodalmi és Művészeti Kiadó, 1991, XXXIV(5), 453–455.
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(ale ani tady se jí  úplně nezbavil  a je možné uvést i  zde analogie k dřívějším 

románům,  např.  k Noci  před  rozvodem nebo  Odkazu  Ester),  ale  mnohem 

zajímavější je konfrontace protichůdných názorů obsažená v diskusi dvou postojů, 

dvou systémů hodnot.418 A proto tu máme co do činění s ortelem, který vystupuje 

v  titulu  románu.  Jak  tvrdí  ve  své  analýze  Ádám  Szabó,  vztah  mezi  titulem 

a jednotlivými  odkazy  na  něj  v  samotném  textu  jasně  ukazuje  klíčovou  část 

románu – od klíčové scény koupání zajaté ženy až do konce rozhovoru mezi ní 

a maršálem.419 Tyto dva světy se tu postaví proti sobě. Spolu s Á. Szabóem je také 

nutné zdůraznit klíčovou roli scény s koupáním, od které do značné míry závisí 

nejen důvěryhodnost a přijetí dalšího textu, ale vůbec celého románu.420 Právě od 

této  scény  nelze  již  mluvit  o  literárním  popisu  nějaké  konkrétní  historické 

události,  ale  de  facto o autorově  vlastní  vizi  společensko-politických  přeměn. 

Přeměna ženy – ta fyzická, ale i ta duševní, v tomto konkrétním okamžiku, ale 

také  v  perspektivě  příchodu na  Canudos –,  se  stává  rozhodujícím momentem, 

hranicí, na kterou se román ptá.

Vypravěčem je  Oliver  O’Connel,  starý  knihovník,  který  z  perspektivy  let 

zapisuje vzpomínky na události, kterých byl tichým svědkem a které se odehrály 

na konci války o Canudos 5.  října 1897. Aby ověřil  svá vlastní slova,  stručně 

představuje svůj život, původ, rodinné vztahy atd. Dozvídáme se, že jeho otec byl 

imigrant  z  Irska a  díky němu se naučil  anglicky a  mohl  rozumět překvapující 

konverzaci, která probíhala mezi velitelem armády republiky a ženou-zajatkyní. 

Než však převypráví rozhovor, popisuje ohromné rozměry dehumanizace, kterou 

byla válka o Canudos, během které se všichni změnili ve zvířata. Naturalistický 

způsob  zobrazení  válečných  krutostí  stále  více  vyvolává  ve  čtenáři  otázku  po 

smyslu těchto akcí. Již na začátku románu je signalizováno, že to nebude příběh 

jednoduchých a jednoznačných odpovědí  – konflikt  rozumu a chaosu. Konflikt 

Střízlivého Rozumu, který chce překonat Chaos „nedostatku kultury“, není možné 

vyřešit v rámci jednoduchého rozhodnutí mezi tím, co je špatné (předpokládaná 

odpověď: rebelové), a mezi tím, co je dobré (předpokládaná odpověď: brazilská 

418 Formálně struktura připomíná některé dřívější romány – události prezentuje z mnohaletého 
pohledu účastníka, jehož osobnost byla těmito událostmi nějakým způsobem (spolu)utvářena.

419 SZABÓ,  Ádám.  Canudos  ösvényein,  s.  93–94.  Szabó  však  konstatuje,  že  ortel  zmíněný 
v titulu koneckonců jednoznačně ukazuje, že ho lze spojovat s represivní vládou a systémem, 
s maršálem, který vynáší rozsudek nad obyvateli Canudosu – viz SZABÓ, Ádám.  Canudos 
ösvényein, s. 104–105.

420 SZABÓ, Ádám. Canudos ösvényein, s. 93.
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armáda).  Poslední  den války,  kdy síly republiky oznamují vítězství  nad buřiči, 

přináší však překvapující doporučení k zamýšlení, totiž že cílem jakékoli války 

není vyhrát, ale dát průchod pudu agrese a zabíjet lidi bez odporu. Že touha po 

krvi,  která  je  v  lidech,  nemůže  být  odstraněna.  Prvotní  dojem,  že  triumfují 

demokratické myšlenky vzdělanosti, je vyvrácen.

Základní otázkou, kterou autor klade, je tedy otázka hranice – hranice lidské 

krutosti, hranice svobody a svobodné volby, hranice rozumu, hranice kultury. Kde 

je tato tenká linie, když se člověk vzdá svého rozumu a zcela se oddává slepé 

víře? A také: kde je tato tenká linie, když se člověk vzdá svého lidství a ve jménu 

svobody zbavuje ostatní právě této svobody, práva rozhodnout se, jak chtějí žít? 

Kdy  se  demokratické  myšlenky  promění  v  systém?  Je  vzpoura  proti  normám 

a rozumu, jak ji chápe většina lidí, a obrácení se k iracionální víře, resp. obsesi, 

dostatečný  důvod  pro  krvavé  vraždění?  Jaké  podmínky  jsou  potřebné  pro 

vypuknutí  anarchistické  vzpoury  části  společnosti,  která  odmítá  společenskou 

smlouvu a hodnoty? Kultura a civilizovaný svět nestačí k tomu, aby zachránili lidi 

před jejich vlastní krutostí, a nezaručí ani šťastnou existenci pro všechny lidí, ani 

pro bohaté, ani pro chudé. Na druhé straně však obraz Canudos není absolutně 

pozitivní – román ukazuje, že náboženství může být obrovskou silou, která dává 

naději a pro mnohé bude vysvobozením, ale když je zdeformován ve stejné míře 

se  stává nebezpečným a omezuje lidi,  které  balamutí  vlastními ideami.  Jak se 

ukázalo, vůdce buřičů, lidový kazatel zvaný Rádce, nebyl významným prorokem, 

jen dovedným mužem, který uměl mluvit s lidmi, dal jim něco, co civilizovaný 

svět nedokázal poskytnout, a postaral se o všechny, kterým něco chybělo. Začátek 

jeho cesty jako kazatele nebyl však spojen s žádným osvícením ani velkou ideou, 

nebylo to nic nadpřirozeného, právě naopak – bylo to něco triviálního: manželská 

zrada  a  vražda  jsou  začátky  náboženství  z  Canudosu.  Rádce  kolem  sebe 

vybudoval svět, který se však postupem času stal systémem, jako každá idea, která 

je  zdeformovaná  a  přehnaná  do  krajnosti.  V  Canudosu  se  stala  systémem 

založeným na  iracionálním náboženském šílenství,  které  čeká  na  konec  světa, 

odmítá civilizační úspěchy a chce se vrátit k primitivním, divokým podmínkám 

lidské existence. Ano, obyvatelé Canudosu se vzbouřili proti světu, který jim něco 

nezaručil. Ano, kultura se ukázala nedostatečná pro uspokojení lidských potřeb. 

Ano,  vzpoura  byla  reakcí  na  pociťovanou  bezmoc  vůči  světu,  který  se  stal 
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systémem. Ale, jak se ukázalo, i lidé v Canudosu se zabydleli v rámci systému, 

jenže jiného – organizovaného nikoli kolem víry v boha a kolem jedné konkrétní 

osoby,  kterou  byl  Rádce,  „tajemství  a  smysl  Canudosu“.421 Civilizace  jako 

technický rozvoj člověka zde není kritizována. Samotné náboženství také ne. Jsou 

však kritizovány zároveň, jedno i druhé, když jsou dovedeny do krajnosti.  Jak 

civilizace  jako  systém,  tak  náboženství  jako  něco,  co  vyžaduje  slepou  víru, 

představují hrozbu pro jednotlivce. Zde Márai nepoužívá již terminologii na ose 

kultura–civilizace, která byla charakteristická pro Dílo rodiny Garrenů, místo toho 

je  tu  přítomna  osa  svoboda–systém–anarchie.  Je  významné,  že  se  tu  objevuje 

porovnání  anarchie  s rakovinou:  není  možné  určit  okamžik  nebo  důvody,  kdy 

a proč se objeví první nemocná buňka, která časem roste, až nakonec zabije celý 

organismus.  Zničení  organismu  však  znamená  zničení  samotné  nemoci.422 

A z tohoto  důvodu  interpretace,  kterou  navrhuje  Rónay,  není  nejpovedenější. 

Podle Rónayho by v otázce víry měl být Márai na straně obyvatel Canudosu, kteří 

mají  být  nositeli  „ducha  svobody“  („szabadság  szelleme“).423 Rónay  ve  své 

interpretaci opomíjí otázku anarchie, která se explicitně ukazuje v románu během 

rozhovoru  maršála  a ženy.  V Canudosu nemáme co  do činění  s  mysticismem, 

nýbrž s fanatismem. Toto konstatuje i Lőrinczy, když uvádí, že svět Canudosu je 

koneckonců taky systém, jenže vybudovaný na slepé náboženské víře.424

Márai  zde  nenavazuje  na  myslitele  spojené  s  filozofickými  koncepty 

vychvalujícími anarchii  – maršál  se vyptává ženy na dopisy,  které její  manžel 

(vážený  lékař  z  měšťanské  třídy)  četl  před  útěkem  k  buřičům.  Ptá  se  na 

Nietzscheho,  Bakunina,  Kropotkina,  Zenona,  Marxe.425 Anarchie  v  Ortelu 

v Canudosu znamená vypovědět dosavadní společenskou smlouvu a nahradit  ji 

chaosem,  který  se  také  snadno  proměňuje  v  systém  a  zabavuje  lidi  jejich 

osobnosti,  tedy  svobody.426 Následkem  idey  náboženství  chápané  jako  slepá, 

421 „(…) Canudos titka és értelme.“ – MÁRAI, Sándor. Ítélet Canudosban, s. 61.
422 Srov. MÁRAI, Sándor. Ítélet Canudosban, s. 130–131.
423 RÓNAY, László.  Márai Sándor, s. 568–569. Také Lórinczy vyjádřil kritiku vůči interpretaci 

Rónayho – tvrdí, že „svědčí o zcela nesprávném pochopení díla“ („a mű teljes félreértéséről 
tanúskodik“). Viz LŐRINCZY, Huba. Az emigráció jegyében, s. 51.

424 LŐRINCZY, Huba. Az emigráció jegyében, s. 64–69.
425 MÁRAI, Sándor. Ítélet Canudosban, s. 134–136.
426 Zde  stojí  za  to  citovat,  co  Márai  napsal  o  anarchii  ve  svém deníku,  např.:  „V Tolstého 

‚křesťanské  anarchii‘  je  možné  zabíjet.  Ale  není  možné  žít,  protože  v  anarchii  zaniká 
svoboda.“  („Tolstoj  ‚keresztény  anarchiájá‘-ban  lehet  ölni.  De  nem  lehet  élni,  mert  az 
anarchiában megszűnik a szabadság.“) – MÁRAI, Sándor.  A teljes napló: 1964–66, s. 353. 
Tato myšlenka se objevuje v přepracované formě ve výběru z deníku, který provedl autor: 
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nerozumná  víra  je  v  průběhu  času  její  pokřivení  –  stává  se  tehdy  stejným 

systémem jako ten, proti kterému se bouří. Rádce vybudoval svaté město na zemi 

a toto město a samotný Rádce byli jádrem víry buřičů z Canudosu. Právě zde 

román  učiní  krok  zpět  od  záměru,  aby  dal  definitivně  za  pravdu  obyvatelům 

Canudosu. Z úst ženy padne věta: „(…) jednou musí jít do Canudosu každý.“427 

Osobní  zkušenost  víry  je  individuální  cestou  každého člověka,  kterou  si  musí 

každý projít  samostatně.428 Takto chápaná víra  je  výrazem lidské svobody. Ale 

vybudování systému založeného na této víře, který posílá lidi na smrt, už jím není. 

Přestože Rádce mluví o bohu, obyvatelé Canudosu nemluví o bohu, ale o Rádci. 

Jejich spásou není bůh, ale Rádce. Neumírají ve jménu boha, ale ve jménu Rádce. 

Román jasně ukazuje, že v Canudosu nebyl vybudován nový, svobodný svět, ale 

spíše nový systém založený na klamných zdáních náboženství, spásy a svobody.429 

Z  příběhu  ženy  se  dozvídáme,  že  v  Canudosu  fungovalo  vězení,  policie, 

a dokonce  i  špioni,  kteří  donášeli  Rádci  na  obyvatele,  když  byl  někdo 

„podezřelý“.

Vedle  těchto  poznámek  nám  román  také  naznačuje  důvod,  proč  se  lidé 

vzbouřili:  kultura  se  změnila  v  systém.  Ve  chvíli,  kdy  chyběla  její  podstata, 

tj. humanismus, čili to, že mírou je člověk a tvůrčí síla (srov. příběh ženy a jejího 

manžela a pocit prázdnoty a nudy), kdy chyběla touha rozvíjet celou společnost, 

a ne  jenom  vybranou  vrstvu,  kultura  se  tedy  stala  systémem.  Každá  forma 

systému  –  bez  ohledu  na  to,  zda  se  jedná  o  politický,  ekonomický  nebo 

náboženský systém –, je škodlivá, plná násilí, znehodnocuje své ideály a zbavuje 

„Tolstoj. Tato ‚křesťanská anarchie‘, o které kázal stařec daje možnost člověku, aby zabíjel,  
protože smyslem anarchie je, že všechno je možné… Ale v anarchii není možné žít, protože 
zaniká svoboda, která nikdy není ničím jiným než sumou povinností uznaných za oprávněné 
a dobrovolně  přijatých.“  („Tolsztoj.  Az  a  ‚keresztény  anarchia‘,  amelyről  az  aggastyán 
prédikált, módot ad az embernek, hogy öljön, mert az anarchia értelme, hogy minden lehet… 
De  anarchiában  nem  lehet  élni,  mert  megszűnik  a  szabadság,  ami  soha  nem  más,  mint 
a jogosnak elismert  és  önként  vállalt  kötelességek  summája.“)  –  MÁRAI,  Sándor.  Napló:  
1958–1967.[Budapest]: Akadémiai Kiadó – Helikon Kiadó, [1992], s. 277–278.

427 „(…) egyszer mindenkinek el kell menni Canudosba.“ – MÁRAI, Sándor. Ítélet Canudosban, 
s. 120.

428 Srov. slova ženy o Canudosu: „Náboženství tam bylo jenom jako tapeta nebo zákulisí. Bylo za 
ním něco jiného, ne to, čemu tak říkáte vy… (…) Já si také myslím, že náboženství je něco 
jiného než to, co si myslíte vy.“ („A vallás ott csak olyan volt, mint a tapéta vagy a kulissza. 
Más volt mögötte, nem az, amit maguk úgy neveznek… (…) Én is azt hiszem, a vallás más, 
mint amit maguk hisznek.“) – MÁRAI, Sándor. Ítélet Canudosban, s. 117.

429 Je třeba poznamenat, že institucionální církev je také vyobrazená bez přílišné náklonnosti – 
srov. postavu biskupa, který se účastní tiskové konference maršála.
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lidi svobody ve jménu vlastních idejí. Zda jde o politické, nebo náboženské ideály, 

není důležité.

Během rozhovoru maršál hledal odpověď na otázku, proč se tito lidé bouřili. 

Stavěl  rozum proti  iracionální  síle,  chtěl  rozumem přesvědčit  víru a  musel  se 

smířit s porážkou. Ukazuje se, že mezi těmito dvěma stranami neexistuje možnost 

dialogu.  I  když  mluví  stejným jazykem,  jsou  si  navzájem úplně  cizí  a pokus 

porozumění končí neúspěchem. Zůstávají dvě otázky: je vůbec možná jiná cesta 

pro jedince než nějaká forma účasti v systému? A kdo měl pravdu – maršál nebo 

žena? Román na tyto otázky neodpovídá. Na konci románu nenajdeme definitivní 

řešení, která strana je dobrá a která špatná a co lze dělat. Jenom vizi, že pořádek 

vnucený násilím, a to dokonce i  pořádek demokracie,  je stejně represivní jako 

každý  totalitní  systém a  člověk  bude  takové  vládě  vždy  klást  odpor,  protože 

„(…) je něco v lidech, co je silnější než Moc“.430 Pokus násilně „učit“ lidi kultuře 

bude mít vždy tragické následky a stane se deformací dokonce i nejkrásnějších 

a nejpokrokovějších  ideálů  –  závěrečná  scéna  a  heslo  „Svoboda,  Rovnost, 

Bratrství“,  které  vojáci  republiky  vykřikují  s  úsměvem na  tváři,  když zabíjejí 

zajatce z Canudosu, to jasně ukazují.

2.4.3 Silná osobnost v dějinách lidstva – romány V Římě se něco 

stalo, Posilovač, Třicet stříbrňáků

Problematika  tematizovaná  v  Krvi  sv.  Januária  a  Ortelu  v  Canudosu  – 

individuum a jeho místo ve společnosti –, pokračuje i v dalších románech Máraiho 

z  období  emigrace.  Děj  každého  z  těchto  románů  byl  umístěn  do  jiné,  velmi 

specifické historické reality: období římské republiky v čase smrti Julia Caesara 

(V Římě  se  něco  stalo),  Inkvizice  v čase  upálení  Giordana  Bruna  na  hranici 

(Posilovač),  začátky  křesťanství  v čase  působení  Ježíše,  kterého  zrazuje  Jidáš 

(Třicet  stříbrňáků).  To,  co  spojuje  tyto  romány,  je  touha  ukázat  jednotlivce 

v konfrontaci s Ideou, Mocí a Historií. Všechny tyto události se stávají záminkou 

k tomu, aby představil vlastní vizi individua a myšlenky týkající se cykličnosti 

určitých historických jevů, které však nejsou uvedeny z perspektivy abstraktních 

430 „(…) van valami az emberekben, ami erősebb, mint a Hatalom.“ – MÁRAI, Sándor.  Ítélet  
Canudosban, s. 164.
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úvah, ale, dá se říct, „tváří v tvář“, kdy se setkávají živí lidé, nikoli mrtvé idey. 

Ačkoliv  literárně  mohou  být  kriticky  hodnocené,431 obsahují  koherentní 

antropologicko-historickou  vizi.  Problém  osobnosti  jako  silného  a  nezávisle 

myslícího  jedince  chápal  Márai  de  facto jako  konfrontaci  dvou  typů  postojů. 

Pokud  si  vzpomeneme  na  autorův  záznam  z  deníku  z  roku  1950,  bude  ještě 

viditelnější myšlenka, která v období exilu určovala okruh jeho zájmů a zároveň 

tematiku  jeho  románů:  „Ve  zmasovělém světě  –  všude  –  pro  silnou osobnost 

zůstaly jenom dvě možnosti existence: způsob života heretika, nebo diktátora.“432

Román Posilovač problematiku konfrontace represivního systému a nezávisle 

myslícího jedince ukazuje z perspektivy boje proti herezi v katolické církvi. Text 

románu je zpověď-dopis bezejmenného karmelitánského mnicha,  který referuje 

o svojí cestě a pobytu v Římě, kde měl prozkoumat tajemství práce inkvizitora. 

Postup,  který  použil  Márai  je  docela  zajímavý:  celý  mechanismus  fungovaní 

Inkvizice  –  ale  šířeji  i  náboženství  jakožto  instituce  a  moci  –,  je  zobrazen 

v pokřiveném zrcadle naivity a prostoty vypravěče, který je plně oddán své práci 

a službě pro dobro Idey. I když od začátku je známo, že rezignoval na svou funkci 

a  uprchl  do  heretické  Ženevy,  jeho  zpověď  neobsahuje  žádnou  kritiku  vůči 

činnosti  Santo  Ufficio.  Právě  naopak,  je  viditelná  horlivost,  nadšení,  slepá 

poslušnost nadřízeným a neuvěřitelná touha sloužit velkému Cíli. Ve skutečnosti 

tu máme co do činění s groteskou,433 která se týká nejen samotného mechanismu 

fungovaní  jedné  historické  instituce  nebo  samotné  katolické  církve,  ale  každé 

formy  moci,  která  si  dělá  nárok  na  plnou  kontrolu  nad  jedinci.  Církev  je 

431 Z těchto tří  románů je Posilovač bezpochyby nejlepší  a  výrazně se liší  od ostatních dvou 
románů. V Římě se něco stalo a Třicet stříbrňáků nepatří k nejlepším Máraiho románům – jsou 
stylisticky  „přeplácané“,  vyumělkované,  občas  jsou  nasycené  přehnaným  patosem  nebo 
plytkým mudrováním upadajícím do výrazného didaktismu. Navíc tento pocit zesiluje autorův 
komentář připojený ke každé knize, který naznačuje, jak by měl být i román interpretován 
s ohledem na moderní dobu. Zároveň je možné najít v románech krásné filozofické pasáže, 
aforismy, sentence. Pokus uzavřít téma ve formě románu se Máraimu bohužel nepodařil.

432 „Az  eltömegesedett  világban  –  mindenütt  –  két  létezési  lehetőség  maradt  csak  az  erős 
egyéniség számára: az eretnek vagy a diktátor életformája.“ – MÁRAI, Sándor. A teljes napló:  
1950–51.  [Budapest]:  Helikon, 2009, s.  189–190. Na tento citát  upozorňuje také Lőrinczy. 
Interpretuje však pojem heretika u Máraiho velmi široce – jako jakákoli forma vzpoury –, 
a v tomto  ohledu  popisuje  všechny  romány  z  období  emigrace  kromě  III.  svazku  Judity 
a Rubínového srdce. LŐRINCZY, Huba. Az emigráció jegyében, s. 11–13, 97.

433 Kvůli jazyku románu, který obsahuje tragické a komické popisy na hranici absurdity, považuje 
Posilovače za grotesku, stejně jako Lőrinczy. Bély G. Németh naproti tomu považuje tento 
román za satiru.  Srov.  LŐRINCZY, Huba.  Az emigráció jegyében,  s.  109–110; NÉMETH, 
Béla G. Márai stílimitációs szatírája: az Erősítő (Az ideológiák nevében való ítélkezés ellen). 
In:  LŐRINCZY,  Huba  a  Ibolya  CZETTER,  eds.  „Este  nyolckor  születtem…“:  hommage  
a Márai Sándor. Szombathely: Bár, 2000, s. 89–96.
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vyobrazena ne jako společenství víry, ale jako posedlá instituce, jejíž podstatou je 

násilí a moc. Nikdo si již nevšimne, do jaké míry se požadavek podřízenosti vůči 

Ideji a Cíli vzdálil od podstaty učení Ježíše. Je to systém, který za každou cenu 

usiluje  převzít  kontrolu  jak  nad  veřejným,  tak  nad  soukromým  duchovním 

a duševním  životem  celé  společnosti.  O  takovém  odkazu  svědčí  ne  jenom 

autorovy poznámky na konci románu. Márai vylíčil, jak fungovalo Santo Ufficio 

a výroky  jednotlivých  postav  takovým  způsobem,  že  je  snadno  možné  najít 

podobnosti s fungováním komunistické moci, ale rovněž každé represivní formy 

vlády  v  dějinách  lidstva,  což  vede  k  základní  myšlence  o  opakující  se  ideji 

systematického ničení svobody jedince v lidské historii. Na jedné straně jsou zde 

zobrazeny:  byrokratizace  a  silná  hierarchizace  institucí  inkvizice,  jako 

např. systém  tajných  detailních  hlášení  o průběhu  vyšetřování  nebo  rozdíly 

v postavení úředníků a donašečů; popis samotných procesů, které živě připomínají 

politické  monstrprocesy  komunistické  vlády;  otázka  neustálé  kontroly  jak 

obyvatel,  tak  úředníků inkvizice;  ukázka toho,  že v tomto světě  je  opravdový 

umělec především horlivým vyznavačem idey, teprve potom skvělým básníkem 

nebo  malířem;  vize  budoucnosti,  kdy  budou  všichni  heretici  (nebo  třeba  jen 

podezřelí  z heretiky)  umisťováni  do  speciálních  táborů  a  bude  jim  pomáháno 

s odchodem na onen svět atd. Na straně druhé kalvínská Ženeva, kam vypravěč 

jede a kde je všechno soustředěno kolem touhy po zisku, se ukazuje být stejně 

represivní vůči jinak myslícím, jako je Řím – není zde těžké dopátrat se narážky 

na  svět  Západu.  Tyto  odkazy  jsou  zřejmé  a nevyžadují  žádný  komentář.434 

Zajímavější  je  však to,  jakým způsobem a s jakými následky staví  Márai  proti 

sobě dva typy osobnosti: první je osoba slepě věřící v systém, druhý je osoba, 

která nesouhlasí s tím, že je jí odebíráno právo svobody myšlení a projevu.

První  typ  –  fanatik  zcela  poslušný  Ideji  –  je  v  románu  reprezentován 

vypravěčem a všemi jeho spolubratry. Není to homogenní skupina. Patří k ní jak 

nadřízení,  kteří  se  zdají  intelektuálně  převyšovat  běžné  úředníky,  tak  i  prostí 

posilovači  víry (confortatore),  kterými mohou být  rovněž obyčejní  lidé a kteří 

nemají zvláštní inteligenci ani neumí reflektovat vlastní jednání, ale charakterizuje 

je  naprostá  poslušnost  nadřízeným  a  Ideji.  Na  druhé  straně  stojí  heretici. 

V okamžiku,  kdy je  nutné  úplně  se  oddat  Ideji,  aby  byl  někdo považován  za 

434 Je tedy překvapující, že podle Szegedy-Maszáka je univerzálnost románu viditelná pouze díky 
autorovým komentářům. Srov. SZEGEDY-MASZÁK, Mihály. Márai Sándor, s. 99.
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heretika, není třeba být jejím „činným“ nepřítelem, stačí jenom zrnko „slabosti“, 

kterým  může  být  třeba  i  příliš  tichá  modlitba  nebo  nedostatečné  schvalování 

činnosti  Inkvizice,  protože:  „Idea,  která  je  zároveň  Mocí,  se  nespokojuje 

s nestrannou poslušností, idea vyžaduje plné vnitřní pokání a souhlas.“435 Většina 

společnosti ohne hřbet pod tíhou idey. Existují však lidé, kteří se nechtějí vzdát 

vlastního  rozumu,  svobody,  práva  na  neomezenou a tvůrčí  činnost  a  nikdy se 

nezřeknou sami sebe. Tento druh lidí reprezentuje postava Giordana Bruna. Bruno 

jako heretik je právě výše uvedeným silným typem osobnosti, který obětuje svůj 

život (zde je to chápáno v krajní formě), aby mohl zachovat vlastní identitu. Pocit 

svobody a touha svobodně myslet  a tvořit  se ukazuje být mnohem silnější  než 

moc.

Zůstává otázka, proč se vypravěč rozhodl vzdát se své „profese“. Bylo jeho 

rozhodnutí  zapříčiněno  pochopením,  že  inkvizice  znamenala  deformaci  ideálů 

víry? Ukazuje se, že nikoli. Utekl – ne proto, že si myslel, že je inkvizice špatná, 

ale protože zjistil, že její cíle jsou nedosažitelné, protože vždy se najde alespoň 

jeden člověk, který se postaví proti síle vnucené idey a strhne s sebou další lidi.436 

Posilovač  je  tedy  silným  hlasem  ve  prospěch  svobody  jedince  a nesouhlasem 

s jakýmkoliv  systémem,  který  odnímá  tuto  svobodu.  Když  se  víra  přemění 

v náboženskou instituci  ve  službě  moci,  stává  se  nevěrohodnou a  popírá  svou 

vlastní podstatu. Slepá víra a instituce Inkvizice jsou zde metaforou každé Idey – 

náboženské,  politické,  vědecké,  resp.  filozofické  –,  která  se  stává  jediným 

determinantem a  zároveň  cílem působení  systému,  ke  kterému je  nutné  zničit 

individualitu  a osobnost  jedince,  a  tedy jeho svobodu. Jak čteme:  „(…) každá 

Idea, která se ztotožňuje s Mocí, se stává zkorumpovanou a krutou.“437 Navzdory 

silnému pesimismu v popisu fungování represivního systému, který se v dějinách 

opakovaně  vrací,  se  ještě  jednou  ukazuje  víra  v  rozum  a  svobodně  myslící 

individuum, které se dokonce za cenu svého života bude moci postavit proti síle 

systému. Ještě jednou tu máme co do činění s máraiovským pohledem na člověka 

a  ještě  jednou  se  ukazuje  autorův  neochvějný  postoj  ke  svobodě  jedince. 

435 „Az eszme, amely egyszerre Hatalom is, nem éri be a semleges engedelmességgel, teljes belső 
megtérést és beleegyezést követel.“ – MÁRAI, Sándor.  Erősítő. [Budapest]: Helikon Kiadó, 
2008, s. 29.

436 Srov. MÁRAI, Sándor. Erősítő, s. 210-212.
437 „(…) minden Eszme, amely azonosul a Hatalommal, korrupt lesz és kegyetlen.“ – MÁRAI, 

Sándor. Erősítő, s. 147.
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V Posilovači Víra znamená Moc – na tomto místě se lze vrátit k výše již uvedené 

pasáži  z  Ortelu  v Canudosu:  „[Jako by maršál  zapomněl]  tento  moment,  když 

pochopil, že je něco v lidech, co je silnější než Moc,“438 a porovnat ho s téměř 

identickým fragmentem z Posilovače: „Jako by kardinál pochopil, že je něco, co 

je silnější než Víra (…).“439 Jak maršál Bittencourt, tak kardinál Bellarimo museli 

uznat  porážku  systému,  který  reprezentovali.  Opět  je  tu  konfrontace  systému 

a silného,  nezávisle  myslícího  jedince,  která  navzdory  jeho  tragickému  konci 

končí duchovním vítězstvím jednotlivce. Svoboda se zase ukazuje jako základní 

podmínka lidské existence, kterou musí každý vědomě a individuálně definovat 

a bez které se člověk stává jedině nerozumnou částí systému.

Druhým možným způsobem existence pro silného jednotlivce je forma života 

diktátora. O diktátorovi mluví román V Římě se něco stalo, jehož příběh, i když 

jméno hrdiny není uvedeno, vypravuje o smrti  Gaia Iulia Caesara.  Stejně jako 

v jiných Máraiho románech (Krev sv. Januária nebo Mír v Ithace) není samotná 

postava přítomna a poznáváme ji z promluv jiných postav. Každý aktér vykresluje 

jiný  obraz  Caesara  –  byl  to  zároveň  přítel,  milenec,  tyran,  malý,  tlustý  muž, 

vynikající  vládce,  špatný  básník,  nemilosrdný  vrah,  nepřítel,  egoista,  štědrý 

zaměstnavatel atd. Na „nepřítomného“ diktátora a otázku jakým byl člověkem je 

tedy možné podívat se ze dvou perspektiv – jako na jedince a jako na zosobnění 

Moci.  V prvním případě  nelze  najít  správnou  odpověď na  otázku,  jakým byl 

člověkem,  taková definitivní  odpověď neexistuje,  protože  nelze  poznat  osobní 

tajemství. Autentická osobnost zůstává tajemstvím pro ostatní. V druhém případě 

je  odpověď  na  otázku,  proč  se  mohl  stát  takovým  velkým  člověkem,  který 

zosobňuje  Moc,  jednodušší  –  právě  proto,  že  byl  výjimečnou,  silnou 

a sebevědomou osobností, mohl se stát diktátorem a mít obrovský vliv nejenom 

na jiné lidi, ale na celý svět a jeho obraz v určitém období dějin. A právě vědomí 

své vlastní osobnosti a charakteru je tím prvkem, který definuje velikost člověka, 

jak ve směru pozitivním, tak negativním. Podle románu každý diktátor dříve či 

později  padne,  ale  u  moci  zůstane  do  té  doby,  dokud  je  schopen vnutit  svou 

osobnost ostatním: „dokud jeho osobní vlastnost, moc vyzařuje z člověka, jsou 

438 „(…) a pillanatot,  amikor megértette,  hogy van valami az emberekben,  ami erősebb,  mint 
a Hatalom.“ – MÁRAI, Sándor. Ítélet Canudosban, s. 164.

439 „Mintha a kardinális megértette volna, hogy van valami, ami erősebb, mint a Hit (…).“ – 
MÁRAI, Sándor. Ítélet Canudosban, s. 159.
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jeho protivníci bezmocní…“440 Zde se opět potvrzuje, že problematika osobnosti 

je centrální otázkou, kolem které osciluje Máraiho tvorba.

Kromě problematiky osobnosti je třeba poukázat na to, že román obsahuje 

motivy, jež jsou pro Máraiho tvorbu charakteristické a opakují se v ní; obsahuje 

dokonce i věty, které se doslova nebo ve trochu změněné formě objevují v mnoha 

jeho  jiných  dílech,  čímž  ukazují  klíčové  prvky  Máraiho  světonázoru  a jeho 

navazovaní  na  současnou  historickou  a  politickou  situaci  (jak  v  mikro,  tak 

v makro perspektivě). Jako příklad je možné uvést mj.: otázku toho, jak moc zbaví 

národ  svobody;  tezi,  že  pád  diktátora  neznamená  konec  diktatury,  protože  se 

objeví další, který bude obyvatele přesvědčovat, že idea je správná, jenom jeho 

předchůdci  ji  špatně  realizovali;441 příklad  vztahu  diktátorské,  totalitní  moci 

a literatury  –  včetně  úvah  týkajících  se  důvodů,  proč  spisovatel  mlčí  (např. 

„(…) víš, proč jsem mlčel? Protože jsem chtěl zachovat svou nezávislost!“442) – 

a touhy po zisku nebo licoměrnost tvůrců, kteří se spojí s mocí a vydělávají na 

nedostatku svobody národa;443 konstatovaní, že se k moci hrnou druhořadí tvůrci 

a odborníci;444 koncepci kulturotvorné role kupce (Kereskedő), který vybudoval 

město, a díky tomu i silnou kulturu;445 kritiku vydavatelského trhu, kde již není 

důležitý  spisovatel  a  dílo,  ale  touha  nakladatelství  po  výdělku;446 kritiku 

přepisování historie podle vlastních potřeb a touhy po zisku447 atd. Tedy tematicky 

– i přes to, že děj románu se odehrává v jiných historických reáliích – obsahuje 

dílo  V Římě se něco stalo všechno to,  co je  již  známo z jiných Máraiho děl. 

Tentokrát  se  však Márai  nevyhnul  didaktismu,  který je  občas  až  příliš  zřejmý 

(srov. např. fragment, ve kterém vysvětluje, jak je třeba psát dějiny).448

440 „Amíg  a  személyes  tulajdonság,  a  hatalom  kisugárzik  egy  emberből,  tehetetlenek  az 
ellenfelei…“ – MÁRAI, Sándor. Rómában történt valami, s. 60.

441 MÁRAI, Sándor. Rómában történt valami, s. 167–169.
442 „(…)  tudod,  miért  halgattam?  Mert  meg  akartam  őrizni  a  függetlenségem!“  –  MÁRAI, 

Sándor. Rómában történt valami, s. 30.
443 Srov. MÁRAI, Sándor. Rómában történt valami, s. 27, 35–38. Márai zde tvrdě kritizoval tzv. 

lidové spisovatele (népi írók). V kontextu jiných Máraiho prohlášení (mj. v jeho deníku) je 
možné najít v těchto popisech narážky hlavně na dva spisovatele – Gyulu Illyése a László 
Németha.  Na  téma  satirického  zobrazení  spisovatelů  v románu  V Římě se  něco  stalo  viz 
LŐRINCZY, Huba. Az emigráció jegyében, s. 43–45.

444 MÁRAI, Sándor. Rómában történt valami, s. 79–80.
445 MÁRAI, Sándor. Rómában történt valami, s. 52.
446 MÁRAI, Sándor. Rómában történt valami, s. 128.
447 MÁRAI, Sándor. Rómában történt valami, s. 160.
448 MÁRAI, Sándor. Rómában történt valami, s. 172–174.
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A proto je možné se podívat na román V Římě se něco stalo jako na další 

variantu  jistého  světonázoru,  jenž  se  věnuje  cykličnosti  v  dějinách  lidstva 

a koncepci  úpadku kultur.  „Mluvili  jako odborníci,  v  několika  slovech a  vždy 

o podstatě věci: protože mluvili o něčem takovém, co se měnilo jenom ve svých 

detailech, ale jako celek vždy zůstávalo stejné.“449 Tato věta, která se objevuje na 

samém začátku románu, se opakuje mnohokrát, a dokonce i v této formě: „Napiš 

zajímavou knihu o tom, jak nudná je historie. Je to pořád to samé…“450 V mnoha 

pasážích najdeme obraz Říma jako místa, kde vše končí, kde už nepůsobí žádná 

kreativní síla a místo ní existuje pouze chuť zvyšovat zisk. Objevili se barbaři se 

svými  primitivními  zvyky.  Kultura  byla  zničena,  tvůrčí  síla  obchodu  zmizela, 

zůstal z ní jen handl.451 Řecko se jeví jako výspa (resp. fáze) kultury, Řím jako 

úpadek (resp. fáze) civilizace, která začíná „hnít“.452 Zároveň je jasně viditelný 

pohled,  že skutečná historie  dějin  lidstva nejsou jen veliké události,  o kterých 

čteme v historických knihách, nýbrž každodenní život obyčejných lidi.453

Problematiku osobnosti  a vizi  soumraku jedné kultury,  vzniku jiné kultury 

a roli silného jedince v tomto procesu doplňuje poslední z „historických“ románů 

Máraiho – Třicet stříbrňáků, který v jiných historických kulisách ukazuje stejnou 

tematiku jako výše diskutované historické romány, ale také Dílo rodiny Garrenů 

nebo esejistické romány. Jak ukazuje samotný titul a autorův doslov, má to být 

příběh zrady Jidáše. Avšak v románu je vedle tematiky zrady stejně důležitá (ne-li 

důležitější) postava Ježíše a samotné historické pozadí. „Atmosféru konce světa“, 

která  doprovází  lidstvo  na  konci  nějaké  éry,  kultury,  Márai  označoval  slovy 

„přirozená úzkost“ (természetes szorongás).454 Snažil se odpovědět na otázku, proč 

zradil  Jidáš,  a  proto se nezaměřuje pouze na tuto postavu – ve stejné míře se 

449 „Szakszerűen beszéltek, kevés szóval és mindig a lényegesről: mert olyasmiről beszéltek, ami 
csak  részleteiben  változott,  de  egészében  mindig  ugyanaz  maradt.“  –  MÁRAI,  Sándor. 
Rómában történt valami, s. 10.

450 „Írj egy érdekes könyvet arról, milyen unalmas a történelem. Mindig ugyanaz…“ – MÁRAI, 
Sándor. Rómában történt valami, s. 174.

451 MÁRAI, Sándor. Rómában történt valami, s. 79, 101, 114, 142–143, 184. Srov. s fragmentem 
z  Herbáře: „Kultura nezaniká jen když se na kultivovaných náměstích Athén či Říma zjeví 
barbaři máchající kyji, ale i tehdy, když stejní barbaři zaplní veřejný prostor nějaké kultury 
a bez nároku na kvalitu zorganizují širokou nabídku, poptávku a výměnu zboží.“ – MÁRAI, 
Sándor. Herbář. Praha: Academia, 2017, s. 134. Překlad Dana Gálová.

452 MÁRAI, Sándor. Rómában történt valami, s. 114.
453 Srov.  MÁRAI,  Sándor.  Rómában  történt  valami,  s.  143,  172–173.  Postulát  historie,  ve 

významu lokální historie, se výrazně objevuje v románu Země, země…!, kde Márai popisem 
jednoho dne své babičky ukazuje, že právě tato lokální historie je ta skutečná – viz MÁRAI, 
Sándor. Země, země…!, s. 265–274.

454 MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1947. [Budapest]: Helikon, 2007, s. 45.
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soustřeďuje na osobu, kterou Jidáš zradil, a na to, co zradil, tedy na myšlenku, na 

Ježíšovo učení  a  také na celý společensko-politický kontext  tehdejší  Palestiny. 

Způsob, jakým je narace zkonstruována, zapříčiňuje, že zde máme co do činění 

spíše  s  filozoficko-historickým  esejem  než  s  románem,  a  hlas  vypravěče  lze 

identifikovat  s  hlasem a názory samotného autora.455 Vypravěč je  zde skutečně 

vševědoucí, dívá se na příběh Ježíše a Jidáše z perspektivy 20. století a na mnoha 

místech  si  dovoluje  hodnotit  a  komentovat  (také  ironicky  a  negativně)  nejen 

události,  které  vypravuje,  ale  také  více  či  méně  je  náznakově  propojovat 

a porovnávat  s  jinými  událostmi  v dějinách  a  hlavně  ze  současné  doby,  tzn. 

z poloviny 20. století.456 Všechny tyto komentáře vedou (opět) ke konstatovaní, že 

dějiny lidskosti charakterizuje cykličnost úpadku a vzniku kultur a významnou 

roli  v  historii  mohou  hrát  jenom  silné  osobnosti  –  ve  Třiceti  stříbrňácích  je 

takovou silnou osobností Ježíš.

Márai  klade  otázku,  jakým  člověkem  byl  Ježíš,  protože  první  katolíci 

následovali konkrétního muže, nikoli ideu. Románový Ježíš nepřipomíná boha, je 

naprosto lidský, má lidské tělo, žije, pracuje, cítí bolest, strach a radost, zdá se, 

jakoby Márai zbavil  Ježíše svatosti.  Márai se však nechce soustředit  na vnější 

obraz této postavy, který bude po svém životě nadále žít „ve vizi umělců“ a „ve 

vědomí mnoha milionů lidí“.457 Márai chce vystihnout pravdu o Ježíšovi,  chce 

přijít na to, co bylo jeho tajemství, v čem byla jeho velikost, která způsobila, že 

přivedl svět na novou cestu. Proč právě on byl tím člověkem, který se objevil za 

soumraku jedné kultury a dal vznik další kultuře, co bylo příčinou, že syn tesaře 

zmizel  a  objevil  se  Ježíš,  „(…)  člověk,  který  si  myslí,  že  je  ztělesněným 

Bohem“.458 Máraiho  odpověď  nemůže  být  jiná  než  ta,  že  Ježíš  měl  silnou 

osobnost, která vyplývala z harmonie jeho duše, těla a víry,  byl si vědom své 

osobnosti, toho, jakým je člověkem a jaký má úkol. Ježíš nebyl jen náboženský 

revolucionář,  jak  píše  Márai,  Ježíš  „[n]ikdy nezapře  židovský  Zákon  –  on  ho 

455 Tento román je výsledkem velmi dlouhého tvůrčího procesu. Přestože Třicet stříbrňáků vyšlo 
až v roce 1983, Márai na něm pracoval již ve 40. letech.

456 Srov. MÁRAI, Sándor. Harminc ezüstpénz. [Budapest]: Helikon Kiadó, 2011, s. 28–30, 127–
129 atd.

457 „a  művészek  látomásában”;  „emberek  számlálatlan  millióinak  öntudatában“  –  MÁRAI, 
Sándor. Harminc ezüstpénz, s. 41, 42.

458 „(…) az  ember,  aki  úgy hiszi,  benne testet  öltött  az  Isten.“  –  MÁRAI,  Sándor.  Harminc 
ezüstpénz, s. 58.
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jenom ‚naplní‘“,459 protože „ví“,460 že právě on je tou osobou, která může obětovat 

svůj život lidstvu, a tímto způsobem změnit celý svět. Je třeba k tomu dodat, že 

Ježíš byl v Máraiho vizi básníkem.461 Takže ještě jednou se ukazuje základní teze 

máraiovské  koncepce  individua  v  dějinách:  pouze  vynikající  jedinec  (umělec 

v nejširším  smyslu  tohoto  slova)  může  mít  zvláštní  a  pozitivní  roli  v historii 

lidstva, může mít moc „spasit“ lidstvo – čemuž lze rozumět nejenom z hlediska 

víry, ale i z hlediska celkové změny obrazu světa neboli  de facto změny kultury, 

ve které lidé žijí. Podobný námět se objevil také v Krvi sv. Januária (bezejmenný 

vědec) nebo Posilovači (Giordano Bruno, vědec i spisovatel).

Také  v  případě  Jidáše  se  chce  Márai  dostat  k  jeho  tajemství,  k  něčemu 

pravdivějšímu  než  jen  ke  stručnému  konstatovaní  o  zradě  za  30  stříbrňáků. 

Rozhovor mezi Jidášem a Matoušem (tady Márai přechází od eseje k románu) – 

zdá se – naznačuje důvod, proč Jidáš zradil: pochybnosti o tom, kým byl Ježíš, 

pochybnosti  o  člověku,  který  něco  věděl  nesporně,  byl  řízen  rozumem,  nikoli 

srdcem. Víra se vymyká pokusům o racionální vysvětlení, objevuje se hranice, 

kterou rozum neumí překonat: jestli někdo uvěří, již ví. Jidáš se snaží pochopit 

Ježíše a jeho roli a ptá se Matouše na to, jestli je Ježíš opravdu spasitel. Jidáše ale 

žádná parabolická odpověď celníka neuspokojuje, protože se zaměřuje pouze na 

fakta,  která  nedokáže  vysvětlit.  Ve  slovech  Matouše  čteme  nejenom  Máraiho 

interpretaci Písma svatého, ale také jeho parabolickou odpověď na téma podstaty 

víry, která je individuální cestou každého člověka.462

Márai zde nezaujímá žádné teologické stanovisko, nepotvrzuje ani nepopírá 

základní  dogmata katolicismu.  Stačí  připomenout,  že  román končí  okamžikem 

zrady Jidáše, nikoli ukřižováním a zmrtvýchvstáním Ježíše. Nepřemlouvá k víře 

ani k jejímu odmítnutí.  Místo toho prezentuje názor, že podstatou vztahu mezi 

bohem a člověkem je vždy osobní víra, a nikoli institucionální donucení a také 

názor, že člověk vždy bude konkretizovat obraz boha, protože bez něj nemůže 

žít.463

459 „Soha nem tagadja meg a zsidó Törvényt – ő csak ‚betölti‘ azt.“ – MÁRAI, Sándor. Harminc 
ezüstpénz, s. 48.

460 MÁRAI, Sándor. Harminc ezüstpénz, s. 58.
461 MÁRAI, Sándor. Harminc ezüstpénz, s. 59, 102, 109.
462 MÁRAI, Sándor. Harminc ezüstpénz, s. 163–164.
463 MÁRAI, Sándor. Harminc ezüstpénz, s. 34, 43, 98–99.
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Na tomto místě je ještě nutné se vrátit k otázce koncepce dějin. Nelze plně 

souhlasit s Lőrinczyho tvrzením, že se v románu V Římě se něco stalo a ve Třiceti 

stříbrňácích ukazují zřetelné souvislostí s filozofií Spenglera.464 Márai se od 40. let 

myšlenkám německého filozofa vzdálil (viz podkapitoly 2.5, 3.2.3). Není možné 

popřít, že teze o cykličnosti dějin, opakovaně se vracejícím vznikání a zanikání 

období a civilizací je zde přítomna a určitě lze v tomto smyslu o návaznosti na 

koncepci Spneglera uvažovat. Je ale možné poukázat i na to, že Márai navazuje 

i na  stejné  prvky  v  koncepcích  jiných  myslitelů,  což  by  znamenalo,  že  jde 

o obecnější  souvislost  než  o  výhradní  souvislost  s  filozofií  Spenglera.  Kolem 

poloviny 20. století se mluvilo a psalo o cykličnosti dějin lidstva a úpadcích kultur 

v dílech mnoha filozofů a historiků. Márai jednak spoustu těchto prací četl (zde 

stačí zmínit Toynbeeho, Curtiuse nebo Gibbona), jednak se sám kriticky věnoval 

otázce historie. A proto v případě románu V Římě se něco stalo a Třicet stříbrňáků 

považuji tezi o výlučné spenglerovské inspiraci za nadinterpretaci.465 Samotnou 

tezi o cykličnosti dějin je možné spojovat například i s koncepcí Toynbeeho, který 

měl v období emigrace nepochybně větší vliv na Máraiho – hlavně jeho názor 

týkající se roli tvořivé menšiny (creative minority), která vytvoří kulturu v rozvoji 

dané civilizace, a také fakt, že Márai používal v tomto období k popisu určitého 

celku  jakožto  jednotky  při  studiu  dějin  raději  pojem  „civilizace“  než  pojem 

„kultura“. Explicitně se Toynbee objevuje i v románech Krev sv. Januária, Země,  

464 LŐRINCZY, Huba. Az emigráció jegyében, s. 20–23, 126–127.
465 Stejně  tak lze  za  nadinterpretaci  považovat  pokus nalézt  souvislosti  s  koncepcí  Hippolyta 

Taina,  což opět  činí  Lőrinczy.  Tvrdí,  že zobrazení  Ježíše jako básníka-umělce a důkladný 
popis krajiny a atmosféry, které jsou spojeny s jeho životem, poukazují na to, že zde Márai 
navazuje  na  koncepci  francouzského  filozofa.  Je  ale  nutné  říct,  že  samotný  text  románu 
nesvědčí o tomto vztahu a popis společensko-historického kontextu není dostatečný argument 
pro tuto tezi a více souvisí s Máraiho koncepcí románu jako žánru. Vedle toho se můžeme 
podívat na samotný pohled Máraiho na tento koncept, tj. na názor Máraiho o koncepci Taina, 
který najdeme v deníku: „V knihovně. Taine, v úvodu, mělce tlachá o teorii sociálního rozvoje. 
Rasa,  prostředí,  moment určují  lidský vývoj – opravdu, velký objev! Jeho proslulou teorii  
prostředí teď čtu poprvé, na vlastní oči. Bolševici ji také vyznávají. Já ne. V člověku je něco 
nezměnitelného, co ani rasa, ani prostředí, ani čas nemohou změnit. Je to idea, která v něm 
žije,  která  z  něj  činí  člověka  a  osobnost,  jež  se  nemění.“  („A  könyvtárban.  Taine, 
a bevezetésben,  hígan  locsog  társadalomfejlődési  elméletről.  A fajta,  a  miliő,  a  pillanat 
határozza  meg  emberi  fejlődést  –  valóban,  nagy  felfedezés!  Híres  miliőelméletét  most  
olvasom először, szemtől szemben. A bolsevisták is ezt vallják. Én nem. Az emberben van 
valami megmásíthatatlan, amit a fajta, a miliő és az idő sem tudnak átalakítani. Az idea az, ami 
benne él, amitől ember és személyiség, ami nem változik.“) – MÁRAI, Sándor. A teljes napló:  
1949, s. 28. V dalších záznamech se Márai opakovaně vrací k Tainovi, většinou negativně. 
Lőrinczy tyto komentáře vynechává, i když je musel znát – jeho studie na mnoha místech 
ukazují  velmi důkladnou znalost  Máraiho deníku z tohoto období. Viz LŐRINCZY, Huba. 
Az emigráció jegyében, s. 128–129.
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země…!, Rubínové srdce, a také na mnoha místech v deníku (více k tomuto tématu 

viz  další  části  práce).  Zdá  se  však  mnohem  rozumnější  říct,  že  se  nejedná 

o navázaní na myšlenky nějakých konkrétních filozofů, nýbrž že zde lze mluvit 

o zralém a pevném přesvědčení samotného Máraiho, které se opakovaně vrací ve 

spisovatelově tvorbě. V románech diskutovaných v tomto oddílu se také objevují 

jména různých filozofů – v románu Krev sv. Januária jsou to Croce, Santayana, 

Toynbee; v Ortelu v Canudosu myslitelé glorifikující anarchii; v románu V Římě 

se něco stalo řečtí a římští filozofové, hlavně Cicero; v díle Třicet stříbrňáků opět 

řečtí a římští filozofové, Platón, Aristotelés, Seneca atd., ale najdeme tu i aluze na 

Nietzscheho  či  Freuda  apod.  Tyto  odkazy  slouží  spíše  jako  pouhý  rétorický 

postup.  Filozofická  váha  románu  spočívá  v  něčem jiném –  v autorově  vlastní 

myšlence, a nikoli ve jménech, která zmiňuje.

*

Když se  podíváme na  všechny romány,  o  kterých tu  byla  řeč,  vidíme,  že 

vykazují  jistý  společný rys.  Všechny tyto romány jsou literárním zpracováním 

témat, která byla v centru Máraiho zájmu od začátku 40. let 20. století. Prvním 

z nich je podstata vztahu jedince a společnosti, druhým pak jsou dějiny lidstva. Na 

jedné straně je teze, že základem společenského života člověka musí být svoboda, 

na  straně  druhé  je  přesvědčení  o  cykličnosti  dějin.  Vedle  toho  je  tu  patrné 

přesvědčení  o  hranicích  rozumu jak  vůči  zvířecím pudům,  které  jsou  člověku 

vlastní, tak i vůči víře. Svět se mění, ale zlepšuje se v důsledku této změny? Stává 

se odlišným, technicky vyvinutějším, ale zároveň se neustále vrací destruktivní 

síla, která jedince ničí. Když se kultura ve prospěch systémového nihilismu mění, 

může  pomoct  pouze  metaforická  „spása“.  Cizinec  z  díla  Krev  sv.  Januária 

„(…) nevidí  žádnou  jinou  možnost  záchrany lidstva  než  spásu“.466 Vize  konce 

určité  dějinné  epochy  znamená  svět  zbavený  kulturního  rámce  a  ovládnutý 

davovým člověkem, jedinec je ponechán sám sobě a musí bojovat nejenom o svou 

existenci,  ale i o zachování integrity své osobnosti a rovnováhu mezi rozumem 

a vírou.

466 „(…)  nem  lát  semmiféle  más  menekülési  lehetőséget  az  emberiség  számára,  csak 
a megváltást.“ – MÁRAI, Sándor. San Gennaro vére, s. 159.
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Jako  zdůraznění  a  shrnutí  této  tematiky  tu  lze  ještě  krátce  zmínit  román 

Rubínové srdce, který byl vydán posmrtně (podle rukopisu ukončil Márai práci na 

románu v roce 1985) a který měl být podle záměru autora detektivkou. Vražda se 

však  nezdá  být  hlavní  osou  knihy  a  slouží  pouze  k prezentaci  historických 

a antropologických názorů – jedná se o kritiku současné civilizace a současného 

člověka. Je to de facto uzavření problematiky vztahu civilizace a jedince, který se 

snaží zůstat osobností.  Objevují se v něm všechny motivy, které byly přítomny 

v dřívějších  románech,  takže  tu  ve  skutečnosti  dostáváme  shrnutí  základních 

motivů  románové  tvorby  Máraiho:  (1)  obraz  zmasovělé  civilizace,  ve  které 

chybějí  hodnoty,  idey  a  lidská  osobnost;  (2)  davový  člověk,  který  je  jenom 

statistickým údajem a nerozumným konzumentem; (3) konzum, láska k penězům 

a touha po zisku, které ničí morální hodnoty; (4) pud agrese a touha po krvi, které 

vládnou lidem; (5) v podvědomí skryté pudy; (6) transformace řádu v systém; 

(7) kritika  vědy  a umění,  které  nejsou  prodchnuté  tvůrčí  silou,  ale  touhou  po 

zisku; (8) konfrontace dvou pudů: lásky a agrese atd. Především zde však dává 

o sobě  vědět  vize  cykličnosti  dějin  lidstva  a  vzniku  kultur,  jejichž  čas  trvání 

organicky odpovídá cyklu narození – rozkvět – úpadek. Začátek je vždy spojen se 

vznikem nové idey (i v náboženském smyslu), s rozkvětem kulturotvorné činnosti 

konkrétní (menšinové) skupiny lidi a k pádu dochází v důsledku vyčerpání vnitřní 

síly.  Jako  fragment,  který  plně  odráží  výše  uvedené  náměty,  lze  poukázat  na 

scénu,  kdy hlavní  postava  (badatel  jihoamerických civilizací)  pozoruje  krajinu 

New Yorku a přemýšlí o důvodech pádu civilizace:

Tento světadíl ‚je v pohybu‘ a je možné, že milimetrový rytmus posuvu stahuje se 
sebou v hlubinné vrstvě všechno, co zde bylo postaveno? I tuto civilizaci neonových 
světel?… Je možná, že i ona začíná odumírat jako kultura Inků a Aztéků? A ten 
pohyb půdy nezpůsobují  dobrodruzi  a teroristé,  nýbrž vnitřní  vysychání,  ubývání 
náboženské  energie?  Všechno,  co  o tom  přečetl,  od  Gibbona  až  po  účtování 
Toynbeeho,  dokazovalo,  že  zánik  přezrálých  civilizací  anebo  civilizací,  které  se 
vyvíjely příliš  rychle,  nezpůsobují  vnější  síly,  nýbrž vnitřní  únava.  Je možné,  že 
i novodobá americká civilizace se ocitla  před svahem, protože ochably duchovní 
síly, které ji vytvořily a udržovaly?467

467 MÁRAI, Sándor. Rubínové srdce. In: MÁRAI, Sándor. Odkaz Ester. Praha: Academia, 2004, 
s. 206–207. Překlad Anna Valentová. I zde vidí Lőrinczy vliv Spenglera, navzdory tomu, že se 
text  románu  o  něm  nezmiňuje.  Lőrinczy  usuzuje:  „Bylo  by  obtížné  se  domýšlet,  proč 
Rubínové  srdce pomíjí  jméno  Oswalda  Spenglera,  hlavně  proto,  že  se  jedná  o  jednu 
z největších  Máraiho  inspirací.  Máme pouze jeden  předpoklad  – řekněme opatrně.  Během 
desetiletí  si  Márai  tak moc osvojil  poučky německého filozofa,  že  zapomněl,  od koho je 
převzal…“ („Miért mellőzi a Szívszerelem Oswald Spengler nevét, bajos volna kitalálnunk, 
főleg, hogy Márai egyik legnagyobb eszméltetőjéről van szó. Egy föltevésünk van csupán – 
óvatosan mondjuk. Az évtizedek során Márai olyannyira a magáéivá élte a német filozófus 
tanait, hogy el is feledte, kitől kapta őket…“) – LŐRINCZY, Huba.  Az emigráció jegyében, 

172



Všechny tyto prvky byly již přítomny v dřívějších Máraiho dílech a je třeba 

říct, že byly lépe organicky propojeny a vkomponovány do formy románu. Také 

samotné hlavní postavy nejsou zkonstruovány tak, aby mohly upoutat pozornost 

a navzdory motivu vraždy detektivka opravdu neplní svou funkci. Je možné nabýt 

dojmu, že Márai chtěl zahrnout do tohoto jednoho románu všechny své myšlenky, 

prvky vlastní biografie (např. emigraci, cestu na jih Itálie, stěhovaní do Ameriky) 

a intelektuální inspirace (v textu se přímo objevují  jména filozofů).  I přes tyto 

výtky je  román důležitým tematickým uzavřením Máraiho tvorby a zdůrazňuje 

homogenitu a kontinuitu jeho názorů.

2.5 Esejistické  romány  –  Zpověď,  Země,  země…!,  Chtěl  jsem 

mlčet

Romány  Zpověď a  Země,  země…! jsou  považovány  za  nejdůležitější  díla 

v Máraiho tvorbě, která plně reprezentují jeho názory a ars poetiku. Vydání těchto 

dvou děl sice od sebe dělí téměř 40 let, nicméně i tak jsou výrazem koherentního 

pohledu na svět, který se rozprostírá mezi póly individuálního a kolektivního.

Při analýze těchto románů je nutné podívat se také na historii jejich vzniku. 

Příběh vzniku způsobuje, že máme k dispozici několik variant textu, jak v případě 

Zpovědi, tak v případě románu Země, země…!468 Zpověď původně byla vydána ve 

dvou svazcích v letech 1934–1935. První svazek je historií rodiny, města a dětství 

hlavního hrdiny a zároveň vypravěče. Symbolickým uzavřením období dětství je 

s. 149.  Je  těžké  přijmout  jako  argument  tvrzení,  že  Márai  musel  zapomenout  na  filozofii  
Spenglera, bez ohledu na smysluplnost takové výtky. Zásadnějším se zdá být to, co již bylo 
řečeno v případě historických románů (viz výše), zdůraznění, že pojmy, které používá Márai 
a o kterých Lőrinczy tvrdí, že jsou opravdu spenglerovské,  de facto nejsou specifické pouze 
a výhradně  pro  koncepci  Spenglera  –  pojmy  jako  kultura,  civilizace,  technická  civilizace 
Západu, vnitřní vyčerpání, diferenciace kultur atd. se také objevují u jiných myslitelů. Rovněž 
je důležité to, že Márai říká zde jen „Gibbontól Toynbee számvetéséig“, tj. „počínaje úvahami 
Gibbona až po Toynbeeho“, čemu lze rozumět jako počínaje myslitelem z 18. století až po 
nejnovější  koncepce.  (Srov.  MÁRAI,  Sándor.  Szívszerelem.  In:  MÁRAI,  Sándor.  Eszter  
hagyatéka és három kisregény. [Budapest]: Helikon Kiadó, 2008, s. 282.)

468 Nyní  je  dostupná plná  verze  rukopisu,  která  byla vydána spolu se  změnami provedenými 
autorem  a  s  fragmenty,  které  doposud  nebyly  známy.  V  případě  Zpovědi se  jedná 
o cenzurovaný a necenzurovaný text a v případě Země, země…! také o fragmenty, které nebyly 
připojeny  k románu  a  rovněž  nebyly  částí  posmrtně  vydaného  textu  Chtěl  jsem  mlčet. 
Viz MÁRAI, Sándor. Egy polgár vallomásai: (1934–1935/1940). [Budapest]: Helikon Kiadó, 
2013;  MÁRAI,  Sándor.  Hallgatni  akartam.  [Budapest]:  Halikon  Kiadó,  [2015];  MÁRAI, 
Sándor. Föld, föld!…: A teljes változat. [Budapest]: Helikon Kiadó, 2014. Ani plné vydání se 
však nevyhnulo redakčním chybám.
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zpráva  o  vraždě  dědice  trůnu  Habsburské  monarchie  a  –  jak  uvádí 

Szegedy-Maszák – tato  scéna  také  jasně  naznačuje,  že  svět  popsaný v prvním 

svazku patří  k  minulosti.469 Druhý svazek je  věnován emigraci  hlavní  postavy 

v období  jejího  mládí,  jejím  prvním  krokům  v  dospělosti,  shromažďování 

životních  zkušeností,  utváření  osobnosti  a  výběru  způsobu  života  i  jeho 

rozhodnutí  stát  se  spisovatelem.  Také  závěr  tohoto  svazku  má  symbolickou 

dimenzi:  smrt  otce,  která  se  rovná  definitivnímu  konci  světa  hodnot,  jejichž 

zosobněním byl  právě  otec.  Od  chvíle  svého  vydání  byl  tento  román  čtenáři 

vnímán  jako  Máraiho  autobiografie,  což  bylo  ovlivněno  četnými  paralelami 

s autorovým životem a samotným titulem (viz níže).  Text,  který autor plánoval 

jako pokračování románu, tj. třetí svazek Zpovědi, je dnes známý jako Chtěl jsem 

mlčet.  Jedná  se  o  trpký  obraz  maďarské  měšťanské  vrstvy,  ve  kterém  autor 

obviňuje sociální vrstvu, ze které sám pocházel, z odpovědnosti za ekonomickou 

a politickou situaci v Maďarsku 30. a 40. let. Márai se však rozhodl nepublikovat 

text  v  maďarštině,  ačkoliv  na  základě  rukopisu  a  komentářů  v  deníku  lze 

konstatovat, že byl dokončen v roce 1949–1950, tj. již v exilu.470 Márai se rozhodl 

nezveřejnit  část  rukopisu,  tj.  první  kapitoly,  ale  jistá  část  rukopisu  se  stala 

základem románu vydaného v roce 1972, který časem získal titul Země, země…! 

a jehož osa představuje okolnosti, které přiměly autora k emigraci v roce 1948.471

První  vydání  silně  autobiograficky laděného textu  Zpovědi vyvolal  reakci, 

kterou autor pravděpodobně nemohl očekávat. György Stumpf, který byl kdysi 

Máraiho učitelem, podal proti autorovi žalobu za poškození dobrého jména. Márai 

soud prohrál a podle rozsudku měl zaplatit náhradu škody a odstranit fragmenty 

469 SZEGEDY-MASZÁK,  Mihály.  A kettős  Monarchia  emléke  a  magyar  irodalomban  (1924 
Megjelenik  Kosztolányi  Dezső  Pacsirta című regénye).  In:  SZEGEDY-MASZÁK,  Mihály 
a András  VERES,  eds.  A  magyar  irodalom  történetei:  1920-tól  napjainkig.  Budapest: 
Gondolat Kiadó, 2007, s. 97.

470 Márai chtěl v roce 1949 vydat přepracované tři svazky Zpovědi v německém nakladatelství, 
setkal se však s odmítnutím nakladatele – viz MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1949, s. 246.

471 Například  scéna  z  března  1938,  kdy  zjišťuje  od  kolegy  v  redakci,  že  se  v  Rakousku 
referendum konat nebude a Schuschnigg rezignoval, nebo popis dalších událostí tohoto dne, 
jsou v rukopise  Chtěl jsem mlčet a pak se opakují v  Zemi, zemi…! – srov. MÁRAI, Sándor. 
Chtěl jsem mlčet. Praha: Academia, 2019, s. 24–26. Překlad Adéla Gálová; MÁRAI, Sándor. 
Země, země…!, s. 137–139. Deníkové záznamy ukazují pomalou změnu konceptu: v roce 1953 
mluví o závěrečném svazku Zpovědi, který chce ještě napsat; titul  Země, země…! se poprvé 
objevuje v roce 1954; v 1955 píše o přepracování III. svazku pro maďarské vydání; v roce 
1970 říká,  že  začal  psát  Země,  země…!,  v  1972,  že  plánuje  napsat  další  část  věnovanou 
emigraci a stáří a že se tato kniha spojuje s prvním svazkem Zpovědi. Viz MÁRAI, Sándor. 
A teljes napló: 1952–53,  s. 286, 291, 299, 348; MÁRAI, Sándor.  A teljes napló: 1954–56, 
s. 125,  139,  148,  237–238,  313;  MÁRAI,  Sándor.  A  teljes  napló:  1970–73.  [Budapest]: 
Helikon, 2015, s. 22, 251, 327.
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textu, které se týkaly žalobce.472 Autocenzura, kterou Márai provedl, byla však 

mnohem obsáhlejší, což do značné míry narušilo – i strukturně – koncepci celého 

románu a ovlivnilo i  jeho interpretaci (zvláště souvislosti  spojené s Freudovou 

psychologií).  Text,  který  byl  znovu  vydán  v  roce  1940,  je  již  zbaven  nejen 

kapitoly věnované Stumpfovi, ale také mnoha dalších fragmentů, které jednotlivé 

postavy vykreslovaly v nepříznivém světle (nebo by mohly vykreslovat). Kromě 

toho byla změněna jména, byly odstraněny fragmenty týkající se každodenního 

života Židů v Košicích, jakož i postav přátel židovského původu z dětství nebo 

fanatismu německých  hostitelů,  u  kterých  mladí  manželé  Máraiovi  žili.  Autor 

odstranil i fragmenty intimních vzpomínek z období puberty a s tím související 

experimenty.  Na  mnoha  místech  zmírnil  tón,  kupříkladu  pomocí  méně 

expresivních adjektiv. Všechny tyto zásahy se týkají především prvního svazku, 

avšak pro celek textu je charakteristický ještě jeden záměr: nahrazení slov cizího 

původu  jejich  maďarskými  ekvivalenty,  což  je  spojeno  se  stále  silnějším 

pohledem na  čistotu  mateřského  jazyka,  který  je  pro  Máraiho  nejdůležitějším 

projevem kultury a podstatou národa.

Je třeba také upozornit na specifický vztah mezi zde diskutovanými romány 

a cyklem  Dílo  rodiny  Garrenů,  který  na  tematické  úrovni  znamená  výskyt 

stejných  motivů.  K  těm nejdůležitějším  patří:  (1)  kolektivní  portrét  maďarské 

vrstvy  měšťanů  (její  historická  role  a  současná  situace),  skrze  který  předvádí 

(2) koncepci  kultury  a  civilizace,  dále  (3)  vzpoura  proti  světu  dospělých, 

sounáležitost  s  partou;  (4)  opozice  individuality  a  společnosti  nebo  paměti 

individuální  a  kolektivní;  (5)  otázka  národní  a  společenské  identity;  (6)  svět 

evropských hodnot; (7) role a odpovědnost spisovatele. Tyto motivy a dokonce 

i podobné scény a epizody jsou vpleteny do textu a v případě zde analyzovaných 

románů mají  i  jasně  autobiografický charakter.  K takovým paralelním scénám 

patří  například: scéna smrti  otce,  cestování vlakem po Evropě,  úvahy na téma 

osudu Evropy na terase pařížské kavárny, návštěva knihkupectví v Berlíně, kde 

prodávají pouze knihy „nové doby“, nebo analýza národního charakteru Němců, 

Francouzů,  Angličanů atd.  Na tomto základě není překvapivé hledání  v hlavní 

postavě  ságy  –  Péteru  Garrenovi  –  rysů  samotného  autora.  Otázka,  které  by 

472 Důkladná  analýza  procesního  materiálu  viz  FISCHER,  Alajos  a  Béla  SARUSI  KISS. 
A megcsonkított vallomás: (Márai Sándor Egy polgár vallomásainak pere). Irodalomtörténeti  
Közlemények. Budapest, 2003, 107(4–5), 545–580.
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v kontextu  filozofických  souvislostí  měla  být  věnována  zvláštní  pozornost,  je 

konflikt západní a východní kultury, resp. Evropy a Ruska a Sovětského svazu, 

který v cyklu Dílo rodiny Garrenů není přítomen a který Márai jasně definuje 

v románu  Země,  země…! Tento  silný  paralelismus  rovněž  způsobuje,  že 

filozofické souvislosti z Díla rodiny Garrenů jsou také přítomny v esejistických 

románech – je to opět filozofie Spenglera, Ortegy y Gasseta, Freuda, v menší míře 

Nietzscheho, tedy jakési filozofické „stálice“ pro Máraiho důležité.  Občas jsou 

pak  tito  autoři  doplňováni  i  některými  dalšími  mysliteli.  Charakter  vyznání  / 

vzpomínek zapsaných ve formě eseje způsobuje, že filozofické otázky a jména 

jednotlivých filozofů jsou uvedeny explicitně a autor k nim zaujímá konkrétní 

stanovisko.

Je nutné se ještě zastavit u pojmu esejistický román, který používám k popisu 

těchto  textů.  Esejistický  román  jako  literární  žánr  je  kombinací  několika 

literárních  forem  –  jsou  to  hlavně  román,  esej,  vzpomínky,  deník,  reportáž. 

Hlavním rysem tohoto typu románu je jeho esejistická povaha, prezentovaný svět 

má rysy nefiktivní, resp. faktuální s prvky autobiografie a dokumentu, často je 

vyjádřený  bohatým,  téměř  poetickým  jazykem.473 V  případě  Máraiho  tvorby 

k tomuto typu románu řadím právě romány Zpověď a  Země, země…! s posmrtně 

vydanými kapitolami. Otázka příslušnosti těchto románů k nějakému žánru není 

jednoduchá.  V  maďarské  odborné  literatuře  jsou  obvykle  pojmenovány  jako 

románový  životopis  (regényes  életrajz),474 tzn.  takový  román,  ve  kterém  jsou 

autentické události prezentovány uměleckým způsobem, jak z hlediska jazyka, tak 

z hlediska formy a do celku jsou také zakomponovány fiktivní prvky (v různé 

míře  v každém románu)  –  je  to  tedy  specifická  kombinace  charakteristických 

vlastností románu, deníku, literární zpovědi. V případě těchto románů je možné 

také  mluvit  o  autobiografickém  románu,  psychologickém  románu, 

bildungsromanu, generačním románu,  společenském románu atd. Rovněž nelze 

nezmínit, že také samotný název v případě Zpovědi – doslova vyznání (vallomás) 

–,  nebo  podnázev  v  případě  Země,  země…! –  vzpomínky  (emlékezések)  –, 

473 KORWIN-PIOTROWSKA,  Dorota.  Poetyka:  przewodnik  po  świecie  tekstów.  Kraków: 
Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2011, s. 41.

474 Viz np. LŐRINCZY, Huba. „…személyiségnek lenni a legtöbb…“ Márai-tanulmányok, s. 112; 
DOBOS, István. Önéletírás és regény (1935 Megjelenik Márai Sándor Egy polgár vallomásai 
című regénye). In: SZEGEDY-MASZÁK, Mihály a András VERES, eds. A magyar irodalom 
történetei: 1920-tól napjainkig. Budapest: Gondolat Kiadó, 2007, s. 323–335; GINTLI, Tibor, 
ed. Magyar irodalom. Budapest: Akadémiai Kiadó, 2010, s. 724.
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poskytují další interpretační perspektivu. Tyto pojmy směrují pozornost čtenáře 

k otázce, jak se vyrovnat s minulostí, včetně toho, co bylo krásné a hodnotné, ale 

také toho, co byla porážka a co člověk zanedbal. V evropské literatuře má literární 

zpověď  dlouhou  tradici  počínaje  dílem  Confessiones (Vyznání)  sv.  Augustina, 

která  ukazují  cestu  individuálních  zkušeností  spojenou  s  hledáním  moudrosti 

a pokusem  analyzovat  a  zobecnit  konkrétní  události.  Stojí  za  zmínku,  že  pro 

Augustina je paměť a také pamatování a vzpomínání čili zachovávání minulých 

stavů a událostí sílou lidského ducha, schopností, která má rozhodující význam při 

určování identity člověka.475 Jak ve Zpovědi, tak v Zemi, zemi…! se paměť stává 

zdrojem vyprávění a budovaní světa románu. Jak uvádí Evžen Gál, když popisuje 

specifičnost formy Zpovědi:

[Literární  zpověď]  nese  jak  původní  význam  intimního  autentického  vyznání 
a sebezpytování jedince, tak i prvek literárnosti, která svou strukturovanou formou 
povznáší  individuální  zkušenost  na  úroveň  generační  výpovědi,  či  ještě  lépe  na 
úroveň výpovědi celé sociální vrstvy, na úroveň obrazu specifické životní formy.476

Nicméně  je  třeba  říct,  že  jak  Zpověď,  tak  Země,  země…! jsou  pokusem 

o intelektuální uchopení (popis, analýzu a hledání konkluzí) světa a událostí, které 

měly rozhodující vliv nejenom na Máraiho osobní život a kariéru spisovatele, ale 

také – v širší perspektivě – na celou maďarskou a evropskou společnost. A protože 

esejistické  prvky  spojené  s prezentací  vlastních  názorů  mají  charakter  nejen 

sociologicko-kulturních úvah, ale i úvah do jisté míry filozofických, získávají tím 

mimořádný význam. A proto mám za to,  že tyto romány lze označit také jako 

esejistické  romány,  jež  jsou  „intelektuální  autobiografií“  Máraiho  (i  když 

samozřejmě máme tu co do činění s románovým životopisem).477 Silné esejistické 

zaměření románu způsobuje, že příběh je na mnoha místech přerušen a vypravěč 

představuje myšlenky na vybrané téma, které často tíhnou k filozofickým úvahám. 

Tato esejizace je zvláště silně viditelná v  Zemi, zemi…!, kde je těžištěm celého 

textu důkladná analýza vybraného problému,  kterým mohou být  události,  lidé, 

se kterými se autor setkal nebo abstraktní idey (např. analýza chování sovětských 

475 Srov.  celou desátou kapitolu  Vyznaní věnovanou otázce paměti,  např.:  „A pohleďme:  sám 
nechápu sílu vlastní paměti, i když mimo ni bych neuměl říci sám o sobě ‚já‘.“ – AUGUSTIN. 
Vyznání. Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství, [2015], s. 266. [X.16.25.] 

476 GÁL, Evžen.  Odysseův opožděný návrat.  In:  MÁRAI,  Sándor.  Zpověď.  Praha:  Academia, 
2003, s. 409–410. Zvýraznil autor.

477 Na  téma  problematiky  autobiografického  charakteru  Máraiho  tvorby,  resp.  toho,  že  hlas 
vypravěče  v  esejistických  románech  je  třeba  ztotožnit  s  hlasem  samotného  autora  –  viz 
3. kapitola.
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vojáků,  poznámky o maďarské literatuře  nebo otázka evropského humanismu). 

Reflexivnost  eseje  se  spojuje  s asociativním charakterem úvah,  což  zase  vede 

k nesystematičnosti  a nesystémovosti  analyzovaného tématu,  kde  důležitou  roli 

hrají digrese a intertextuální úvahy, ve kterých autor navazuje (také explicitně) na 

literární, filozofické nebo historické texty. Celek lze považovat za vlastní filozofii 

ve smyslu phronesis.

Přímé  navazování  na  filozofy  ve  velké  části  slouží  autorovi  k  rétorickým 

a stylistickým účelům, dokonce lze říct,  že někdy mají humoristický a ironický 

charakter.478 Jsou to však vesměs prvky, ze kterých buduje celkový obraz svého 

pohledu na svět. V této funkci jsou zmíněni např.: Bergson, Keyserling a jeho 

„škola moudrosti“ v Darmstadtu (z těchto schůzek školy psal novinové články 

vypravěč),  kategorický  imperativ  Kanta,  pojem  svobody  u  Aristotela,  učení 

Platóna  a  Sókrata,  myšlenky  Voltaira  atd.  Jako  příklad  takových  stylistických 

postupů ve Zpovědi je možné uvést: „Londýn je vpravdě ideálním sanatoriem pro 

léčbu středoevropského Minderwertigkeits-komplexu.“479 Nebo:

Měli jsme už tenkrát přečtenou ‚celou francouzskou literaturu‘ – já jsem skutečně 
přečetl  několik  románů  Zoly,  Anatola  France  a  Maupassanta,  pokud  možno 
v maďarském nebo německém překladu, něco jsem zaslechl o Bergsonovi a ‚znal 
jsem‘  francouzskou  historii,  ale  spíš  jen  od  Velké  francouzské  revoluce 
a napoleonských válek po současnost.480

Podobným způsobem navazuje na filozofy také v  Zemi, zemi…! Jako příklad je 

možné poukázat na „civilizaci afrodiziaka“ od Bergsona, kterýžto pojem používá 

Márai  k  popisu  chování  sovětských  vojáků,  když  pobývali  v  jeho  domě 

v Leányfalu  –  přestože  nemluví  anglicky,  chtivě  si  prohlíží  americký  časopis 

Esquire.481 Zde se ukazuje, že Márai nenavazuje jenom na obecně známé pojmy, 

neboť koncept civilizace afrodiziaka se objevuje v knize Les Deux Sources de la  

morale et  de la religion (1932,  Dva zdroje morálky a náboženství)482 a nepatří 

mezi nejslavnější a nejvíce diskutované Bergsonovy koncepty.483

478 Kromě této propojenosti s filozofií hraje velkou roli také provázanost se spisovateli a básníky, 
především těmi, jejichž tvorba hodně přispěla k vývoji Máraiho psaní. Těmi nejdůležitějšími 
jsou: Goethe, Thomas Mann, Marcel Proust, Robert Musil, Gyula Krúdy, Dezső Kosztolányi, 
János Arany.

479 MÁRAI, Sándor. Zpověď. Praha: Academia, 2003, s. 370. Překlad Dana Gálová.
480 MÁRAI, Sándor. Zpověď, s. 198.
481 MÁRAI, Sándor. Země, země…!, s . 75–76.
482 Srov.  „Celá  naše  civilizace  je  afrodisiakální.“  –  BERGSON,  Henri.  Dva  zdroje  morálky  

a náboženství. Praha: Vyšehrad, 2007, s. 217.
483 Márai  četl  opět  Dva zdroje  morálky  a  náboženství v  roce  1969,  tj.  rok  před  definitivním 

zahájením práce na Zemi, zemi…! – srov. MÁRAI, Sándor.  A teljes napló: 1967–69, s. 355–
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Zvláštní variantou této funkce budou odkazy, které doplňují Máraiho vlastní 

úvahy.  Mohou  naznačovat  souhlas  názorů,  sloužit  jako  argument  na  podporu 

vlastních úvah a jednání nebo vyjadřovat nesouhlas vůči nim. Jako například:

Občas  mě  napadlo  jisté  konstatování  starého  Freuda,  který  si  v  jedné  ze  svých 
posledních knih povzdechl: komunisté vzali člověku soukromé vlastnictví, protože – 
podle  jejich  názoru  –  vlastnictví  podněcuje  v  lidech  agresi;  avšak  bolševická 
společnost zůstala agresivní i bez vlastnictví soukromého majetku… Toto je pravda 
– nyní jsem to viděl.484

Sókratés říká v Kritónovi (ten útlý svazek unikl záhubě, sundal jsem jej z police 
a nalistoval si to), že každý občan má právo odejít ze své vlasti, pokud se nechce 
účastnit  činů,  které  v  zájmu vlasti  nepovažuje  za  správné.  Thoreau,  osamocený, 
kacířský mudrc severoamerických lesů (nevím, jestli někdy četl Kritóna, protože žije 
bez  knih,  o  koříncích  a  medu  lesních  včel),  říká  v  Civil  disobedience  něco 
podobného: neumíš-li  se ubránit  hříchu jinak,  musíš z  domova odejít.  Na to  má 
právo každý, kdo nechce být spiklencem zločinu.485

Negativně,  tj.  polemicky navazuje  např.  na Sartra  a  jeho knihu  Qe’est  que la  

littérature? (1947, Co je to literatura?). Márai ho kritizuje za de facto marxistické 

teze  týkající  se  špatně  chápané  sociálně  angažované  literatury,  tj.  jako  tvorby 

v souladu s požadavky doby a jako vztahu mezi spisovatelem a společností:

Z té knihy jsem se dozvěděl, že nejsem ‚svobodný‘,  protože beztřídní společnost 
ještě nevznikla. / Tato kniha tehdy skýtala poučnou četbu. V Maďarsku si komunisté 
pospíšili  rozhlásit,  že  většina  beletristických  děl,  kterou  četla  ‚veřejnost‘,  tedy 
buržoazní  třída  disponující  monopolní  mocí,  je  ‚škodlivá  literatura‘.  Toto  Sartre 
neříkal.  Uznával,  že ‚buržoazní  staletí‘  – tedy 19. a  20.  století  – dala promluvit 
velkým  spisovatelům,  ale  tito  spisovatelé  (psal)  nebyli  svobodní,  protože  jejich 
čtenáři vyžadovali, aby předváděli  iluze o buržoazním světovém řádu – ve svých 
realistických,  naturalistických  nebo  třeba  i romantických  dílech.  ‚Pro  koho  tito 
spisovatelé psali?‘  ptal  se Sartre  s opovržlivým, rétorickým důrazem. Ve vědomí 
zklamané  generace  intelektuálů  se  ozývala  tato  otázka  jako  zlověstná  pohrůžka. 
(…) V 18. a potom 19. století už čtenáře měl [tj. spisovatel]: buržoazii, již Sartre 
a marxističtí  intelektuálové  s tvrdošíjnou  důsledností  zobrazovali  jako  příšery 
posedlé  utkvělými  myšlenkami  o  třídní  nadvládě,  jako  výhradního  majitele 
výrobních  prostředků a  jako  nelítostné  zájmové sdružení  lichvářů  posedlé  mánií 
zisku.  Spisovatel  –  tvrdili  –  mohl  nyní  už  psát  pouze  tehdy,  sloužil-li  idejím 
a zájmům svého nového hospodáře,  buržoazie.  Je jisté,  že  takoví  spisovatelé se 
vyskytovali také, a to ve všech dobách. O tom už nemluvili, že spisovatel, který se 
vymanil  ze  svěrací  kazajky  feudálního  klasicismu,  byl  v  buržoazní  hierarchii 
nakonec tak svobodný, že mohl hlásat osvícenství, ideje francouzské revoluce. ‚Jeho 
čtenáři‘, buržoazie, ho k tomu nejen povzbuzovali, nýbrž ona osvobozující slova od 
spisovatele  i očekávali.  (…)  Vyskytovalo  se  jen  málo  takových,  kdo  pojali 
podezření, že ‚v beztřídní společností‘ – (která není, nikdy nebyla a ani být nemůže, 
protože  bez  tříd  je  pouze  dav,  nikoli  ‚společnost‘)  se  záhy  ocitne  na  smetišti 
společnosti, protože dav ho nikdy potřebovat nebude.486

357.
484 MÁRAI, Sándor. Země, země…!, s . 75.
485 MÁRAI, Sándor. Země, země…!, s . 290.
486 MÁRAI, Sándor. Země, země…!, s . 106–108.
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Tyto citáty, vybrané jako ilustrativní příklady, jasně potvrzují nejenom bohatou 

filozofickou inspiraci, ale také to, že tato inspirace byla pro něj zdrojem k hledání 

vlastní  filozofické  cesty.  Esejistické  romány  ukazují  jak  Máraiho  celkový 

světonázor,  tak  i  jeho  dílčí  prvky:  ten,  který  úzce  souvisí  s  tvorbou  a  rolí 

spisovatele, i  ten, který lze spojovat s filozofickou antropologií,  otázkami typu 

kým je člověk a jaké je jeho místo ve světě a společnosti, jaká je povaha člověka, 

co znamená být jedincem, čím je svoboda, je-li člověk přirozeně svobodný, jakou 

roli  hraje  kultura  v  životě  člověka,  jaký  je  vztah  mezi  jazykem a  možnostmi 

poznání apod. Máraiho odpovědi na tyto otázky najdeme právě v jeho románech. 

Podle maďarského spisovatele je právě literatura tou oblastí, díky které se člověk 

může orientovat ve světě. Esejistické romány ukazují  dvě dimenze tohoto jeho 

světa – individuální a kolektivní.

2.5.1 Svět lidské psychiky

Ve Zpovědi se setkáváme s vypravěčem, který se vrací k minulosti a chce ji 

pečlivě představit. Nezajímá ho povrchní popis osoby nebo situace. Vzpomínání 

na někoho nebo na něco znamená, že to má nějaký význam, který s každou větou 

přibližuje vypravěče k podstatě, jež se skrývá za fasádou povrchnosti. Na jedné 

straně tu máme co do činění s osobním a intimním vyznáním, na straně druhé 

vypravěč přijímá roli svědka epochy a dává svědectví  pomalého zániku určité 

formy života,  jejíž  základ není  snadno určit,  a  proto hned na začátku románu 

čteme: „Samo město bylo téměř neviditelné, rozprostíralo se za nízkými fasádami 

ulic, jako by vrůstalo dovnitř.“487 Popis spojený s obdobím dětství vede od celku 

ke  stále  podrobnějším  detailům.  Popisované  osoby  a události  vyprávěné 

z perspektivy času kromě funkce porozumění a pokusu zachovat již neexistující 

svět  ukazují  zároveň  problematiku  paměti  a  otázku  neúprosného  míjení  času. 

Souvisí to s napětím mezi osobní a historickou, resp. společenskou dimenzí, což 

má  na  strukturální  úrovni  románu  za  následek  překračovaní  časových  rámců 

a narušení linearity. Vzpomínky netvoří lineární příběh – vypravěč-hlavní postava 

se přemísťuje v čase mezi různými událostmi (nejen)  svého života –,  takže je 

možné ho popsat pomocí kategorie retrospekce a ukázat jeho souvislosti s tradicí 

487 MÁRAI, Sándor. Zpověď, s. 8.
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psychologického románu (hlavně ve smyslu Marcela Prousta, na kterého odkazuje 

autor v samotném textu románu). Časová a prostorová struktura románu souvisí 

právě  se  subjektivním  hlediskem  vypravěče.  Máme  tu  co  do  činění  se 

subjektivním časem vyjádřeným v individuálně pojatých vzpomínkách, které tvoří 

volný řetězec asociací zastřešený jedním tématem. Díky tomu zůstávají zápletka 

a děj  podřízeny  vyššímu  cíli,  jímž  je  dosažení  pravdy  o  minulosti  a  ukázání 

psychiky a přeměny vypravěče. Vypravěč o sobě říká:

Jsem špatný pamětník.  Období,  zevnějšek lidí,  setkání,  to vše propadá sítem mé 
paměti  téměř  beze  stop,  pamatuji  se  vždy  jen  na  skupiny  událostí,  které  se  mi  
sdružují v mohutné, volné bloky. V nich žijí své symbolické životy jednotliví, dávno 
zmizelí lidé jako v jantaru zrosolovatělý pravěký hmyz. Ti, které jsem opustil, ve  
mně žijí jen jako nebožtíci ve vzpomínkách pozůstalých. Jsem nevděčný pamětník. 
Z chaosu se vždy vynoří  jedna konkrétní  figura opletená útržky vzpomínek jako 
chaluhami, a já tak musím všechny důležitější postavy svého vzpomínání očistit od 
nánosů, jimiž je pokryl proud minulosti.488

Také obraz sociálních vztahů je zprostředkován popisem vnitřních zkušeností 

hlavní  postavy,  která  když vzpomíná na  události  minulé,  prezentuje  nejen  své 

vlastní prožitky, ale také je analyzuje z perspektivy svého prostředí. Stejně jako 

jiné  romány  patřící  k  tradici  psychologického  románu,  i  Zpověď úzce  souvisí 

s prezentací  tohoto  prostředí,  a  tedy  je  možné  mluvit  také  o  společenském 

charakteru  tohoto  románu.  Popis  mezilidských  vztahů,  jak  v  rámci  blízkého 

rodinného kruhu, tak i  v širší  sociální vrstvě společnosti,  je ukázán z hlediska 

individuálních  vnitřních  prožitků  vypravěče.  Máme  tu  co  do  činění 

s psychologistickým  zdůvodněním  lidského  osudu  a  zároveň  prezentací 

psychopatologických  stavů.  Márai,  stejně  jako  celá  meziválečná  generace 

maďarských spisovatelů,  ve svých dílech odkazoval na psychologické myšlení, 

jež se silně rozvíjelo na začátku 20. století, zejména na Freudovu koncepci. Jak již 

bylo uvedeno v předchozích podkapitolách, tyto inspirace jsou velmi široké. Není 

tedy překvapivé, že se s nimi setkáváme také v případě jednoho z nejdůležitějších 

románů  Máraiho  tvorby.  Jeho  freudistické  inspirace  lze  rozdělit  na  dva  typy: 

prvním jsou jistě  přímé,  kdy se  jméno  vídeňského  myslitele  objevuje  v textu, 

druhý typ souvisí s konkrétními tematickými náměty a jejich realizací na různých 

úrovních románu (motivy a samotná struktura románu).

Jako příklad prvního typu je možné uvést pasáž ze začátku románu:

488 MÁRAI, Sándor. Zpověď, s. 251.
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Ke ‚komplexu méněcennosti‘ tohoto mého strýce (termín, o němž nevěděl nic nejen 
on,  ale  dosud  ani  mladý  Freud,  který  již  tehdy  na  Charcotově  klinice  sledoval 
hysterické pacienty) silně přispělo i společenské postavení naší rodiny v tehdejším 
vášnivě  nacionalistickém,  na  venkově  dokonce  téměř  stavovsky  smýšlejícím 
maďarském prostředí konce století.489

Zde jsou již viditelné dvě věci. Zaprvé vypravěč jasně navádí čtenářovu pozornost 

na  směr,  kterým je  třeba se vydat  pro pochopení  postavy,  zároveň zdůrazňuje 

předpokládaný  obrovský  dopad  společnosti  a  bezprostředního  okolí  na  život 

jedince.  V tomto duchu je třeba číst i další charakteristiky jednotlivých postav, 

včetně samotného vypravěče a také vztahy mezi nimi.490 Zadruhé je viditelné, že 

Márai zná a používá terminologii  z oblasti  psychologie,  ale také zná vývoj jak 

samotné psychologie na přelomu století, tak i myšlenek Freuda. Když popisuje 

své  zranění  a  rostoucí  pocit  osamělosti,  který  způsobilo  narození  jeho  mladší 

sestry, když mu bylo šest, říká:

Rodinná hierarchie je věc choulostivá, komplikovaná a citlivá. Později, v krizových 
obdobích,  kdy  jsem  nedokázal  spolehlivě  tlumit  svou  neurózu  ani  prací,  ani 
drogami,  a  ze  zoufalství  jsem  začal  zkoumat  rodinné  zázemí  povah,  jejichž 
chorobopis se shodoval s mým, povšiml jsem si pravidelných recidiv a totožných 
důsledků  i  u  druhých.  Podle  jedné  teorie  se  onen  pozdější  pocit  odstrčenosti 
a křivdy, onen stesk po ‚ztraceném ráji‘ nedostaví, pokud druhé dítě – ať už je to 
chlapec  nebo  děvče,  na  tom  nesejde  –  přijde  do  rodiny  nanejvýš  dva  roky  po 
narození prvního; roční nebo dvouleté dítě přijímá nového nepřítele ještě nevědomě 
a dokáže s ním uzavřít mír s lehčím srdcem. Dva mladší bratři,  kteří zavítali do 
rodiny mnoho let po narození mé mladší sestry – ten menší téměř deset let poté – už 
zdědili jen samé ‚obnošené věci‘: obnošené šaty, naftalínem ošetřené emoce… Tyto 
teorie  mají  stejnou hodnotu  jako  všechny ostatní.  Život  jim dá  občas  zapravdu, 
častěji však na ně zvysoka kašle.491

Způsob, jakým zde Márai mluví o psychoanalýze, může překvapit. Neodkazuje 

jmenovitě na Freuda a nepojmenovává ani samotnou teorii. Na jedné straně chce 

vypravěč skrze ni odůvodnit svůj pocit zranění, na druhé však ukazuje, že teorie je 

pouze  teorií  a  život  i  tak  funguje  podle  vlastních  pravidel.  Jak  však  správně 

upozorňuje  Fried,  v  zásadě  to  neznamená  Máraiho  námitky  proti  Freudově 

koncepci, ale spisovatelem postulovanou autonomii literatury a existenci, kterou 

literatura  představuje.492 Zároveň  je  to  v  souladu  s  celkovým  přístupem 

k Freudově myšlence v Máraiho tvorbě. Tato inspirace byla spojena s převzetím 

pojmů, idejí, koncepcí v rámci tradice duchovních věd. Z hlediska stylistky lze 

489 MÁRAI, Sándor. Zpověď, s. 22.
490 O tomto cíli mluví samotný vypravěč – viz MÁRAI, Sándor. Zpověď, s. 269–270.
491 MÁRAI, Sándor. Zpověď, s. 129.
492 FRIED,  István.  Író  esőköpenyben:  (Márai  életének,  pályájának  emlékezete).  [Budapest]: 

Helikon Kiadó, 2007, s. 96.
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citovaný  fragment  také  spojovat  s  charakteristickou  Máraiho  ironií.  Takovou 

interpretaci  podporují  i  další  fragmenty  –  po  200  stranách,  kdy  si  vypravěč 

vzpomíná na období, které strávil ve Frankfurtu a Berlíně, čteme:

Byl  jsem  nepochybně  neurotický  a  původ  své  neurózy  jsem  patrně  hledal 
v traumatech z dětství; o Freudovi jsem do té doby neslyšel nic nebo jen málo a jeho 
geniální teorii, později tak módní a nadšeně popularizovanou laiky a šarlatány, jsem 
neznal vůbec. (…) Geniální vzlet a půvab Freudovy teorie mě okouzlily; ‚výklad 
snů‘ pokládám za jeden z nejvýznamnějších objevů ve dvacátém století. Dovedu si 
rovněž představit, že jednodušší  lidi  psychoanalýza naučí trpělivěji snášet vlastní 
povahu. ‚Uzdravení‘ – existuje-li jaké – je způsobeno souhrou náhodných činitelů. 
A popírám-li  tuto terapii,  kolem níž  se  motá  celá  armáda zabedněných diletantů 
a podvodných léčitelů, nic to nemění na mém nadšení a úctě k teorii jako takové, 
k objevu  hlubin  podvědomí  a  neznámého  života.  Freudovi  nepochybně  hodně 
uškodili jeho proroci. Obecně vzato mám zkušenost, že neurotik se někdy uzdraví 
i bez  analýzy,  a  naopak  že  zůstane  nemocným  i  po  ní,  a  občas  se  vzpamatuje 
i přesto, že ji absolvoval. V době, kdy jsem všechno tohle, zejména pak Freudovy 
knihy poznal  blíže,  byla už pro mne neuróza tak trochu životní  nutností,  jednou 
z podmínek a rekvizit mé práce; mohl bych použít nepřesné přirovnání, že jsem ze 
své neurózy ‚byl živ‘,  jako je čínský žebrák živ z ukazování svých zmrzačených 
údů.493

Neuróza, ke které se vypravěč přiznává, je také označována jako zranění (sérülés). 

Ve  svých  vzpomínkách  hledá,  jaká  zranění  utrpěl  v  dětství  a  jaké  jsou  jejich 

následky v jeho dospělém životě. Některá odhalil a porozuměl jim až po letech, 

jiná, která vnímal jako vyléčená, se znovu objevila a „nesnesitelně bolel[a]“,494 

jiným – jak se ukazuje – špatně rozuměl, ještě jiná byla pak důsledkem novějších 

zážitků.  Svou  nemoc  „diagnostikuje“  po  letech,  vidí  ji  ve  vzpomínkách 

konkrétních situací, kdy analyzuje básně a dopisy. Zjišťuje, jak se ji snažil vyléčit 

intoxikací  nebo  útěkem  ve  chvílích  extáze,  což  však  dlouhodobě  nepomohlo, 

avšak tyto krátké momenty nadšení mu z dlouhodobého hlediska nepomohly. Tyto 

formy úniku před trápením a smířením se s  nimi jsou v souladu s Freudovou 

koncepcí.495 Nelineární  struktura  příběhu,  kde  důležitou  roli  hrají  vzpomínky 

týkající se sexuality, připomíná metodu volných asociací, která se stala základem 

freudovské  psychoanalýzy.  V  této  perspektivě  lze  vypravěčovo  zachycení 

vlastních vzpomínek interpretovat jako formu terapie. To, že je možné vysvětlovat 

Zpověď jako Máraiho autoterapii a z tohoto hlediska interpretovat také titul – jako 

vyznání zraněné osoby, která hledá zdroje a důvody svého současného stavu mysli 

–, navrhoval již Fried.496 Nelze říct, zda to tak chápal i sám autor. Jasné však je, že 

493 MÁRAI, Sándor. Zpověď, s. 292–293.
494 MÁRAI, Sándor. Zpověď, s. 161.
495 Srov. FREUD, Sigmund. Nespokojenost v kultuře.
496 FRIED, István. Író esőköpenyben, s. 93.
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vypravěč „cestu k sobě“ a lék na své neurózy nalezl zaprvé v psaní a zadruhé 

v rovnováze  mezi  kulturou,  jejíž  byl  stoupencem,  a  svou  vlastní  osobností. 

Z perspektivy času, kdy vzpomíná na své dětství a vrací se k různým situacím, se 

ukazuje, že obzvlášť důležitým a rozhodujícím pro jeho další život se stal útěk 

z domova. Když vypráví tento příběh, píše:

Chtěl bych zde vypsat pravdu. Uvykám pravdě jako vážně nemocný pacient uvyká 
smrtelně  nebezpečnému  hořkému  léku;  možná  mě  zahubí,  ale  možná  pomůže; 
vlastně nemám co ztratit. Pravda je taková, že ze svého naturelu, ze svého osudu 
nemohu vinit nikoho.497

Ve výše citované pasáži je zajímavé, že ve vydání z roku 1940 Márai odstranil 

větu:  „Jsem  neurotický,  zbabělý  a  slabý  člověk.“498 Avšak  jeho  neuróza  se 

objevuje na mnoha místech v románu, mluví o kritických momentech i o tom, jak 

je  zvládl.  Mluví  se  tu  o  nemoci,  o  opakovaně  se  vracejících  „stavech 

nedůtklivosti“,499 o krizích, o neočekávaných změnách nálad, které ho nutily např. 

k okamžitému cestování. V průběhu času se naučil rozpoznávat začátek dalšího 

návratu  nemoci,  který  začínal  „typickými  stavy  úzkosti,  nepojmenovatelnou 

obavou“,500 obavou z toho,  že konec přijde brzy,  ale  také z toho,  že nic  nemá 

smysl. V tom všem najdeme rysy charakteristické pro popis neuróz. Řešení však 

podle románu musí být nalezeno v něm samotném. Vrací se zde výše zmíněný 

Máraiho skepticismus vůči nějaké konkrétní metodě, resp. psychoanalýze, která 

by  mohla  vyléčit  nemocného  člověka.  Úzce  to  souvisí  s Máraiho  specifickou 

filozofickou antropologií, která osciluje kolem zdůraznění významu jednotlivce – 

zde je ve značné míře patrný vliv stoického způsobu myšlení: každý člověk se 

dokáže vyléčit pouze silou svého vlastního charakteru, vytrvalostí a prací, vlastní 

cestou, resp. metodou, která mu pomůže. Zároveň Márai zdůraznil, že lék, který 

byl pro něj vhodný, souvisel s nalezením vlastního povolání, čímž se stálo psaní: 

„Věřím v to, že charakter a jeho nejvyšší forma – svědomí – udržují naše choré 

pudy na uzdě, v rovnováze, a věřím v to, že život a práce tvoří syntézu (…).“501

Problematika  mladistvé  vzpoury,  podřizování  se  požadavkům  kladeným 

společenskými  normami  a  také  následky,  jaké  vyplývají  ze  snahy  o  realizaci 

497 MÁRAI, Sándor. Zpověď, s. 161.
498 „Neurotikus, gyáva és gyönge ember vagyok.“ – MÁRAI, Sándor.  Egy polgár vallomásai, 

s. 222. Překlad MGB.
499 MÁRAI, Sándor. Zpověď, s. 293.
500 MÁRAI, Sándor. Zpověď, s. 294.
501 MÁRAI, Sándor. Zpověď, s. 294.
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osobnostního  vzorce,  který  je  jednotlivci  vnucován  společností,  jsou  dalším 

námětem, který souvisí s obrazem vrstvy měšťanů. Sounáležitost s partou je první 

formou vzpoury, do které se vypravěč pouští. Na jedné straně souvisí s budící se 

sexualitou, kterou příkazy kultury v tak mladém věku tlumí, na druhé straně je to 

způsob, který ho má vyléčit z pocitu samoty. Je to zároveň výraz nesouhlasu vůči 

institucionálnímu  světu  kultury,  kterého  je  součástí.  Právě  tento  svět  se  stává 

zdrojem nespokojenosti. Parta čili „anarchistické spolčení“ má být lékem na jeho 

zranění – objevuje se zde kontrast mezi normou, řádem, čistotou, které patří světu 

kultury, a úplné osvobození od pravidel a odevzdání se pudům:

A stejně jako když jsem byl malý, usedal jsem k rodinnému stolu s vymydlenýma 
rukama a ukázněnou zdrženlivostí, aniž matčin pátravý pohled odhalil, že jsem zde 
už jen hostem, který se k rodině [, jejíž zákony, city a pravidla tradice jsem si ve 
svém srdci odpíral,] vrací od podivného [a vůbec ne nevinného] společenství tam 
venku,  v  jiném  světě.  [Stejným  způsobem  jsem  později  seděl  v  různých 
společenstvích,  u pracovního  stolu,  disciplinovaně  a  cize,  jako  přestrojený 
anarchista, který – podle pracovní knížky – naoko vykonává obecně ‚prospěšnou‘ 
práci, ale ve svém srdci patří někam jinam.] Tuto křehkou dvojakost se pokouším 
udržovat v rovnováze; ničím víc můj život není.502

Parta,  ke  které  vypravěč  ve  věku  osmi  let  od  rodiny  uprchl,  znamenala 

odloučení  od  rodiny,  která  zosobňovala  obecně  přijímané  společenské  normy, 

a jak vyznává z perspektivy času, již se k ní nikdy nemohl vrátit. Vůdcem party 

byl chlapec, který nepatřil k sociální vrstvě vypravěče, byl „proletář“, ale přesto, 

a v podstatě díky tomu, si podřídil všechny ostatní členy. Vypravěč jasně popisuje 

obrovský vliv, který na něj měl, a také to, že pro něj sounáležitost s partou byla 

formou narušení a znesvěcení společenského a rodinného řádu. Parta mu dávala 

průchod budící  se  sexualitě  mladého chlapce.  Hry,  které  se v očích dospělých 

zdály nevinné, ve skutečnosti sloužily k uspokojení pudu agresivity a sexuálních 

pudů.  Takové vyznění  měla obzvláště  hra na „krále  a  otroky“.  Celý fragment, 

který  ji  zobrazuje,  byl  v  cenzurovaném vydání  románu  odstraněn.  Z  hlediska 

propojenosti s Freudovým myšlením je pozoruhodný homosexuální podtext této 

502 MÁRAI, Sándor. Zpověď, s. 131. Text označený [ ] pochází z prvního vydaní románu z roku 
1935  –  srov.:  „S  ahogy  gyermekkoromban  leültem  tisztán  mosott  kézzel,  fegyelmezett 
tartózkodással a családi asztalhoz, s anyám vizsgaszeme sem látta meg rajtam, hogy már csak 
vendég vagyok közöttük, aki a másik világból, valamilyen furcsa [és egyáltalán nem ártatlan 
alvilági]  szövetkezésből  járok  vissza  a  családba  [,  melyek  törvényeit,  az  érzelmieket  és 
a hagyomány  törvényeit,  szívemben  megtagadom  –  úgy  ültem  később,  másféle 
közösségekben, munkaasztalomnál; fegyelmezetten és idegenül, mint álruhás anarchista, aki – 
munkakönyve  szerint  –  szemre  „közhasznú”  munkát  végez,  de  szívében  máshol  van 
eljegyezve.]. Életemnek ezt a törékeny kettőségét iparkodom egyensúlyban tartani; ennyi az 
élet.“ – MÁRAI, Sándor. Egy polgár vallomásai, s. 174. Překlad tohoto fragmentu MGB.
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hry, ale také to, že vypravěč opakovaně zdůrazňuje, že je nikdo neučil, jak mají 

hru hrát.  Zároveň říká,  že tato zkušenost výrazně ovlivnila jeho pozdější  život 

(také sexuální) a zanechala v něm pocit viny, kterého se nemohl zbavit ani po více 

než dvaceti letech. S nápadem zahrát si hru přišel vůdce party, který byl králem, 

a všichni s tím samozřejmě souhlasili. Vypravěč, když analyzuje tuto hru, zjišťuje, 

že tento patologický obraz lásky souvisel s potřebou uspokojit prvotní pud, který 

ale pochopitelně tehdy neuměl ještě rozpoznat a pojmenovat:

Později jsem našel  název této hry v knihách z oboru patologie a viděl  jsem, jak 
dospělí hráli na ‚krále a otroka‘. (…) vytvořili  jsme tento chorobný vzorec lásky 
z nicoty, z prastaré touhy, která má tisíc tváří… Žili jsme v regulérním milostném 
vztahu, sedm dětí, schovali jsme se v neobydlené komoře a celé hodiny jsme hráli na 
krále a otroka; svlečeni do naha jsme museli lézt po kolenou kolem našeho tyrana,  
který nás bil bičem, vymýšlel pro nás ‚tresty‘, rozkazoval, že se máme vzájemně 
dotýkat  svých  přirození,  nutil  nás  k  vykonávání  nejrůznějších,  většinou  dost 
odporných úkolů, vládl našim tělům a duším. Ano, tuto hru jsme rychle pochopili, 
nepotřebovali  jsme k  tomu dospělého  ‚prznitele‘,  patologické  vzorce  se  otevřely 
v našich duších a touhách a děti ve věku 8 až 10 let brzy zdokonalily tuto hru, která 
v  sobě  obsahovala  opravdu  všechno,  včetně  velkých  her  dospělých:  autoritu, 
poslušnost, spolčení v pocitu viny a slast. Až jednoho dne nastal problém. Zmizel 
ten cizí chlapec.503

Vypravěč prostřednictvím jednotlivých vzpomínek popisuje rostoucí napětí, 

které cítil kolem sebe a které vedlo k „explozi“, v důsledku čehož jednoho dne 

utekl z domova. Zahájilo to cestu definitivního opuštění role, kterou mu přidělila 

společnost.  Což  však  neznamenalo  automaticky  osvobození  od  norem, 

neznamenalo to svobodu a získání vlastní identity.  Celý druhý svazek  Zpovědi 

ukazuje její hledání – cílem je nalézt cestu, která umožní hlavní postavě stát se 

nezávislou  na  svém  osudu  a  která  zmírní  její  utrpení.  Freudovská  koncepce 

(hlavně myšlenky z Nespokojenosti v kultuře) je zde základem pro určení důvodů 

vzpoury  a  vysvětlení  tohoto  mechanismu.  Vypravěč  hledá  zdroje  své  nemoci 

a v určitém okamžiku říká: „Mé trauma je staršího data, snad jsem je zdědil, snad 

503 „Később  megtaláltam  ennek  a  játéknak  elnevezését  a  patológiai  könyveiben,  s  láttam 
felnőtteket,  akik  ‚király  és  rabszolgát‘  játszottak.  (…) a  szerelemnek ezt  a  kóros  képletet  
a semmiből alkottuk, az ősi vágyból, melynek ezer arca van… Szabályos szerelmi viszonyban 
éltünk, a hét  gyermek, elrejtőztünk a lakatlan kamrában, s órákon át játszottunk királyt és 
rabszolgát; meztelenre vetkőzve, térden csúszva kellett zsarnokunk körül vándorolni, ostorával 
ütlegelt  minket,  ‚büntetéseket‘  talált  ki  részünkre,  megparancsolta,  érintsük  meg  egymás 
szerveit,  mindenféle,  jórészt  meglehetős  utálatos  feladatok  elvégzésére  kényszerített, 
uralkodott testünk és lelünk fölött. Igen, ezt a játékot hamar megértettünk, nem kellett hozzá 
felnőtt ‚megrontó‘, a kóros képletek kinyíltak lelkünkben és vágyainkban, s a nyolc-tízéves 
gyermekek mihamar tökélsítették a játékot, amely igazán mindent magába zárt,  a felnőttek 
nagy játékait is: autoritást, engedelmességet, a bűntudat cinkosságát és a kéjt. Míg egy napon 
baj történt. Az idegen fiú eltűnt.“ – MÁRAI, Sándor. Egy polgár vallomásai, s. 184. Překlad 
MGB.
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pochází z časů, kdy jsem ještě nežil…“504 Tyto zdroje nachází v sociální vrstvě, 

ze které  pochází.  Zpověď jasně ukazuje,  že jedinec nemůže jednoduše negovat 

svět a jeho hodnoty, ve kterých vyrůstal, protože jinak mu hrozí celkový rozpad 

osobnosti. Navzdory tomu, že nalezl vlastní cestu – stal se spisovatelem –, vždy 

s ní  bude spojený. Symbolicky je to předvedeno ve scéně smrti  otce – jenž je 

strážcem norem v úzkém kruhu rodiny i v širším kruhu sociální vrstvy –, která 

přináší  ambivalentní  pocit  svobody:  „teď  už  je  všechno  dovoleno  (…)  Tato 

‚svoboda‘ pochopitelně nebyla k ničemu.“505 Minulé události, lidé, se kterými se 

setkal,  a duchovní  stavy jsou zde  ukázány jako nezbytné  při  určování  identity 

dospělého  vypravěče.  Ve  chvíli,  kdy  mluví  o  velmi  osobních,  intimních 

a významných  vzpomínkách,  je  narušena  tematická  struktura  příběhu,  již  lze 

pozorovat.  Příběhy  z historie  rodiny,  příběhy  o  předcích  a  dětství  mají  funkci 

sebe-porozumění, dodefinování sebe samého, nalezení zdrojů, prvků toho, kým je 

teď  vypravěč.  Předci  v  něm žijí  nejen  v  rysech  obličeje,  ale  také  v chování, 

a některé události, často nepříjemné nebo dokonce ponižující, se stávají součástí 

člověka, součástí cesty, která ho vede k odhalení vlastní osobnosti: „Cesta, která 

vede ze světa k nám samým, je dlouhá a trnitá, plná podobných trapných odboček, 

jejichž smysl a význam je nám dáno pochopit až za dlouhý čas.“506 Vypravěč se 

neumí  plně  vpravit  do  společensky  přiřazené  role,  ale  je  otázka,  zda  to  lze 

interpretovat jako naprostou neschopnost identifikovat se s měšťanskou vrstvou, 

jak to uvádí István Dobos.507 „Byla to jedna rodina. (…) Za všechno vděčím právě 

jim, a bylo pro mne neobyčejně těžké zapomenout a zničit v sobě, co mi dali. 

A patrně se mi to beze zbytku ani nepodařilo.“508 Pokud bychom tento citát, na 

který se odvolává rovněž Dobos, četli v kontextu této kapitoly, znamená nejen 

neschopnost plně se identifikovat s měšťanskou vrstvou, ze které pochází, ale také 

nemožnost přerušit rodinné vazby. Vypravěč navzdory vzpouře, útěku z domova 

a (ve druhém svazku) emigraci nedokáže zapřít svůj původ. Navíc na tomto místě 

má osobní historie navrch nad historií sociální vrstvy a jak pozitivní, tak negativní 

věci  se  spojují  s  jeho  osobní  psychikou,  cestou  hledání  vlastní  osobnosti 

504 MÁRAI, Sándor. Zpověď, s. 162.
505 MÁRAI, Sándor. Zpověď, s. 406.
506 MÁRAI, Sándor. Zpověď, s. 81–82.
507 DOBOS, István. Önéletírás és regény, s. 328.
508 MÁRAI, Sándor. Zpověď, s. 111. V textu cenzurovaném autorem z roku 1940 byla první věta 

v citovaném fragmentu doplněna o neurčitý člen, původní věta zněla: „Byla to rodina (…).“ 
(„Ez volt a család (…).“) – MÁRAI, Sándor. Egy polgár vallomásai, s. 148.
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a vlastního  poslání.  Toto  postulované  odloučení  od  rodiny  by  mělo  být  také 

spojeno s napětím, které je viditelné na mnoha místech v linii měšťan–spisovatel. 

Mnoho pasáží Zpovědi je věnováno samotě – jakoby spojení těchto dvou rolí bylo 

možné pouze v jejím rámci.

Napětí  mezi  tím,  co  je  individuální  a  co  je  typické,  společné  pro  danou 

sociální  skupinu,  mezi  osobním příběhem vypravěče  a  jeho  rodiny,  kteří  jsou 

stoupenci  vrstvy  měšťanů  i  samotným  obrazem  této  vrstvy,  způsobuje,  že  se 

Zpověď stává i obrazem generace a román kromě osobních problémů vypravěče 

ukazuje i  typickou postavu a problémy pokolení,  které vstoupilo do dospělého 

života v prvních letech po první světové válce a bylo si vědomé nastávajících 

změn  ve  společnosti.  Toto  povědomí  se  mnohokrát  objevuje  v  románu 

s nejistotou, kam směřuje svět evropské kultury, který se podle románu na mnoha 

místech opírá o falešnou a rychle pomíjející módu. Evropa neumí nabídnout trvalé 

řešení  a  trvalé  hodnoty.  Neuróza,  ke  které  se  vypravěč  přiznává,  se 

v makroperspektivě jeví jako typické onemocnění 20. let 20. století, které nikdo 

nemohl vyléčit, což časem vedlo k další velké katastrofě. Stav neustálého pocitu 

„bytí  bez  domova“,  samoty  i  křivdy  byl  podle  románu  typický  pro  generaci 

narozenou  na  přelomu  století,  která  dorůstala  ve  stínu  první  světové  války 

a zániku dřívějšího světa hodnot a kultury.

2.5.2 Svět kultury – svět měšťanů

Márai je všeobecně považován za měšťanského spisovatele, který pocházel 

z této  vrstvy  a  také  o  ní  a  pro  ni  psal.  Nepochybně  mýtus  měšťanství 

(polgárság),509 který stvořil v mnoha dílech, přispěl k upevnění tohoto názoru. Jak 

však  zdůrazňuje  Szegedy-Maszák,  v  nejlepších  Máraiho  dílech  se  setkáváme 

s rozporem dvou světů hodnot – uměleckých a měšťanských.510 Márai dává do 

protikladu  postavu  měšťana  (polgár)  s  postavou  umělce  (művész),  první  je 

strážcem minulosti, druhý tvoří. Napětí mezi těmito dvěma postavami je viditelné 

509 Koncepci  měšťanství  u  Máraiho  zde  prezentuji  jen  co  do jejích  souvislostí  s  filozofickou 
dimenzí jeho tvorby. K tématu samotného pojmu měšťana (polgár) v Máraiho tvorbě a také 
pohledu na něj jako na „měšťanského spisovatele“ je dostupná bohatá odborná literatura – viz 
např.:  BALOGH,  Andrea.  A polgár  fogalma  és  identitása  Márai  Sándor  két  regényében. 
Erdélyi  múzeum.  2008,  70(1-2),  29–43.  FRIED,  István.  Író  esőköpenyben,  s.  123–156. 
SZEGEDY-MASZÁK, Mihály. Márai Sándor, s. 16–34.

510 SZEGEDY-MASZÁK, Mihály. Márai Sándor, s. 16.
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v mnoha  dílech  z  období  30.  a  40  let  –  hlavně  v  cyklu  Dílo  rodiny Garrenů 

v postavách  Pétera  Garrena  a  spisovatele  Bertena,  v  románech  jako  Judita 

a Čutora:  pes  s  charakterem,  ale  také  právě  ve  Zpovědi.  V okamžiku,  kdy se 

měšťan stává umělcem (v úzkém smyslu tohoto slova, nikoli v metaforickém jako 

v Díle rodiny Garrenů), popírá sebe a opouští roli, která mu tradičně přísluší. Na 

jedné straně Márai buduje obraz ideálního měšťana, který je v románech spojen 

s postavou otce – právě otec je duchovní vůdce, to on ztělesňuje všechny ctnosti 

dobrého měšťana, který má úspěch a respekt celé společnosti, ale především je 

obráncem tradice. Na druhé straně Márai ukazuje obraz vzbouřené generace, která 

musí najít své místo ve světě měnících se hodnot. Vypravěč se bouří proti světu, 

který  zná,  proti  světu  svého  otce,  proti  roli,  která  pro  něj  byla  připravena. 

Dokonce lze říci, že se stal marnotratným synem, aby se konečně mohl vrátit do 

otcovského  světa,  do  světa  tradice,  s  vědomím,  že  není  možné  ho  zachránit. 

Umění  mu  pomáhá  zachovat  ho  v  paměti  a  dát  mu  charakter  individuálního 

prostoru, který umožňuje osobní a uměleckou seberealizaci.

Samotný pojem měšťana (tedy maďarský pojem polgár) je těžko přeložitelný 

do jiného jazyka,  protože se jeho význam měnil  v průběhu času a byl v dané 

společnosti historicky a politicky podmíněn. Jak krátce a vtipně upozorňuje Zoltán 

Kulcsár-Szabó: „Ve srovnání s Máraiho pojmem ‚polgár‘ je kategorie bourgeoisie 

příliš  ekonomická,  citoyen je  příliš  politická,  middle  classes je  příliš  široká 

a Bürgertum – která je mu nejblíže – je příliš heterogenní.“511 Máraiho měšťan 

není  jen  střední  třídou  společnosti,  která  disponuje  nějakým  majetkem.  Pro 

Máraiho to byla intelektuální elita národa, která tvořila a udržovala kulturu země. 

Z perspektivy času je třeba přiznat, že to bylo malé procento společnosti, jak si 

všiml i autor.512 Zároveň, což zdůrazňuje i Márai, si byla vědoma své společenské 

role. Kým byl tedy Máraiho měšťan? Trefně jej popisuje Gál:

Pro  Máraiho  je  měšťanem  především  člověk  se  specifickou,  zavedenou 
a osvědčenou formou života a některými časem prověřenými ctnostmi; je to forma, 
kterou sám vydestiloval jako čirou esenci z vlastního poznání a zkušeností. Jaký je 
to tedy typ? Myšlením liberál, v rodinném životě lehce konzervativní ctitel tradic, 
v duši  neklidný,  věčně  hledající  světoběžník,  chováním  uměřený  džentlmen, 

511 „Márai  ‚polgár‘-fogalmához  viszonyítva  a  bourgeoisie túlságosan  gazdasági,  a  citoyen 
túlságosan politikai, a middle classes szociálisan túlságosan tág, a – hozzá legközelebb álló – 
Bürgertum pedig túlságosan heterogén kategória.“ – KULCSÁR-SZABÓ, Zoltán. A liberális 
demokrácia  „forradalma“:  Márai  Sándor.  Irodalomtörténet.  Budapest:  Ráció  Kiadó,  2011, 
42(92)(4), 556. Zvýraznil autor.

512 Viz např. MÁRAI, Sándor. Chtěl jsem mlčet, s. 33–34.
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rozumem moderní skeptik, v přístupu k bližním kosmopolitní Evropan; životem se 
prodírá  plně  spoléhaje  na  vlastní  síly,  vyhýbá  se  společenským  i  politickým 
intrikám.  Samozřejmě  je  dobře  situovaný,  hluboce  vzdělaný;  a  především  je  to 
‚nevěrný‘ individualista, který neopovrhuje společenskými vrstvami pod sebou ani 
nenadbíhá společenským vrstvám nad sebou, a nesnese to ani v opačném gardu.513

Takový ideál  se  ukazuje  v tvorbě  Máraiho.  Když ale  autor  tvoří  mýtus  určité 

sociální vrstvy, ze které sám pochází, nepředstavuje ji nekriticky. Obrazem, který 

se  ukazuje  z  četby  esejistických  románu,  tento  mýtus  zároveň  buduje  i  boří. 

Počínaje  prvním  svazkem  Zpovědi,  kde  máme  velmi  důkladný  (dokonce 

i sociografický)  a  částečně  idylický  obraz  dětství  v  Košicích,  který  je  opisem 

typické  měšťanské  rodiny,  která  bydlela  mimo  velkoměsta  Rakousko-uherské 

monarchie.514 Márai  v  následujících  kapitolách  představuje  prvky  života  této 

sociální  vrstvy  –  popis  domu,  členů  rodiny,  města,  školy,  učitelů,  přátel  atd. 

Hledisko, ze kterého mluví vypravěč, má na jedné straně charakter objektivního 

popisu  fakt,  který  je  doplněn  subjektivním  komentářem  vypravěče,  na  druhé 

straně je však možné je číst jako parabolický příběh. Na mnoha místech máme co 

do činění s detailním literárním portrétem nějaké osoby nebo scény, díky čemuž je 

celkový obraz jako mozaika složená z různých prvků. Teprve když se díváme na 

tento  celek,  objevuje  se  jejich  skutečný  význam  a  účel,  tj.  prezentovat  svět 

kultury. Mýtus je dále doplněn prezentací základní úlohy při  budování národní 

kultury. Takto vytvořený obraz je pak v dílech Chtěl jsem mlčet a v Zemi, zemi…! 

zkonfrontován  s  neschopností  být  intelektuálně  a  sociálně  v  čele  změn, 

s neschopností  převzít  roli  učitelů  maďarské  společnosti  v  období  po  první 

světové válce a rozpadu monarchie. Maďarské měšťanství (v širším slova smyslu) 

promrhalo své vlastní úspěchy, dědictví, tradici a potenciál, což spolu se změnami 

na nadnárodní úrovni v Evropě zapříčinilo jeho pád. Soustředilo se na ochranu 

svých vlastních zájmů a neumělo uvést Maďarsko na cestu občanské demokracie 

tak,  aby  si  země  mohla  poradit  s  výzvami,  které  přineslo  20.  století.  Tato 

zanedbání způsobila opuštění hodnot humanistické Evropy a to, že se Maďarsko 

postavilo na stranu Hitlera.515

513 GÁL, Evžen. Odysseův opožděný návrat, s. 414–415.
514 Jedním z důležitých motivů Zpovědi je obraz Vídně z období monarchie – dětské vzpomínky 

ukazují období rozkvětu a přepychu, v popisech vypravěče je plný zábavy, hudby a klidu. 
Představuje ji jako kulturní centrum střední Evropy.

515 O morální zodpovědnosti Maďarů za léta druhé světové války psal Márai přímo mj. ve výzvě 
Röpirat a nemzetnevelés ügyében (Leták ve věci výchovy národa) nebo v textu  Chtěl jsem 
mlčet.
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Otázka, kterou si Márai klade, tedy otázka identity a role vrstvy měšťanů, ho 

vede k úvahám filozofické, sociologické a antropologické povahy, kde na jedné 

straně  analyzuje  sociální  problematiku  a  roli  měšťanů  ve  vývoji  maďarské 

společnosti, na druhé straně ho zajímá „osobní bytí člověka“, jeho nátury, místa 

a role  ve společnosti.  Tvůrčí  činnost  měšťanstva znamenala živou a tvůrčí  sílu 

evropské kultury, ale, jak píše sám autor, tato „životní forma“ a kultura, která s ní 

byla spojená,  zemřela.516 Máraiho názor na postupný úpadek měšťanské vrstvy 

vycházel  z  jeho  vlastních  zkušeností  –  jak  v  rámci  lokálního  maďarského 

kontextu,  tak  celoevropského  –,  včetně  těch,  které  získal  během  emigrace 

a cestování po Evropě ve 20. letech, ale také po roce 1948. Tento názor byl také 

podepřen  bohatou  četbou  z  mnoha  oborů,  hlavně  literatury  a filozofie.517 

Esejistický charakter románů zmámená, že navazovaní na tradice nebo diskuse 

s myšlenkami různých myslitelů se objevují explicitně v samotném textu.

Navazování na filozofii Spenglera patří k těm bezprostředním, Spenglerovo 

jméno se v esejistických románech objevuje několikrát. Pocit základní změny, ke 

které  dochází  v  evropském  společenství,  cítil  Márai  již  během  své  první 

(mladistvé)  emigrace,  během  pobytu  v  Německu  a  Francii.  Jak  ukazuje  ve 

Zpovědi, nebyla to ještě úplně vědomá reflexe, kterou by uměl detailně analyzovat 

a pojmenovat. Z perspektivy času však je pro něj zřejmé, že probíhající změnu 

chápal právě jako nahrazování kultury civilizací:

Cosi kolem mne bylo ve stavu jakéhosi významného a vzácného zániku. Pociťoval 
jsem týž strach jako mládě,  když se blíží  zemětřesení.  Tenkrát  jsem ještě  neměl 
přečteného Spenglera a nesbíral jsem ‚teorie‘. Měl jsem naspěch, ještě než se dostaví 
ona strašlivá, nedefinovatelná změna, chtěl jsem ještě něco zahlédnout v ‚původním 
stavu‘.518

Obraz  charakteristický  pro  spenglerovskou  myšlenku,  tj.  obraz  poslední  fáze 

kultury,  zániku intelektuálních a tvůrčích sil,  soustředění se na shromažďování 

peněz čili  právě obraz civilizace,  který již známe z analýzy cyklu Dílo rodiny 

Garrenů, je přítomen také zde a také v souvislosti s charakteristikou francouzské 

střední třídy: „Francouzi, kteří dali světu civilizaci, jako by v té době měli svůj 

516 Srov. MÁRAI, Sándor. Chtěl jsem mlčet, s. 19–20.
517 Pokud jde o literární  inspirace týkající  se problematiky role měšťanské vrstvy,  jde hlavně 

o dva zdroje: tvorba Goetheho a Thomase Manna.
518 MÁRAI, Sándor. Zpověď, s. 224–225.
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úkol za skončený a nádherně se stáhli do sebe. Národ Voltairův a Dantonův se 

zcela oddal mamonu.“519 Nebo:

Nedokázali  se  totiž  smířit  s  tím,  že  jejich  role  ve  světě  skončila.  Nevěřili  tomu 
a nevzali  na  vědomí  –  náš  domovník  stejně  jako  spisovatelé  nebo  prezident 
republiky –, že jejich mise je u konce: obdarovali svět civilizací a do budoucna se 
budou  muset  spokojit  s úlohou  drobných  duchovních  a materiálních  kapitalistů, 
s jakýmsi tragickým harpagonstvím, k němuž ostatně odjakživa tíhli. Ještě měli pár 
politiků, jako byl Briand, kteří vychovávali Francii pro novou evropskou roli; našli 
se tu spisovatelé a filozofové, pamfletisté a bankéři, kteří se – řečeno slovy jistého 
znamenitého  poválečného  francouzského  pamfletisty  –  nesmířili  s  myšlenkou 
‚zániku  měšťanských  idejí‘  a  hledali  nová  hesla,  pod  nimiž  by  jednou,  možná 
naposled, mohla Francie znovu vyrazit na jakési duchovní kolonizační tažení. Byli 
skromní,  ale  zároveň  si  žili  proklatě  dobře;  byli  naivní,  ale  život  nahlíželi 
nelítostným ostrozrakem; byli bohatí a silní, a přece se třásli strachy. Stínem, který 
padl na jejich životy, byla utkvělá představa sécurité, a prvkem, jenž otrávil jejich 
životy,  byla utkvělá představa peněz. Francouzi  se tragicky oddali  penězům; bez 
podmínek, s veškerou energií, na milost a nemilost.520

Termín  civilizace,  který  Márai  používá  ve  Zpovědi,  však  ještě  nemá  striktně 

spenglerovský  význam,  který  se  spojuje  s  vizí  úplného  úpadku  celé  západní 

kultury.  Márai  ho zde chápe spíše ve smyslu vyšších kulturních a technických 

úspěchů,  výsledků  týkajících  se  pokroku,  rozvoje  liberální  demokracie 

a občanských svobod jedince. Tento pojem je zde ještě blízký samotnému pojmu 

kultury, resp. obecnému rozumění „civilizovaného člověka“, který je protikladem 

„člověka  necivilizovaného“,  tzn.  zbaveného  kultury  a vědeckých  úspěchů, 

protikladem barbara. K tak všeobecně chápanému pojmu se poté částečně vrátí 

v emigračních  románech.  Nicméně  se  románový  pocit  konce  kultury  spojoval 

s termínem masy, který byl již přítomný v tehdejším filozoficko-sociologickém 

diskurzu.  A  nebyl  cizí  ani  Máraimu,  který  si  byl  vědom  nejen  aktuality 

a mimořádné důležitosti tohoto tématu, nýbrž také probíhajících diskusí. V textu 

Zpovědi je možné nalézt mnoho takových odkazů, jako např.: „mohl [jsem se] 

zapsat  na  filosofickou  fakultu,  kde  jsem  ještě  jeden  semestr  navštěvoval 

přednášky Goetze a Freyera o ‚dialektickém pojetí  dějin‘.“521 nebo: „Za sebou 

jsme měli válku a revoluci, před sebou hospodářský a politický rozvrat, podezřelé 

období ‚přehodnocování hodnot‘ a zalíbení v heslech.“522 Tyto úryvky napovídají, 

že Márai byl sečtělý a orientoval se ve filozofickém diskurzu tehdejší doby. První 

světová válka přinesla nejen politické změny, ale do značné míry i sociokulturní 

519 MÁRAI, Sándor. Zpověď, s. 337.
520 MÁRAI, Sándor. Zpověď, s. 357.
521 MÁRAI, Sándor. Zpověď, s. 221.
522 MÁRAI, Sándor. Zpověď, s. 288.
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změny, které byly analyzovány a interpretovány na půdě filozofie. Márai, který 

první poválečné (tj. po první světové válce) roky strávil v západní Evropě, jako 

student a novinář, se pohyboval v kruzích, v nichž bylo vědomí tohoto procesu 

přítomno.  Zpověď sice méně přímým způsobem, ale jednoznačně svědčí o jeho 

bohaté  sečtělosti  na  toto  téma,  a  v  tomto  ohledu  je  tedy  „románovější“  než 

Země, země…!,  kde  tyto  „teorie“,  resp.  bohaté  filozofické  a teoretické  pozadí, 

o kterém  mluví  ve  výše  citovaném  fragmentu,  představuje  již  explicitním 

způsobem a zde postulovaná inspirace Spenglerem se objevuje ve formě přímého 

odkazu na jeho filozofii a hlavní dílo Zánik Západu.

V  první  části  Země,  země…!,  která  popisuje  Máraiho  válečné  zážitky, 

především jeho setkání se sovětskými vojáky, najdeme dva fragmenty, ve kterých 

autor přímo navazuje na Spenglera. První když přemýšlí, proč vojáci s takovou 

zálibou kromě zřejmých válečných kořistí shromažďují také náramkové hodinky, 

tak, že někteří jich mají na ruce dokonce několik najednou:

Vzpomněl  jsem  si  na  Spenglerovo  vysvětlení,  Spengler  totiž  ve  svém  velkém 
pesimistickém díle dokazoval, že lidé z harmonických, živých kultur nemají smysl 
pro ‚rekordy‘, tedy pro čas odměřený na okamžiky: Číňané, Řekové cítí a uvažují ve 
velkých časových perspektivách a důkazem této lhostejnosti vůči času je olympikon 
jakožto jednotka míry – když se nějaká kultura ocitne v krizi, civilizace, tedy princip 
užitečnosti, vyvolá v duši lidí příslušné doby jakousi paniku a tehdy se započíná 
úzkostlivé poměřování času… Je možné, že v Rusech probudil tento smysl pro čas 
sovětský pokus o industrializaci? Neuměl jsem na to odpovědět. Pravděpodobnější 
bylo, že v Sovětském svazu není dostatek továren na výrobu hodinek, mužik tedy po 
té zvláštní hračce zatoužil. Anebo – ještě jednodušeji – byly hodinky tím cenným 
předmětem,  který  se  dal  nejsnáze  směnit?  Protože  mluvím  o  Rusech,  nedokáži 
rozhodně odpovědět.523

Tuto pasáž lze hodnotit když už ne negativně, tak alespoň ironicky. Ale již zde se 

objevuje  jedna  ze  Spenglerových  základních  myšlenek,  totiž  nemožnost 

porozumění mezi kulturami, která vyplývá z hloubky jejich přirozenosti.  A ani 

u Máraiho není schopen člověk Západu porozumět člověku z Východu, protože 

jsou  to  dva  úplně  jiné  lidské  typy.  Stejně  tak  tomu  je  v  případě  kontrastu 

řádu (rend)  a nepořádku  (rendetlenség)  u  těchto  dvou lidských  typů,  o  kterém 

čteme ihned po citované pasáži:524 jako by to napsal sám Spengler, pro kterého řád 

znamenal kulturu – o čemž již byla řeč při analýze Díla rodiny Garrenů.

Márai v románu Země, země…! klade otázky, které do značné míry souvisí se 

Spenglerovou  koncepcí  kultury.  Hlavní  náměty  oscilují  kolem  motivu  setkání 

523 MÁRAI, Sándor. Země, země…!, s. 32–33.
524 MÁRAI, Sándor. Země, země…!, s. 33.
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stoupenců  dvou  kultur  –  kultury  Západu  a  kultury  Východu.  Problematika 

aktuální situace Evropy a otázka, zda Východ muže dát něco Západu, zaznívá také 

v jedné z nejzajímavějších kapitol první části, kde Márai píše přímo o opakované 

četbě (po deseti letech) Zániku Západu. Na jedné straně podporuje základní teze 

Spenglerovy  filozofie,  která  se  týká  jeho  koncepce  obecných  dějin,  na  druhé 

straně některé její prvky zcela odmítá. Při zběžné četbě se může zdát, že Márai 

přistupuje  ke  Spenglerovi  s  rezervou.  V  Máraiho  tvorbě  je  možné  zdánlivě 

„protichůdné“  věty,  které  nějakým  způsobem  stojí  v  rozporu  s  dřívějšími 

tvrzeními, najít jak v rámci jednoho textu, tak mezi jednotlivými tituly, na což 

poukázal Fried.525 Je otázka, zda pasáže, ve kterých se objevuje autorův negativní 

postoj  k  Spenglerově  koncepci,  odporují  tezi  o  významném vlivu  německého 

filozofa na Máraiho tvorbu ve 30. a 40. letech 20. století. Fragmenty jako:

Tuto četbu jsem si nevybíral: prostě mi do ruky nepadla jiná kniha, která by mě 
zajímala. (…) Naposledy se mi dostal[a] do rukou před desetiletím a neměl jsem na 
tu četbu přesvědčivou vzpomínku.526

Proces zániku nějaké kultury byl popsán mnohými a skvěle a Spengler je pouze 
jedním z  těch,  kdo  pěli  pohřební  píseň  nad  epochou naší  civilizace.  (…)  [Č]etl 
[jsem] Spenglera, protože jsem neměl na čtení nic lepšího (…).527

Navzdory viditelnému kritickému hlasu tvrdím, že tomu tak není. A odůvodnění 

lze nalézt v samotném textu. Především Márai souhlasí s německým filozofem, 

pokud  jde  o  vizionářství  týkající  se  obecné  koncepce  dějin,  zejména  rozvoje 

a úpadku dané kultury. Říká:

To, co Spengler píše o dvojakosti ‚činu‘ a ‚práce‘ (…) to, mi v okamžiku, kdy jsem 
tu knihu četl podruhé, připadalo pravdivé. Tehdy i jindy jsem si uvědomoval, že 
život  nám v krizových situacích vkládá  do rukou četbu  podle  osudového výběru 
neviditelné ruky a tato četba – tak či onak, někdy oklikou – odpovídá na problémy 
dané chvíle. Toto se přihodilo i nyní, v těchto podivných týdnech, kdy jsem si znovu 
četl  Spenglerovu  velkou  a pesimistickou  knihu.  (…)  Spengler  přesvědčivě 
dokazoval  svou  zlověstnou tezi  o ‚současném‘  odkvětu  velkých  kultur  a  jazyka, 
který  zmizí  zároveň  s  nimi… To,  co  německý  filosof  historie  psal  o  skomírání  
kultur,  které  vychladly  a  strnuly  v  civilizaci,  o megapolích,  o  ‚cyklech 
imperialistických válek‘,  se jakoby odehrávalo zde, při  čtení,  před mýma očima: 
bylo těžké popírat úzkostnou pravdu, když ‚druhá kapitola imperialistických válek‘ 
byla hmatatelnou, krvavou skutečností,  hmatatelnou ilustrací  toho, co jsem právě 
četl. (…) Za hudebního doprovodu dětského ukrajinského sboru dokazoval Spengler 
přesvědčivě, že civilizace západní říše, křesťansko-humanistická kultura, dospěla do 
fáze odumření, vychladnutí.528

525 FRIED, István. Író esőköpenyben, s. 83.
526 MÁRAI, Sándor. Země, země…!, s. 77.
527 MÁRAI, Sándor. Země, země…!, s. 79.
528 MÁRAI, Sándor. Země, země…!, s. 77–79.
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To, co Márai  odmítá,  je  úzce spjato se Spenglerovým přesvědčením o dějinné 

nutnosti,  podle které se německý národ musí stát velmocí, což mělo znamenat 

realizaci jeho vize imperialismu ve faustovské, resp. západní kultuře. Výsledkem 

bylo samozřejmě spojení Spenglerova myšlení s nacismem a praktické využití pro 

účely propagandy:

Nacisté se tehdy vyhrnuli do útoku, Rosenberg vykřikoval de světa svá podezřelá 
hesla o ‚novém mýtu‘, někde v pozadí našeptával Nietzsche, ještě hlouběji, v šeru 
teutonské duše, ševelil své nebezpečné pravdy Fichte… a před deseti lety pomohla 
nacistům i Spenglerova kniha (…) Nacisté vděčili Spenglerovi za mnohé – na toto 
jsem musel myslet při čtení ve společnosti těch svých Kirgizů.529

Jiný přístup k Německu a Rusku však neneguje skutečnost, že Márai na mnoha 

místech  převzal  od  Spenglera  základní  koncept  rozvoje  historie,  transformace 

kultury v civilizaci, která vede ke smrti dané kultury (resp. daného společenství 

v makro dimenzi), což ukázala již analýza Díla rodiny Garrenů. V období exilu po 

roce 1948 přibývají v průběhu času k této první inspiraci v oblasti filozofie dějin 

i další:  myšlenky  Toynbeeho,  Gibona,  Jasperse.  V  Zemi,  zemi…! o  sobě  dává 

vědět  také  tvrzení,  které  je  ve  Spenglerově  koncepci  podstatné,  o  zásadní 

odlišnosti  velkých  kultur  z  důvodu  úplně  jiného  „ducha“,  který  je  formuje, 

z čehož vyplývá, že typy člověka v těchto kulturách jsou zcela jiné. Rozdíl, který 

zazní na konci této kapitoly – „Avšak propast, do níž jsem nahlédl – tato propast 

zela  mezi  vědomím  osobností  u  východního  a  západního  člověka  –  skutečně 

znamenala zážitek.“530 – je jakoby vyňatý z úvah Spenglera.

Márai při hledání odpovědí na antropologické otázky týkající se rozdílu mezi 

člověkem Západu a člověkem Východu silně spoléhá na své vlastní zkušenosti 

z období války, které se však snaží konfrontovat s myšlenkami jiných. Obrací se 

mj. na dnes již zapomenutého německého filozofa Waltera Schubarta. Na rozdíl 

od  Spenglera  Schubart  nebyl  spojen  s  ideologií  nacionálního  socialismu. 

Představoval  humanisticko-náboženský  pohled  na  evropské  dějiny,  kulturu 

a národy, který stál v opozici  vůči nacismu a imperialistickým tendencím Třetí 

říše.531 Schubart  rozlišoval  mezi  evropským  člověkem,  který  byl  pro  něj 
529 MÁRAI, Sándor. Země, země…!, s. 77.
530 MÁRAI, Sándor. Země, země…!, s. 81. V maďarském originále používá Márai slovo szakadék 

(propast). Ovšem nelze to spojovat s Nietzscheho metaforou propasti, jak to bylo v případě 
Díla rodiny Garrenů, kde používal örvény (doslova: vír). Nietzscheho pojem Abgrund je totiž 
do češtiny přeložen jako propast, ale do maďarštiny jako örvény.

531 Na  téma  filozofie  Schubarta  viz  HEYMEL,  Michael.  Von  der  Heilung  des  westlichen 
Menschen  Der  Kulturphilosoph  Walter  Schubart  (1897–1942).  Jahrbücher  für  Geschichte  
Osteuropas. Franz Steiner Verlag, 2014, 62(3), 371–400.
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„prométheovskou“  postavou,  a  východním  člověkem,  který  byl  „janovskou“, 

protože  věřil  ve  spásu.  Márai  sáhne po jeho knize  Europa und die  Seele  des  

Ostens (1938,  Evropa  a  duše  Východu),  kde  právě  tato  myšlenka  upoutala 

Máraiho  pozornost.  Zapamatoval  si  a  vypsal  si  jednu větu,  ve  které  německý 

filozof tvrdí, že bolševismus je božím ultimátem pro lidstvo.532 Máraiho odpověď 

je koneckonců odlišná – pravdou je, že bolševismus pro člověka Západu znamená 

konečnou hranici,  vůči které musí zaujmout stanovisko, ale která mu nepřináší 

žádnou  naději  ani  spásu,  je  to  definitivní  hrozba,  která  věští  konec  evropské 

kultury.  Jedná se  o  bytí,  či  nebytí  toho,  co známe jako Evropu a evropanství, 

protože  forma  života,  kterou  nabízí  bolševismus,  znamená  totální  záhubu  pro 

člověka Západu. Nejedná se o třídní boj, ale o zničení základních pilířů,  které 

tvoří  jeho svět,  tj.  svobody a  osobnosti.  Márai,  když popisuje  vlastní  válečné 

a poválečné  zkušenosti,  opakovaně  zdůrazňuje,  že  se  snaží  nesoudit,  nýbrž 

popisovat  a analyzovat  to,  co sám prožil  a viděl.  Na základě toho usuzuje,  že 

člověk Západu od samého počátku nemůže pochopit člověka Východu – a to kvůli 

své povaze –, a tyto dvě dějinné, resp. kulturní formace nemohou koexistovat. 

Kultura Východu je zásadně odlišná od kultury Západu a jejích hodnot. Otázkou 

však  zůstává,  zda  tato  jinakost  východní  kultury  –  ačkoliv  Márai  mluví 

o Slovanech, jde mu o sovětské Rusko – může něco přinést člověku vychovanému 

v  evropské  kultuře,  zda  může  nějakým  způsobem  dát  impulz  k  vývoji  nebo 

transformaci  nebo  zda  může  přinést  Západu  obnovu  hodnot.  Márai  odpovídá 

jednoznačně: ne, „(…) Východ nemůže západní civilizaci poskytnout inspiraci“.533

Válečné zkušenosti a setkání se sovětskou armádou a „člověkem Východu“ 

představuje jednu ze tří hlavních tematických os románu Země, země…! (mám na 

mysli autorské vydání románu). Kromě toho Márai také vykresluje obraz světa 

v prvních  letech  po  válce  v  Maďarsku  –  proces  převzetí  moci  komunisty 

v Maďarsku  (II.  a  III.  část  Země,  země…! z  roku  1972,  ale  také  fragmenty 

publikované  posmrtně),  změny  v  poválečné  Evropě  (III.  část  Země,  země…! 

z roku 1972),  kritika  a  hodnocení  vrstvy  měšťanů a  historické  příčiny  úpadku 

Maďarska (zejména část známá jako Chtěl jsem mlčet). Všechny tyto otázky jsou 

spojeny  s opakujícím  se  motivem vztahu  jednotlivce  vůči  světu  a politickému 

systému a také rolí spisovatele a literatury při utváření kultury a existence dané 

532 Viz MÁRAI, Sándor. Země, země…!, s. 41.
533 MÁRAI, Sándor. Země, země…!, s. 79.
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společnosti.  Celek  je  vyjádřením  Máraiho  základní  filozoficko-antropologické 

teze: člověk je možnost, která se může uskutečnit pouze tehdy, když je svobodný.

Márai  ve  svých  románech  ukazuje  postupné  fáze  procesu  převzetí  moci 

v Maďarsku komunisty, jak na institucionální úrovni, tak i na úrovni individuální, 

kde se obyvatelé stávají  součástí  ideologie (Márai mnoho místa věnuje zvláště 

inteligenci).  Pozvolná  eskalace  teroru  ze  strany  vlády  a  zároveň  zhoršení 

hospodářské  situace,  která  způsobovala  chudobu  společnosti,  zapříčiňovaly 

narůstání  negativního  napětí  v  mezilidských  vztazích.  Márai  popisuje 

nekontrolovanou  nenávist  k  ostatním  a  ke  všemu,  která  ničila  jak  celou 

společnost,  tak  i  jednotlivce,  přičemž  se  krutost  stala  organickou  částí 

každodenního  života.  Podle  Máraiho  je  krutost  v  určité  míře  vždy  přítomna 

v mezilidských vztazích, mění pouze svoji vnější podobu a kostýmy, v moderním 

systémovém a zmasovělém světě však získala zvláštní  formu: „úřední mučení, 

krutost nařízení, úřední otravování soukromého života, oklešťování přirozených 

práv člověka pravidly a nařízeními“.534 Komunismus byl pro Máraiho nejenom 

společenským  nebo  politickým  systémem,  který  odmítal,  nejenom  chybnou 

a brutální ideologií, která se objevila v dějinách lidstva, nýbrž na prvním místě to 

byl  „atentát  proti  lidem“.535 Takový systém,  který  není  ušitý  na  míru  člověka, 

který ničí  základy lidské individuální i  kolektivní existence,  a tím ho mění na 

pouhou chodící a mluvící součást davu ve službě moci. Márai si velmi brzy všiml, 

že sociální  myšlenky komunismu,  v které mnozí  věřili,  nemají  nic  společného 

s realitou.  Viděl i  to,  že mnoho lidí  se připojilo k této ideologii  kvůli  vlastním 

cílům, jako například kvůli obvyklé touze po pomstě za minulá zranění, nebo ji 

ospravedlňovalo  nějakou „nutností“.  Poukázal  také  na  to,  jak  systém,  který  je 

založen  na  agresi  a  sociálním  útlaku,  způsobuje,  že  lidé  se  vyhýbají  osobní 

odpovědnosti  jak  ve  vztahu  k  logickému  myšlení  a  vlastním  názorům,  tak 

i k morálnímu jednání v každodenním životě, čímž zbavuje člověka jeho podstaty, 

tj.  vlastní  osobnosti,  a  jeho  jednání  zužuje  na  zvířecí  instinkty.  Osobnost  je 

hrozbou pro totalitní  systém, proto v něm nemůže existovat.  Občan je  zbaven 

práva mít jakékoli vlastní názory, které se liší od názorů vynucených systémem 

i ve sféře soukromého života. Márai to nazývá „zbavením práva na mlčení“: jako 

spisovatel byl zbaven práva na mlčení, protože vědomé mlčení, takové, které je 

534 MÁRAI, Sándor. Země, země…!, s. 167.
535 MÁRAI, Sándor. Země, země…!, s. 169.
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míněné jako nesouhlas, je považováno za nepřátelské vůči systému. Situace, kdy 

si moc pro sebe uzurpuje stále více životního prostoru a potírá jakékoliv formy 

projevu myšlení, jež neodpovídá linii strany, vedla autora k rozhodnutí emigrovat. 

Byl to okamžik, kdy si uvědomil, že jako spisovatel již nemůže mlčet, ale musí se 

zcela postavit proti systému, chce-li si zachovat svou osobní svobodu a integritu 

své osobnosti.  Jedinou formou nesouhlasu, která by umožnila další  existenci – 

včetně existence jakožto spisovatele – nalezl v emigraci. Na tomto místě stojí za 

to si připomenout hodnocení románu Země, země…! Lőrinczym:

Márai zahajuje sám proti sobě proces spočívající v obvinění ze zrady, během kterého 
ani  na  okamžik  není  pochyb:  zradil,  jeho  emigrace  je  ve  skutečnosti  největší 
a nejbolestivější zradou. Ale věří si – a také to mnohokrát říká –, že svého času, 
v roce 1948, se rozhodl správně, neměl, jak ‚jinak vybřednout‘ z toho, co nastalo.536

Pro Máraiho byl komunistický systém naprostou negací jeho životní filozofie – 

byl to především útok na člověka, lidstvo a lidství vůbec.

Velmi důležitým motivem v Zemi, zemi…! je maďarská literatura, a přesněji 

řečeno hold, který jí tam autor vzdává – počínaje Máraiho vzory, Kosztolányim 

a Krúdym, až po dnes již někdy zapomenuté tvůrce, o kterých mluví jako o „druhé 

garnituře“.537 Všichni přispěli k rozvoji maďarského jazyka a maďarské kultury. 

Márai  byl  přesvědčený,  že  jazyk  a  literatura  představují  sílu  a život  daného 

národa.  Důsledkem  toho  je,  že  přiznával  spisovatelům  a  básníkům  zvláštní 

společenskou roli: nejsou to jen tvůrci, ale také učitelé. Literatura nejen poskytuje 

individuální duchovní a intelektuální prožitky jednotlivým čtenářům, ale je určena 

také k tomu, aby sloužila celé společnosti a vedla k cestě rozvoje. Máraiho přístup 

k funkci umělců při vytváření kultury a edukaci společnosti lze charakterizovat 

jako kombinaci  individualismu a elitářství.  Márai stejně jako Ortega viděl roli 

vynikajících jednotlivců ve vzdělávání společnosti. Následkem tohoto názoru je 

jeho silná kritika umělců spolupracujících s totalitními režimy (jak jsme viděli, 

také  výrazně  přítomná  ve  „fiktivních“  románech  Krev  sv.  Januária  nebo 

Posilovač).  V  Zemi,  zemi…! Je  Márai  velmi  kritický  vůči  spisovatelům 

a intelektuálům  vůbec  (jako  např.  výše  uvedená  tvrdá  kritika  Sartra),  kteří 

nejenom souhlasili s komunismem, ale aktivně se podíleli na šíření této ideologie, 

536 „Márai  oly hűtlenségi  pert  indít  maga ellen,  amelynek során  egy pillanatig  sem kérdéses: 
hűtlensége, az emigráció valójában a legnagyobb és legfájóbb hűtlenség. Hiszi, nemegyszer ki 
is mondja: helyesen döntött annak idején, 1948-ban, számára nem volt ‚más kigázolás‘.“ – 
LŐRINCZY, Huba. „…személyiségnek lenni a legtöbb…“ Márai tanulmányok, s. 131–132.

537 MÁRAI, Sándor. Země, země…!, s. 302.
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která  je  podle  Máraiho  víc  než  jen  popřením  staleté  evropské  kultury  –  je 

především popřením základních hodnot lidstva. A spisovatel by měl být vždy na 

straně  člověka,  ne  na  straně  jakéhokoliv  systému.  Není  překvapený,  že 

spisovatelé, novináři nebo editoři „třetího řádu“,538 kterým chybí talent, vychvalují 

vládu a spěchají, aby se připojili ke straně. Márai jimi nepokrytě pohrdal a věděl, 

že pro „cynické šplhouny“539 je spolupráce se systémem jediný způsob, jak mohou 

udělat kariéru. Překvapuje ho však, že také mezi pokrokovou inteligencí byli lidé, 

kteří  věřili,  že  komunismus  je  tou  správnou  cestou  pro  rozvoj  maďarské 

společnosti a nevšímali si, čím komunismus ve skutečnosti je. Pouze časem začali 

kritizovat způsob, jakým byla tato idea uskutečňována, nikoli však ideu samotnou.

Je nutné také zdůraznit, že Země, země…! je zároveň hlubokou reflexí týkající 

se  vlastní  existence  v  poválečném  světě  –  existence  spisovatele-protivníka 

systému –, ale také snahou vyrovnat se se svou dosavadní pozicí. Z perspektivy 

času si všímá, že to, za koho se sám považoval a za koho jej považovali ostatní ve 

30. letech, nebylo to, kým skutečně byl. Byla to role, která se od něj očekávala 

a kterou  on  sám  hrál.  Tato  kritika  dosavadního  způsobu  vnímání  svého 

spisovatelského, a dokonce i životního stylu je již silně viditelná v textu z roku 

1949, který dneska známe jako Chtěl jsem mlčet.540 V textu Země, země…! z roku 

1972  se  však  objevuje  pod  pojmem  karikatury,541 který  převzal  od  filozofa 

a spisovatele George Santayany,542 a ukazuje komplexnější obraz osobnosti autora. 

Každá  karikatura  je  jen  viditelný  povrch,  nějaké  „nedorozumění“  týkající  se 

člověka, ale právě toto nedorozumění ukazuje něco z pravdy o člověku, protože 

ve skutečnosti je ironickým pohledem, který umožňuje podívat se na sebe z jiného 

hlediska. A díky tomu dát impulz k nějakému osvobození se. Márai viděl sebe 

jako měšťanského spisovatele,  dokonce lze říct,  že Márai byl měšťanem nejen 

původem, ale vědomou volbou a cílem, a proto mohl vyznat:

538 MÁRAI, Sándor. Země, země…!, s. 148.
539 MÁRAI, Sándor. Země, země…!, s. 172.
540 MÁRAI, Sándor. Chtěl jsem mlčet, s. 20–24.
541 MÁRAI, Sándor. Země, země…!, s. 99–100.
542 Santayana použil tento pojem ve svých esejích Soliloquies in England and Later Soliloquies 

(1922, Samomluvy v Anglii a další samomluvy) věnovaných kritice kultury a psaných hlavně 
během  pobytu  v  Anglii  –  viz  SANTAYANA,  George.  Soliloquies  in  England  and  later  
soliloquies.  New  York:  CHARLES  SCRIBNER'S  SONS,  1922.  Dostupné  z: 
https://www.gutenberg.org/files/48429/48429-h/48429-h.htm#s_33.  [cit.  2020-01-19]  Srov. 
fragment deníku, ve kterém se ukazuje tato inspirace a kde Márai mluví o důležitosti takového 
pohledu – MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1961–63, s. 388.
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Byl jsem příslušníkem měšťanské  třídy (třebaže  i  karikaturou),  jsem jím i  dnes, 
zestárlý,  v cizí  zemi.  Být  měšťanem pro mne nikdy neznamenalo třídní  pozici  – 
vždycky jsem se domníval, že je to poslání. Měšťanská třída je v mých očích tím 
nejlepším lidským fenoménem, jejž moderní západní civilizace stvořila, protože tuto 
moderní západní civilizaci vytvořil měšťan (…).543

Z interpretačních důvodů je třeba zdůraznit,  že  v maďarském textu Márai píše 

o „korszerű nyugati műveltség“544 čili doslova o moderní západní kultuře, resp. 

vzdělanosti, kterou vytvořil měšťan. Takže ještě jednou se ukazuje, že koncepce 

měšťana  se  netýká  úzkého  rámce  sociální  vrstvy  (a  je  to  pohled  podobný 

sociálnímu vztahu mezi menšinou a davem), ale je třeba ji zkoumat v kontextu 

určité životní atmosféry, tj. světa hodnot evropské kultury.545

Fakt, že se Márai rozhodl emigrovat, neznamenal jeho nekritický pohled na 

změny, ke kterým došlo ve společensko-kulturní sféře západní Evropy. V úvahách 

týkajících se moderního západního světa opět najdeme provázanost s filozofickým 

myšlením Ortegy y Gasseta, třebaže jméno španělského filozofa v textu románu 

nenajdeme.546 Márai  mnohokrát  používá  pojem  dav  (tömeg)  a  další  pojmy 

zmasovění  společnosti,  jako např.  svět,  davový člověk nebo davová literatura. 

Zmasovění  pro  něj  znamenalo  opustit  hodnoty,  které  byly  dosud  v evropské 

kultuře základní  a upřednostnit  kvantitu  na úkor  kvality.  Jedince nahradil  dav, 

který se lépe ovládá, protože nemá vlastnosti individua, jako například schopnost 

nezávislého myšlení či odpovědnost za vlastní činy, a je také zbaven vnitřního 

imperativu neustálé touhy rozvíjet  se a chtít od sebe víc než jen uspokojování 

pudů. A proto současnou roli měšťanstva viděl maďarský spisovatel v představě 

„pozdvihnout  beztvaré  masy  k  rozměrům  buržoazního  životního  stylu“.547 

Zmasovění je charakteristické pro celý dnešní svět – jak pro totalitní  systémy, 

které díky tomu mohou snadněji ovládat lidi, tak i pro západní Evropu. Márai si 

příznaků tohoto procesu všiml i v oblasti umění, ve kterém došlo k viditelnému 

snížení jeho hodnoty, což způsobilo, že umění ztratilo svou roli ve společenském 

životě a začalo být konzumováno, nikoli  prožíváno. Pojem davu, který se zde 

543 MÁRAI, Sándor. Země, země…!, s. 100.
544 MÁRAI, Sándor. Föld, föld!…, s. 134.
545 Srov. např. MÁRAI, Sándor. Země, země…!, s. 101–102.
546 Což  je  poněkud  překvapivé,  protože  filozofie  tohoto  myslitele  byla  pro  Máraiho  velmi 

inspirativní a samotného filozofa považoval za jednoho z největších myslitelů 20. století – 
k tomuto tématu viz 3. kapitola.

547 MÁRAI,  Sándor.  Země,  země…!,  s.  101.  V  maďarském  textu  Márai  píše:  „felemelni  az 
alaktalan  tömegeket a  polgári  életforma térfogatába“,  kde  tömeg lze  spojovat  s  davem, 
a polgári  életforma s  měšťanským způsobem života – viz  MÁRAI,  Sándor.  Föld,  föld!…, 
s. 134. Zvýraznila MGB.
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objevuje, převzal Márai od Ortegy. Je analogický s tím, který byl přítomen v Díle 

rodiny  Garrenů  –  rozdíl  mezi  davem  a  menšinou  nezmámená  striktně  třídní 

klasifikaci, v dnešní době se davový člověk objevuje i mezi intelektuály a umělci, 

ba  co  více,  dnes  lze  přisuzovat  vlastnosti  davů  i  měšťanské  vrstvě,  která 

v minulosti tvořila evropskou kulturu.

Márai, když definuje podstatu evropské kultury, používá termín humanismus, 

který, jak sám zdůrazňuje, nemá být chápán jako mrtvý pojem z oblastí klasické 

filozofie  nebo  dějin  kultury,  nýbrž  jako  živý  fenomén,  který  tvoří  evropskou 

kulturu. Tento fenomén znamená, že mírou je člověk, jedinec, nikoli shora nucený 

systém (nebo jak Márai píše: Systém) v jakékoli formě, politický, ekonomický, 

společenský  nebo  náboženský:  „Protože  toto  byl  velký  dar  Evropy  lidskému 

světu:  ‚humanismus‘  (…)  Co  je  to  ‚humanismus‘…?  Lidské  měřítko.  To,  že 

měřítkem je jedinec. Jedinec je smyslem vývoje.“548 Pro Máraiho je humanismus 

spojený s Vášní, tj. individuálním entusiasmem, nadšením, touhou po objevování, 

rozvojem, pravdou atd., což představovalo Evropu. Tvoření a rozvoj společného 

světa  kultury  může  být  založeno  pouze  na  kombinaci  svobodného  poznávání 

a emocí,  které  společně  jsou  emanací  nevýslovné  Idey  (Eszme),  kterou  nelze 

omezit  na systém, protože je  svobodou  per se.  Je třeba poznamenat,  že  smysl 

a role máraiovské Idey připomíná stoické hledisko a částečně dokonce i stoické 

logos – rozumný princip, podle kterého svět funguje a mění se. Jak jedno, tak 

druhé  mají  dvě  dimenze:  poznání  a  jednání  lidí,  takže  lze  říct,  že  se  jedná 

o podstatu  světa,  jak  ontologickou,  tak  etickou.  Tato  Idea  je  u Máraiho  také 

společným,  spojujícím  prostorem  pro  hodnoty,  které  tvoří  evropskou  kulturu. 

Prostorem, který již zanikl. Období po druhé světové válce jasně ukazuje, že už 

neexistuje evropská kultura jako životní prostor – nejenom ve smyslu úpadkové 

fáze, tzn. nahrazování kultury civilizací, nýbrž i samotná civilizace už upadá. Svět 

budovaný v posledních staletích se završil  a místo něj nastal  svět úplně nový. 

Zůstává otázka co se stane s lidstvem v tomto novém světě, který už nemá žádné 

nové spojující Idey, které zaručují hodnoty a individuální rozvoj.

Problematice z oblasti filozofie dějin, otázce po podstatě dějinného procesu 

věnoval  Márai  hodně  pozornosti  v  období  emigrace  po  roce  1948,  což  bylo 

viditelné  už  v  předchozích  analýzách.  Vliv  Spenglera  již  není  tak  silný 

548 MÁRAI, Sándor. Země, země…!, s. 204.
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a v Máraiho reflexi jsou zřetelné prvky koncepcí mnoha myslitelů. Lze zde ukázat 

například souvislosti s Johanem Huizingou a jeho vizí z Podzimu středověku nebo 

s Edwardem Gibbonem a jeho knihou  Úpadek a pád římské říše, kde si Márai 

všímá analogie současnosti s obrazem popisu úpadku kultur. Dále také souvislosti 

s  Jacquesem Maritainem, když mluví  o důstojnosti  člověka nebo o odsuzování 

totalitarismu  v  každé  jeho  podobě  na  základě  antropologické  teze 

o upřednostňování  jedince  před  davem.  S  Ortegou  ho  spojuje  přesvědčení 

o zmasovění  kultury.  Prvky myšlenek Toynbeeho či  Ortegy jsou také viditelné 

v Máraiho reflexi o cykličnosti dějin a vlivu tvořivé menšiny na rozvoj kultury. 

S Toynbeem nebo Jaspersem souvisí  zase  vize,  v  které  mluví  o  každodenním 

životě  a  událostech  jako  o  skutečné  Historii  –  v  této  otázce  je  třeba  zvláště 

zdůraznit kapitolu, kde popis obvyklého dne ze života jeho babičky ukazuje, že 

právě  to  znamenalo  opravdovou  historii.  I  když  samotní  myslitelé  se  občas 

objevují na stránkách románu, tyto souvislosti nejsou tak silné, aby bylo možné 

mluvit  o  literárních  exemplifikacích  konkrétních  tezí.549 Všechny  však  (a  je 

možné,  že  ještě  i  další)  tvoří  jeden  celek,  který  je  třeba  označit  za  ryze 

máraiovskou myšlenku.

Díla Zpověď, Chtěl jsem mlčet a Země, země…! spojuje mnoho věcí a mnoho 

je i rozděluje.  Zpověď vznikla na vrcholu Máraiho kariéry, kapitoly  Chtěl jsem 

mlčet vznikly  v  důsledku  nejdůležitějšího  rozhodnutí  v  jeho  životě,  zatímco 

Země, země…! (autorské  vydání)  je  knihou  spisovatele  na  konci  jeho  kariéry. 

Strukturu Zpovědi a Země, země…! (chápaných jako úplná vydaní) lze popsat tak, 

že je rozložena na ose obecné–individuální, tento vztah je v románech obrácený. 

Jak strukturu Zpovědi definuje přechod od objektivního a obecného obrazu světa 

k subjektivní a osobní situaci vypravěče, tak strukturu  Země, země…! je možné 

definovat  jako  přechod  od subjektivně  posuzované  a osobní  situace  vypravěče 

k obecné, objektivní analýze faktů a skutečností národa a celého západního světa. 

Esejistické romány představují jedince, jehož život je úzce spojený se změnami 

a událostmi velkých dějin a jenž se nemůže vzdát své osobní svobody a zůstává 

věrný  sobě  a  vyznávaným hodnotám.  Všechny  ale  obsahují  homogenní,  zralé 

a pevné názory a hlavním námětem, který se v nich ukazuje, je důkladný popis 

úpadku světa hodnot „někdejší Evropy“. Je důležité mluvit i o autorově specifické 

549 K těmto námětům viz např. MÁRAI, Sándor. Země, země…!, s. 110, 167, 186, 211–212, 198, 
227–228, 265–274.
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světonázorové koncepci, kterou je třeba chápat jako projev praktické filozofie ve 

smyslu  phronesis.  Na  tyto  romány  je  třeba  pohlížet  jako  na  „intelektuální 

autobiografii“, vyznání  ars poetiky a summa vitae, které nejlépe ukazují názory 

maďarského spisovatele. Máme tu co do činění s koncepty a pojmy, které jsou 

jádrem  jeho  úvah  jako:  kultura,  civilizace,  člověk,  jedinec,  literatura  atd., 

o kterých bude řeč ve 4. kapitole.

2.6 Shrnutí

Po analýze  filozofického kontextu  čtyř  tematických  skupin  románů  a před 

pokusem o shrnutí těchto úvah je třeba se na chvíli zastavit u děl, která nespadají 

do  této  klasifikace.  Ačkoli  většinou  neobsahují  filozofické  souvislosti, 

v perspektivě celkového přístupu k Máraiho románové tvorbě je nicméně třeba 

věnovat pozornost některým motivům, které se v nich objevují a opakují. Budou 

to romány: Řezník, Cizí lidé, Štěně / Čutora: pes s charakterem, Sindibád se vrací 

domů, Mír v Ithace.

Máraiho první publikovaný román je Řezník z roku 1924, který se výrazně liší 

od pozdějších děl spisovatele jak stylisticky, tak strukturně (linearita,  důraz na 

zápletku), viditelné jsou silné vlivy expresionismu, které je obtížné hledat v jeho 

pozdějších  románech.  Navzdory  tomu  je  možné  si  všimnout  společné 

psychologické  problematiky  a  silné  freudovské  inspirace.  Jsou  to  náměty: 

vzpomínky z dětství s důrazem na události,  které mohly přispět k tomu, že se 

v hrdinovi  vytvořila láska k zabíjení;  otázka vědomí a podvědomí a role  pudů 

v životě  člověka,  zejména  pudu  agresivity.  Román  nelze  považovat  za  příliš 

zdařilý,  hlavně  kvůli  přílišné  bezprostřednosti  a  ilustrativnosti  při  ztvárnění 

autorových tezí a rovněž v něm chybí typická Máraiho stylizační lehkost. Ale díky 

svým  psychologickým  inspiracím  zcela  zapadá  do  prvního  období  Máraiho 

tvorby.

V  případě  třetího  románu,  tj.  románu  Cizí  lidé z  roku  1930,  lze  mluvit 

o přítomnosti  výrazných autobiografických prvků a o prvních pokusech ukázat 

v románové  formě  společensko-historickou  tematiku.  Román  vypráví  příběh 

mladého  emigranta  v  době  těsně  po  první  světové  válce,  který  nejprve  tráví 

několik let v Německu a poté ve Francii  – tato hlavní tematická osa okamžitě 
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směruje pozornost k o čtyři roky později vydanému románu  Zpověď, konkrétně 

k jeho  druhému  svazku.  Lőrinczy  dokonce  tvrdí,  že  na  tento  román  je  třeba 

pohlížet jako na předobraz a pravzor (őskép a ősforma) Zpovědi.550 Najdeme zde 

podobné motivy jako v pozdějších esejistických románech, ačkoliv celek nemá 

ještě sílu výrazu a vypracovaného stylu charakteristického pro pozdější díla. Je 

však  již  viditelná  autorova  tendence  k  esejistickým  úvahám  o  sociologicko-

historicko-politickému charakteru, která se objevuje např. v popisu poválečného 

chaosu v Evropě, hospodářské krize a nekontrolovatelné inflace, krize hodnot, ale 

i v popisu mentality Němců a Francouzů – jsou to motivy,  které se pak objeví 

v pozdějších pracích v cyklu Dílo rodiny Garrenů nebo v esejistických románech. 

Ačkoliv  v  románu  najdeme  výraz  „soumrak  Evropy“,551 je  obtížné  mluvit 

o jednoznačných souvislostech se Spenglerovými myšlenkami – všichni zmínění 

filozofové (jako Kant, Schopenhauer) a poznámky týkající se konfrontace kultury 

a  technického  rozvoje  civilizace  souvisejí  spíše  s  obecným  duchem  období 

a v románu představují spíše pozadí příběhu než hlavní téma.552

Román Štěně / Čutora: pes s charakterem (z roku 1932) i přes zdánlivě lehké 

téma žurnalistického charakteru a ironicky prezentovaný příběh psa, jeho majitele 

a obyvatel čtvrti klade otázky týkající se moderního světa a principů, které jej řídí, 

jako  třeba  role  měšťanů  v  soudobé  společnosti,  krutost  člověka,  možnosti 

výchovy, možnosti vzpoury a svobody. „Psí román“ se tak řadí po bok dalších 

Máraiho  textů,  skrze  které  tvořil  obraz  a  mýtus  maďarského  měšťanstva 

a moderního světa a lze jej považovat za charakteristický pro období 30. let.

Korpus doplňují  dva romány, které explicitním způsobem ukazují  Máraiho 

koncepci dialogu tvůrců v průběhu času. Román Sindibád se vrací domů (1940) 

lze bezpochybně považovat za jeden z nejlepších v Máraiho tvorbě. Je to pastiš 

tvorby  Gyuly  Krúdyho,  který  byl  jedním  z  Máraiho  literárních  vzorů. 

Diagramatická ikonicita, chápaná jako izomorfická závislost strukturního vzorce 

a jeho  významu,553 je  u  základu  vztahu  mezi  Máraiho  románem  a  Krúdyho 

550 LŐRINCZY, Huba. Világkép és regényvilág, s. 76.
551 MÁRAI, Sándor. Cizí lidé. V Praze: Julius Albert, 1936, s. 24. Překlad Arno Krause.
552 Tvrzení Rónayho, že Cizí lidé jsou literární ilustrací Spenglerových tezí ze Zániku Západu, je 

třeba  považovat  za  přehnané  –  viz  RÓNAY,  László.  Márai  Sándor,  s.  85,  91.  Podobně 
kritizuje Lőrinczy – viz LŐRINCZY, Huba. Világkép és regényvilág, s. 95.

553 TABAKOWSKA,  Elżbieta.  Ikoniczność:  podobieństwo  i  „tertium  comparationis“. 
Przestrzenie Teorii. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2003, 2(2), 108.
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tvorbou – při četbě Máraiho románu lze nabýt dojmu, že je to Krúdyho dílo.554 

Především  tu  máme  co  do  činění  s  imitací  formy  a  stylu,  ale  také  tematiky 

a použití hlavní postavy, která se opakovaně objevuje v Krúdyho dílech a je jeho 

alter ego. Márai – s využitím nápodoby stylu jiného spisovatele – ukazuje nejen 

svět hodnot, který před jeho očima upadal v zapomnění, ale také prezentuje své 

vlastní  myšlenky  týkající  se  podstaty  kultury,  významu  literatury  a  kulturní 

a společenské  role  spisovatele.  Román  Sindibád  se  vrací  domů  lze  zároveň 

považovat  za  symbolický  hold  jinému tvůrci,  symbolickou  prezentaci  sklonku 

tradice, zvyků, určitého životního stylu a symbolickou vizi ars poetiky, která je 

známá z jiných děl autora.555

Zvláštní pozornost si zaslouží také román, který jako první vyšel v emigraci 

v roce  1952,  tj.  Mír  v  Ithace.  V  tomto  románu  Márai  kreativním  způsobem 

transformuje a  demytologizuje Odysseův příběh a  zároveň míří  k filozofickým 

úvahám  o  povaze  člověka.556 Mír  v  Ithace  ve  třech  zpěvech  –monolozích 

Penelopy, Telemacha a Telegona – se snaží určit kým a jaký byl Světlonoš, jak se 

na  stránkách  románu  mluví  o  Odysseovi.  Žádná  z  postav  nemůže  dát  úplnou 

odpověď, každá z nich zná jen prvek, jednu stranu osobnosti Odyssea, ale ani 

společně nedávají jeho úplný obraz a Odysseus zůstává tajemstvím (jak jsme již 

viděli, tato strukturní koncepce příběhu je přítomna v jiných románech z období 

exilu – Krev sv. Januária a V Římě se něco stalo). Otázka po charakteru Odyssea 

je ve skutečnosti otázkou po nezměnitelné podstatě člověka a ukazuje Máraiho 

554 Gábor  Kemény  provedl  kvantitativní  analýzu  syntaktických  a  stylistických  vlastností 
(mj. frekvence porovnávání, vztahů slovních druhů k sobě navzájem atd.) tří vybraných textů 
–  fragmentu  Krúdyho  prózy,  fragmentu  Sindibád  se  vrací  domů  a  fragmentu  Máraiho 
„vlastního“  románu  ze  stejného  období,  tj.  románu  Host  v  Bolzanu.  Analýza  ukazuje,  že 
hodnoty  zkoumaných  ukazatelů  pro  román  Sindibád  se  vrací  domů  na  mnoha  místech 
překračují hodnoty těchto ukazatelů v Krúdyho próze. Kemény dochází k závěru, že Márai  
vědomě zdůrazňuje  charakteristické  prvky  Krúdyho  prózy  tak,  aby  co  nejlépe  ukázal  její 
esenci. Viz KEMÉNY, Gábor. Krúdy Szindbádja és a Márai-Szindbád a számok tükrében. In:  
SZIKSZAINÉ  NAGY,  Irma,  ed.  A  stíluskohézió  eszközei  a  modern  és  posztmodern  
szövegekben. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011, s. 114–132.

555 Důkladnější  analýza  románu  Sindibád  se  vrací  domů  z  hlediska  ikonicity  viz  má  studie 
GARBACIK,  Magdalena.  Ikoniczność  powieści  Sándora  Máraiego  Sindbad  powraca  do 
domu.  In:  TABAKOWSKA,  Elżbieta,  Natalia  PALICH  a  Adam  NOWAKOWSKI,  eds. 
Ikoniczność  w  języku,  literaturze  i  przekładzie.  Kraków:  Wydawnictwo  Uniwersyetetu 
Jagiellońskiego, 2013, s. 79–84.

556 Na  téma  vztahu  Máraiho  románu  a  Homérova  eposu  viz  také  můj  článek  GARBACIK, 
Magdalena. Obraz Odeyseusza w powieści Sándora Máraiego  Pokój na Itace. 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.
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základní filozoficko-antropologický postoj – vyrůstající z karteziánské a stoické 

tradice  víry  v  racionálního  člověka  směřujícího  k  pravdě  a  ctnosti.  Motorem 

Odysseových toulek  je  zvídavost.  Je  to  věčný tulák,  který  hledá  logos.  Márai 

střídavě  používá  pojem  logos a  stejně  mnohoznačný maďarský pojem  értelem 

(čes. smysl). Máraiovský Odysseus je jedním z prvních lidí, kteří „chodí po světě 

s lampou Logu“.557 Odysseus:

byl prvním člověkem, který se se všemi důsledky obrátil ke světu lidí, protože věděl, 
že  člověk  má  obrovskou  zbraň,  se  kterou  se  může  dokonce  postavit  činům 
nebeského Dia… Rozum… Bohové jsou Mocní (…) ale člověk je Rozumný.558

Logos je zde zároveň metafyzickým, epistemologickým a etickým principem – 

organizuje svět, je kritériem pravdy a umožňuje ctnostný život. Opět se objevují 

prvky stoického učení, kde u základů je individuální cesta rozvoje jak rozumného, 

tak etického – poznání, hledání pravdy a dosahování etického ideálu. Současně 

Márai zdůrazňuje nutnost být sebevědomou osobností, což je nejvyšší stupeň bytí 

člověka:  v  románu  je  člověk  nezávislý  na  bozích,  kteří  již  nemají  moc  nad 

lidským  osudem  –  člověk  se  stává  pánem  své  vlastní  existence  a  musí  se 

rozhodnout,  kým bude.  Metaforicky  je  to  ukázáno  rozhodnutím,  zda  se  stane 

vepřem,  nebo dvounohou bytostí,  která  umí  smířit  rozum a  pudy,559 tj.  zda  si 

zachová svoji důstojnost podle pravidla „být osobností je nejvíc, čeho je člověk 

schopen“.560 Znovu se objevuje tato nejdůležitější perspektiva v Máraiho tvorbě – 

perspektiva svobodného jednotlivce s vlastní osobností, která vědomě rozhoduje 

o svém osudu –, a jsou zdůrazněny základní náměty-pojmy jako rozum, pravda, 

člověk, osobnost, svoboda atd.

Je  tedy viditelné,  že  také  romány,  které  nezapadají  do  žádné z uvedených 

tematických skupin, obsahují prvky a motivy charakteristické pro Máraiho, což 

jenom ukazuje jednotu jeho tvorby.

*

557 „a Logos lámpásával járnak a világban…“ – MÁRAI, Sándor.  Béke Ithakában. [Budapest]: 
Akadémiai Kiadó – Helikon Kiadó, 1991, s. 148.

558 „(…) volt az első ember, aki minden következménnyel az emberek világa felé fordult, mert 
tudta,  hogy  az  embereknek  van  hatalmas  fegyvere,  amellyel  a  fellegtorlászoló  Zeus 
cselekedeteivel is szembe tud fordulni: az Értelem… Az istenek Hatalmasok (…) de az ember 
Értelmes.“ – MÁRAI, Sándor. Béke Ithakában, s. 144.

559 MÁRAI, Sándor. Béke Ithakában, s. 216.
560 „személyiségnek lenni a legtöbb, amire ember képes“ – MÁRAI, Sándor.  Béke Ithakában, 

s. 187.
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Na  tomto  místě  je  třeba  krátce  shrnout  výše  uvedenou  analýzu  Máraiho 

románové tvorby ve filozofickém kontextu. Jak jsem ukázala, jednotlivé skupiny 

románů  charakterizuje  společná  tematická  perspektiva,  která  osciluje  kolem 

stejných filozofických inspirací. Pokud se podíváme na celek Máraiho románové 

tvorby, je možné odlišit tři proudy reflexe – první má charakter psychologicko-

existenciální, druhý filozoficko-antropologický a třetí filozoficko-dějinný.

První  období  Máraiho  tvorby  je  spojeno  s  vypracováním  vlastního, 

specifického typu románu jak z hlediska struktury, tak i tematiky. V románech se 

ukazuje zvláštní zaměření na psychiku hlavní postavy, která je v mezní situaci. Je 

zdůrazněna  její  komplexnost  a  vícerozměrnost.  Jako  přímou  inspiraci  je  třeba 

uvést  freudovskou  psychoanalýzu.  Je  ale  také  možné  mluvit  o  Máraim  jako 

o existenciálním  spisovateli,  který  ukazuje  absurditu  lidské  existence.  Neméně 

důležitá je otázka individuální paměti a vzpomínek. Tyto zájmy se vyvíjí ve směru 

popisu  vztahu,  resp.  konfliktu,  jednotlivce  a  společnosti  na  univerzálnější 

a historické  úrovni,  hledání  zdrojů  lidského  utrpení  a  duševních  problémů  ve 

společnosti a vzorcích, které tato společnost jednotlivci vnucuje. V průběhu času 

Márai začal věnovat stále více pozornosti tematice filozofie dějin a otázce rozvoje 

a vývoje lidstva na makro úrovni. Ukazuje se nejenom chuť porozumět aktuálním 

historicko-politickým procesům a kritika moderního světa, nýbrž také vlastní silné 

stanovisko,  pokud  jde  o  cykličnost  obecných  dějin.  Vůdčí  koncepcí  zůstává 

chápat  člověka jako jedince,  individuum a osobnost,  která  díky síle  své mysli 

a tvůrčím schopnostem zapříčiňuje rozvoj kultury.

Celá Máraiho tvorba je úzce spojena s filozofií. Na začátku 20. let, během 

studií  v období své první  emigrace v Německu, měl  příležitost  seznamovat se 

nejen s  klasiky,  ale  i  s  nejnovějšími koncepty,  což  se později  odrazilo  v jeho 

dílech. Četba filozofických textů jej provázela i později v průběhu celého života, 

o čemž  svědčí  jeho  deníky  (viz  3.  kapitola).  Počáteční  inspirace  psychologií 

časem slábne. Od konce 30. let 20. století je viditelný významný vliv stoického 

myšlení, které Márai také převzal jako svůj životní postoj. Ve stejném období se 

ukazují  silné  souvislosti  se  široce  chápanou  filozofií  kultury  a  filozofií  dějin, 

zejména s myšlenkami teoretiků civilizace – zpočátku pro něj byla hlavní inspirací 

filozofie Spenglera a Ortegy y Gasseta, v pozdějším období (emigrace po roce 
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1948)  byla  modifikována  a  doplněna  o  nové  prvky.  Celek  obohatily  prvky 

různých koncepcí, z nichž Márai buduje svojí vlastní perspektivu.

Márai byl měšťanský spisovatel, ale byl také mnohem víc než jen měšťanský 

spisovatel.  Tematika jeho románů, divadelních her,  povídek atd.  (zejména před 

emigrací)  nepochybně  úzce  souvisí  se  světem  měšťanů.  Ve  svých  nejlepších 

dílech  však  daleko  překračuje  tento  rámec  a  ukazuje  nejenom  univerzálnost 

reflexe a  silné filozofické  inspirace,  ale  i  konkrétní,  nezávislé  zkoumání  světa 

a člověka,  resp.  celé  skutečnosti,  na které je  třeba nahlížet  v kategorii  fronésis 

a částečné i  sofia. Jednotlivé prvky tohoto světonázorového hlediska uvádím ve 

4. kapitole.
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3. Autobiografický prostor tvorby Sándora Máraiho

3.1 Otázka autobiografičnosti tvorby Sándora Máraiho

Jak  uvádí  Szegedy-Maszák:  „V maďarské  literatuře  není  autobiografičtější 

spisovatel než Sándor Márai.“561 Zároveň však říká, že v jeho pracích je někdy 

obtížné oddělit fakta od spisovatelovy fantazie. Otázka fikčnosti a nefikčtnosti, 

resp. faktuálnosti je obzvláště zásadní v případě Máraiho románů, které klasifikuji 

jako  esejistické  romány.  Základním kritériem,  pomocí  kterého  bývá  nejčastěji 

snaha definovat autobiografii jako nefikční literární žánr, je otázka referenčnosti, 

tzn. zda tento text tvoří svůj vlastní svět, nebo zda odkazuje na svět reálný. Je 

však  nutné  zdůraznit,  že  se  autobiografický  popis  světa  vždy  vyznačuje  také 

subjektivitou (subjektivní vizí autora), a proto faktuálnost vyprávění nevylučuje 

možnost ukázat nepravdivé nebo nepřesné informace, události, popisy.

Pokud  bychom  chtěli  mluvit  o  Máraiho  autobiografii  v  případě  jeho 

esejistických románů, je nutné vyřešit aspekt identity mezi autorem, vypravěčem 

a protagonistou, který je základním vodítkem pro klasifikaci.562 Čtenář intuitivně, 

zejména když zná Máraiho tvorbu a biografii, konstatuje identitu mezi autorem 

a vypravěčem-protagonistou.  Je  třeba  však  vzít  v  úvahu  formální  (v  souladu 

s Lejeunovou  definicí)  otázku  jména  protagonisty  (odkazuje  k  autorovi, 

561 „Márai Sándornál nincs önéletrajzibb szerző a magyar irodalomban.“ – SZEGEDY-MASZÁK, 
Mihály. Márai Sándor, s. 7.

562 Jak  poukazují  badatelé  zabývající  se  tématem  autobiografie,  není  možné  vytvořit 
jednoznačnou definici autobiografie, která by pokryla všechny texty tohoto druhu. I přes svá 
omezení  a  kritiku  zůstává  dodnes  kanonickou  definice  Philippa  Lejeuna  z roku  1975: 
„Prozaický příběh skutečné osoby, která rekapituluje svou existenci, pokud klade důraz na 
svůj osobní život a jeho historický průběh.“ („Récit rétrospectif en prose qu’une personne 
réelle fait de sa propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier 
sur l’historie de sa personnalité.“ – LEJEUNE, Philippe.  Le pacte autobiographique. Paris: 
Éditions  du  Seuil,  1975,  s.  14.  Česky překlad  dle:  NÜNNING,  Ansgar,  Jiří  HOLÝ a  Jiří  
TRÁVNÍČEK,  eds.  Lexikon  teorie  literatury  a  kultury:  koncepce  –  osobnosti  –  základní  
pojmy. Brno: Host, 2006, s. 578.) Je to  de facto nadžánrové chápání autobiografie. Lejeune 
uvádí čtyři kritéria, která musí být splněna zároveň: 1. jazyková forma – vyprávění prózou; 
2. téma  –  osud  jedince,  příběh  osobnosti;  3.  situace  autora  –  identita  příjmení  autora 
a vypravěče;  4.  status  vypravěče  –  a.  identita  mezi  vypravěčem  a  hlavní  postavou 
a b. retrospektivní  vize  vyprávění.  V  pozdějších  pracích  Lejeune  upustil  od  kategorie 
osobnosti  ve  prospěch  ricoeurovské  kategorie  budování  narativní  identity.  K  tématu 
z novějších prací viz např. WAGNER-EGELHAAF, Martina, ed. Handbook of autobiography-
autofiction: Volume I. Theory and concepts. Berlin – Boston: De Gruyter, 2019. V českém 
kontextu, např. SOUKUPOVÁ, Klára. Autobiografie: žánr a jeho hranice.  Česká literatura. 
2015, 63(1), 49–72.
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neodkazuje k autorovi, beze jména) a uzavřeného paktu, tj. smlouvy mezi autorem 

a čtenářem (románový pakt, autobiografický pakt, neexistence paktu).

Pokud se jedná o  Zpověď,  je  důležité  vrátit  se  ke konfliktu mezi  autorem 

a jednou z popsaných postav uvedenému v předchozí kapitole (viz podkapitola 

2.5).  Soudní  žaloba  na  autora  měla  za  následek  nejenom  nutnost  odstranit 

fragmenty  týkající  se  žalobce.  V jejím  důsledku  Márai  odstranil  také  mnoho 

přímých  autobiografických  fragmentů  a  přidal  poznámku,  která  mluvila 

o fikčnosti  všech  postav  románu.  Zároveň  Márai  mluví  o  tomto  románu  jako 

o „románové biografii“, a ne jako o autobiografii.563 Tak silné zdůraznění fikčnosti 

románu a zároveň obrovská shoda biografických informací (popisy jednotlivých 

členů rodiny, události, studia, cesty, potkaní lidé, místa, kde pracoval atd.) jsou 

problematické, pokud chceme mluvit o autobiografii v úzkém slova smyslu. Podle 

Lejeunovy definice je autobiografický pakt určitou dohodou, která je důsledkem 

titulu a počátečních fragmentů textu, kde máme co do činění s identitou autor–

vypravěč–protagonista, která se vyjadřuje v otázce jména jako definitivní instance 

rozhodující o této identitě. Zdá se proto, že na základě výše uvedeného neexistují 

důvody  k  tomu,  považovat  Zpověď za  Máraiho  autobiografii.  Samotný  titul  – 

doslova  „zpověď jednoho měšťana“ – jenom nepřímo naznačuje,  že  je  možné 

mluvit o autobiografii. Vypravěč–hlavní postava ani jednou neodhalí své jméno, 

neobjeví se ani příjmení Grosschmidt, ani Márai. Podle křestního jména se tam 

objevuje Máraiho manželka Lola, a to jak ve verzi z let 1934–35, tak i z roku 

1940. Blízcí a vzdálení členové rodiny, stejně jako kamarádi z dětství a učitelé se 

v textu z let 1934–35 částečně objevovali se svými jmény a příjmeními, v textu 

z roku 1940 byli  zbaveni  skutečných  jmen,  například  Dókusné –  házmesterné 

(Dókusová – choť správce domu), Kinsky – K., Fóka – Ez a pap, a lelkész (ten 

kněz,  duchovní),  Olivér  –  vetélytársam  (můj  rival)  atd.564 Změny,  které  autor 

provedl, byly velmi rozsáhlé, takže někteří badatelé Máraiho tvorby uvádějí, že 

v těchto dvou podobách textu – z let 1934–35 a 1940 – lze dokonce mluvit o dvou 

různých dílech.565 Po změnách však zůstaly ještě „bezejmenné“ biografické údaje, 

které  lze  snadno  spojit  s  autorem.  Je  ale  třeba  také  poznamenat,  že  fikčnost 

Zpovědi je zaměřena na ukázání opravdové skutečnosti, která patří k aktuálnímu 
563 MÁRAI, Sándor. Egy polgár vallomásai, s. 5.
564 MÁRAI, Sándor. Egy polgár vallomásai, s. 65, 67, 152–153, 163.
565 FRIED,  István.  Egy  polgárvallomás  sorstörténete.  In:  MÁRAI,  Sándor.  Egy  polgár 

vallomásai: (1934–1935/1940). [Budapest]: Helikon, 2013, s. 541.
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světu. Zdá se tedy legitimní, že můžeme mluvit o takové formě, která  de facto 

neupřesňuje, že se jedná o autobiografii, ve které není jednoznačně deklarována 

identita autor–vypravěč–protagonista, ale i přesto čtenář tuto identitu konstatuje. 

Tato  situace  odpovídá  paktu = 0  (neexistence  paktu,  neexistence  autorské 

deklarace)  v  koncepci  Lejeuna.  Možné  kombinace  případů  otázky  identity 

a uzavřeného paktu,  které  uvádí  Lejeune,  obsahují  situaci,  kdy máme pakt = 0 

a absenci deklarovaného jména vypravěče-protagonisty. Lejeune popisuje takovou 

situaci jako neurčité autodiegetické vyprávění,  ve kterém je na čtenáři,  aby se 

vědomě rozhodl, zda román označí jako autobiografii, nebo ne.566

V případě  románů  Země,  země…! a  Chtěl  jsem  mlčet je  již  jiná  situace, 

dokonce nesporná. Titul je opatřený dodatkem „vzpomínky“ a první věty ukazují, 

že vypravěč-protagonista se jmenuje Sándor a je spisovatelem, který představuje 

své vzpomínky z období druhé světové války a bezprostředně po ní. Stejně jako 

ve  Zpovědi souhlasí  četné  biografické  údaje.  To  vše  potvrzuje  také  epizoda 

spisovatelovy  změny  příjmení  na  Márai,  čímž  je  splněna  formální  podmínka 

identity jména čili identity mezi autorem, vypravěčem a hlavní postavou. Není bez 

významu rovněž to, že romány obsahují mnoho shodných fragmentů se záznamy 

deníku. Můžeme tedy mluvit o autobiografickém paktu – vypravěč se chová, jako 

by byl autorem a románové já odkazuje na jeho jméno. A proto je možné tyto 

romány označit jako Máraiho autobiografii.

Takže v případě románu  Zpověď máme formálně co do činění s paktem = 0 

(absence identity jména autora, vypravěče a hlavní postavy; deklarace fikčnosti 

zároveň  s  autobiografickým  charakterem  příběhu)  a  v  případě  románů 

Země, země…! a Chtěl jsem mlčet s autobiografickým paktem (autorova deklarace 

identity vůči čtenáři).  Skutečnost,  že Máraiho rukopisy,  které nyní známe jako 

romány  Země,  země…! a  Chtěl  jsem  mlčet (v  autorské  a  plné  verzi),  autor 

označoval  jako  pokračování  Zpovědi,  opravňuje  nahlížet  na  tyto  romány  také 

z autobiografické perspektivy. Zároveň těmto románům lze připsat tzv. referenční 

pakt v pojetí Lejeuna – jsou to referenční texty, tzn. poskytují informace o realitě 

a mohou být ověřeny.567 Synkretismus pojmu esejistický román umožňuje a vede 

566 LEJEUNE,  Philippe.  Wariacje  na  temat  pewnego  paktu:  O  autobiografii.  Kraków: 
Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS, 2001, s. 38, 41.

567 LEJEUNE, Philippe. Wariacje na temat pewnego paktu, s. 47.
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k uznání těchto románů za „intelektuální autobiografie“568 – mám za to, že je to 

takový typ autobiografie, která ve stejné míře ukazuje sebereflexivitu, vývoj já, 

bohatství  reflexe  a  názorů  týkajících  se konkrétní  tematiky  a  zároveň zatajuje 

mnoho událostí z autorova soukromého života.569

Když  mluvíme  o  „intelektuální  autobiografii“,  je  rovněž  možné  z  této 

perspektivy pohlížet na některé Máraiho typické „fikční romány“. Zajímavý je 

případ cyklu Dílo rodiny Garrenů, u kterého není vůbec možné mluvit o identitě 

autora s vypravěčem a hlavním hrdinou, navíc v celém cyklu není možné mluvit 

o identitě  vypravěče  a  hlavního  hrdiny.  Přesto  lze  ve  výrocích  vypravěčů 

a různých  postav  (jako  Gábor  Garren,  Péter  Garren,  Mirza  Rey,  Emmánuel, 

Berten),  které  se  týkají  otázky  krize  kultury  a  společensko-politické  situace 

v Evropě, nalézt nejenom shodu s názory autora, ale dokonce i jeho hlas. Když 

čteme  Máraiho  prózu,  jsou  snadno  viditelné  nejenom  opakující  se  motivy 

a tematika, nýbrž konkrétní epizody a myšlenky, které jsou dokonce i podobně 

formulovány a jejichž zdrojem byl život autora.  Taková souvislost  se objevuje 

právě mezi cyklem Dílo rodiny Garrenů, esejistickými romány a deníkem. Jako 

příklad je zde možné uvést opakování scény z pařížské kavárny, ve které vypravěč 

přemýšlí o osudu evropské kultury a svou dobu srovnává se situací Říma z doby 

Marka Aurelia – charakter reflexe je stejný v případě Pétera Garrena z Díla rodiny 

Garrenů,  vypravěče  Země,  země…! a  autora  deníku.  Výjimečně  častou  shodu 

názorů,  tj.  „vepsání“  vlastních  názorů  Máraiho  do  vyprávění  nebo  do  výroků 

jednotlivých postav, zdůrazňuje mnoho badatelů tvorby maďarského spisovatele. 

Například Lőrinczy právě v souvislosti s Dílem rodiny Garrenů říká, že tu máme 

co do činění s koncepcí dějin a člověka, která úplně a explicitně ukazuje názory 

autora.570 To  samé  lze  bezpochyby  říci  ohledně  takových  románů  jako  Krev 

sv. Januária,  Ortel  v  Canudosu  atd.  Cílem  zde  samozřejmě  není  vyjmenovat 

a analyzovat všechny tyto analogie a opakující se věty (jež se opakují dokonce 

i v rámci jednoho textu). Cílem je ukázat, že v případě maďarského spisovatele 

568 Podle Lejeuna samotný esej není možné považovat za autobiografii, protože nesplňuje jednu 
z podmínek postulovaných pro tento typ textu, konkrétně jde o to, že mu chybí „retrospektivní 
vize  vyprávění“.  V případě  Máraiho  esejistických románů toto  tvrzení  není  opodstatněné, 
poněvadž tyto romány jsou právě retrospektivní formou vyprávění týkající se určitého období 
v životě autora.

569 V dnešní době se mluví o mnoha hybridních žánrech v oblasti široce chápané autobiografie, 
jako  pseudo-autobiography,  factual  fiction,  fictional  autobiography,  metaautobiography,  
self-narration, atd.

570 Např. LŐRINCZY, Huba. Búcsú egy kultúrától, s. 104–105.
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a jeho románových děl lze mluvit o autobiografickém prostoru, tzn. o jednotě celé 

jeho tvorby, která má silné autobiografické rysy a úzce souvisí s jeho životem 

a světonázorem. Vznik takového prostoru umožňuje fantazmatický pakt – tj. fikce 

ukazující  mimotextovou  pravdu,  což  je  podle  Lejeuna  nepřímá  forma 

autobiografického paktu. Díky tomu také získávají tyto romány při pokusu určit 

Máraiho názory stejný status jako romány esejistické, deníky nebo publicistické 

texty.

3.2 Sándor Márai a filozofie

Na základě výše uvedených poznámek je oprávněné konfrontovat filozofický 

obsah vyplývající z analýz románů s tím, co je možné najít v nefikčních textech, 

zájmena v deníku a publicistice. Když se snažíme pochopit celkový „filozofický“ 

charakter  Máraiho  díla,  je  to  důležitá  a  doplňující  perspektiva.  Umožňuje  to 

potvrdit  nejenom analýzu  filozofických  motivů,  ale  také  tezi  o  světonázorové 

jednotě  a  představuje  to  nezbytný  krok,  pokud  chceme  mluvit  o jeho  vlastní 

filozofické reflexi.

Deník, vedle nejdůležitějších románů, je Máraiho intelektuálním dědictvím, 

které plným, i když rozptýleným způsobem ukazuje světonázor autora. Při analýze 

deníku se bezpochyby ukazuje, že celek byl psán s ohledem na čtenáře.571 Je to 

„literární“ dokument života, který Márai začal psát v roce 1943 a v průběhu času 

se stal také literárním a existenciálním úkolem.572 Za Máraiho života vyšly čtyři 

svazky  deníku.  Výběr  provedl  autor  a  někdy  významně  modifikoval  některé 

záznamy, což je vidět, když porovnáme tyto vydaní s úplným vydáním deníku – 

spojoval  záznamy s podobnou tematikou,  např.  poznámky z četby,  odstraňoval 

některé  věty,  zkracoval  nebo  přidával  nové  myšlenky.  Po  Máraiho  smrti  jeho 

vydavatel  vydal  pátý  svazek,  který  pokrýval  posledních  5  let  před  jeho  smrtí 
571 Podle Máraiho, když spisovatel píše deník, píše jej vždy s ohledem na čtenáře – soudobé nebo 

teprve budoucí. Je to vždy svého druhu spisovatelské vyznání, vystavení se veřejné pozornosti 
– viz MÁRAI, Sándor.  A teljes napló: 1952–1953, s. 355; MÁRAI, Sándor.  A teljes napló:  
1957–58, s. 213. Pokud jde o jeho deník, Márai v něm velmi brzy – již v roce 1958 – napsal, 
že chce, aby po jeho smrti byly jeho rukopisy vydány v Maďarsku pouze pod podmínkou, že  
jeho vlast  bude osvobozena od komunistické vlády – viz MÁRAI, Sándor.  A teljes napló: 
1957–1958, s. 115. Není tedy překvapivé, že rukopisy systematicky třídil – četl, přepisoval,  
katalogizoval v obálkách – k tomu viz např. MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1954–56, s. 376; 
MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1957–58, s. 116–120; MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1978–
81. [Budapest]: Helikon, 2017, s. 302.

572 Viz např. MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1952–53, s. 309.
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(1984–1989) a obsahoval všechny záznamy. Teprve po roce 1997, kdy se Máraiho 

pozůstalost  dostala  do  Petőfiho  literárního  muzea,  vznikl  projekt  zpracování 

celkového rukopisu  deníku.  Výsledkem je  publikování  v  letech  2006 až  2018 

osmnácti svazků A teljes napló (Úplný deník), jehož záznamy zahrnují roky 1943 

až 1989. Máraiho deník není běžným diářem, ale vědomě vytvořeným literárním 

textem, který ukazuje přesně to, co sám autor chtěl ukázat – je to soubor reflexí 

týkajících se jak triviálních, každodenních poznámek, tak podrobných politických 

nebo filozofických úvah, které jsou ztvárněny uměleckým jazykem a povýšeny na 

univerzální  úroveň,  díky  čemuž  deník  buduje  obraz  světa  druhé  poloviny 

20. století.573 V tak obrovském textovém materiálu lze rozlišit několik tematických 

kruhů  –  budou  to:  úvahy  na  téma  politické  situaci  v Maďarsku  a  ve  světě, 

komentáře z mnoha cest (popis krajin, potkaných lidi atd.), poznámky na téma 

každodenního  života  (v  průběhu  let  se  tyto  poznámky  stávají  stále  intimnější 

a ukazují obtíže stárnoucího manželského páru v exilu), krátké poznámky týkající 

se  pracovního  plánu,  krátké  recenze  a  dojmy  z přečtených  knih,  zhlédnutých 

představení,  aforismy.  Jen  zřídkakdy  ale  najdeme  relevantní  záznamy,  které 

potvrzují,  že  si  Márai  zvlášť  a  odděleně  dělal  poznámky  z  četby,  když  se 

připravoval  na  psaní  historických románů –  např.  k  psaní  románu o Cézarovi 

(V Římě se něco stalo) měl poznámky z historických knížek nebo starověkých 

tvůrců jako Plútarchos, Tacitus, Suetonius.574

Ačkoliv tradičně se říká, že Márai patří ke druhé generaci tvůrců  Nyugatu, 

jeho tvorba se velmi liší od nejvýznamnějších tvůrců tohoto časopisu (i když je 

třeba  dodat,  že  jedním  z  Máraiho  literárních  vzorů  byl  Kosztolányi,  a právě 

k němu má Márai nejblíže). Ve skutečnosti se oprávněnější zdá tvrzení, že nepatřil 

k žádné literární skupině a jeho postoj charakterizuje silný individualismus. Jeho 

573 Také  Włodzimierz  Bolecki,  když  porovnává  deníky  Máraiho  a  Herlinga-Grudzińskiho, 
upozorňuje na tento kondenzující a univerzalizující Máraiho postup, který je ve skutečnosti 
důkladným  pozorováním  světa.  Bolecki  však  tvrdí,  že  Márai  na  rozdíl  od 
Herlinga-Grudzińského vůbec nepíše o tom, že vnímá svůj deník jako vědomě konstruovaný 
literární text. Není to pravda a toto jeho konstatování musí být výsledkem toho, že Bolecki  
analyzoval pouze „výběr z výběru“, tzn. výběr k prvnímu polskému vydání deníku, jenž byl 
proveden z autorova výběru, nikoli z Úplného deníku – viz BOLECKI, Włodzimierz. Exile 
Diaries:  Sándor  Márai,  Gustaw  Herling-Grudziński,  and  Others.  In:  NEUBAUER,  John 
a Borbála  Zsuzsanna  TÖRÖK,  eds.  The  Exile  and  Return  of  Writers  from  East-Central  
Europe: A Compendium.  Berlin – New York:  Walter  de Gruyter,  2009, s.  27. Srov.  citace 
Máraiho záznamů o dvě poznámky výše.

574 Viz MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1961–63, s. 95. Nebo: MÁRAI, Sándor. A teljes napló:  
1974–77. [Budapest]: Helikon, 2016, s. 53.
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filozofické  zájmy  ve  vrcholné  fázi  jeho  kariéry  jsou  však  na  mnoha  místech 

typické pro literaturu modernismu v Maďarsku v první polovině 20. století. Zde 

by  však  měly  být  položeny  dvě  otázky.  Zaprvé,  zda  inspirace  filozofickými 

myšlenkami  byla  vědomým postupem Máraiho,  a  pokud  ano,  jaké  stanovisko 

k němu zaujímal sám spisovatel. Zadruhé, jak se změnila tato inspirace (rozumění 

a intenzita) dané filozofie, resp. koncepce, proudu, během dlouhé spisovatelovy 

kariéry.

3.2.1 Sándor Márai a Sigmund Freud

Na přelomu  19.  a  20.  století  se  v  široce  chápaném intelektuálním životě 

Maďarska vyznačovala jakási rivalita mezi koncepcemi, které se snažily o obnovu 

individuálního  života,  společnosti,  vědy,  literatury  atd.  –  byly  to  vídeňská 

psychoanalýza, francouzský sociologismus a německá tradice duchovních věd. Od 

začátku byla z této trojice nejviditelnější psychologická perspektiva analýz lidské 

duše, resp. psychiky, jejíž popularita trvala několik dekád, i když už nebylo možné 

mluvit  o  výše  zmíněné  obnově.  V případě  literatury  tohoto  období  lze  mluvit 

o dvou nejviditelnějších směrech psychologie jako vědecké disciplíny, které přímo 

ovlivňovaly obzvláště prózu: psychologie vývoje dítěte a psychoanalýza.575 Pokud 

jde o psychologii, je možné také zdůraznit silné vztahy na úrovni společenského 

života, což bylo charakteristické pro celý tehdejší systém společenských vztahů, 

zejména měšťanskou vrstvu, která hrála hlavní roli v mentálním a ekonomickém 

rozvoji země. Z tohoto důvodu byla literatura modernismu v Maďarsku do značné 

míry  ovlivněna  právě  Freudovými  myšlenkami.  Jak  uvádí  Csaba  Pléh,  vrchol 

tohoto  vztahu  spadá  do  období  činnosti  první  generace  Nyugatu,  kdy 

„[v] maďarském prostředí  se  psychoanalýza  jako  kulturní  jev  stala  organickou 

a sebereflexivní součástí literárního života“.576 Čelní básníci a spisovatelé, hlavně 

z  okruhu  časopisu  Nyugat,  ve  svých  dílech  představili  náměty  týkající  se 

duševních  poruch  nebo  poruch  osobnosti,  jako  neurózy,  fobie,  komplexů  atd. 

575 PLÉH,  Csaba.  Pszichoanalízis,  pszichológia  és  modern  magyar  irodalom  (1910  Ferenczi 
Sándor: Lélekelemzés). In: SZEGEDY-MASZÁK, Mihály a András VERES, eds.  A magyar 
irodalom történetei: (1800-tól 1919-ig). Budapest: Gondolat Kiadó, 2007, s. 772–773.

576 „A magyar közegben a pszichoanalízis mint kulturális  jelenség az irodalmi élet szerves és 
önreflexív részévé vált.“  – PLÉH, Csaba.  Pszichoanalízis,  pszichológia és modern magyar 
irodalom, s. 776.
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V perspektivě  široce  chápané  psychologie  (nejenom  freudovské,  nýbrž  také 

náměty francouzské školy v duchu Pierra Janeta).  Jako příklad lze uvést např. 

román  A gólyakalifa (1913, 1916, č.  Kalif  čápem,  1972) Mihálye Babitse,  kde 

autor  představuje  obraz  rozštěpení  osobnosti;  psychologické  romány  Dezső 

Kosztolányiho jako  Édes Anna (1926, č.  Služka, 1939, č.  Anna Édešová, 1974), 

kde je hlavním motivem koncepce potlačení, nebo  Pacsirta (1924, č.  Pavučina, 

1961), kde máme co do činění mj. s koncepcí ambivalence, melancholie, hysterie, 

potlačeného libida; či novely Gézy Csátha (česky vyšel výběr povídek ve svazku 

Čarodějova  zahrada,  2016),  kde  se  objevuje  celá  řada  psychických  poruch, 

potlačených pudů – hlavně pudu agrese –,  které jsou často spojeny s dětským 

světem a budící se sexualitou.577

Otázkou  samozřejmě  zůstává,  zda  si  mladý  Márai,  který  od  roku  1919 

pobýval v emigraci, byl vědom tohoto vlivu a zda byl součástí tohoto literárního 

procesu. Odpověď je jednoznačná – ano a svědčí o tom tematika jeho románů 

z období 20. a 30. let. Analýza románů ukázala, že v Máraiho díle jsou přítomny 

všechny  literární  toposy  související  s  psychologií,  hlavně  s  tou  moderní, 

freudovsky orientovanou: důraz na období dětství v rozvoji  osobnosti  člověka, 

sny  a  fantazie,  hranice  vědomí  a  stavy  pod/nevědomí,  komplexy,  svět  pudů, 

psychické  nemoci,  umělec  jako  nemocný  člověk.578 Márai  použil  Freudovu 

koncepci  ve  svých  románech  (zejména  v  krizových  románech)  organickým 

způsobem.  Viděli  jsme,  že  se  Freudovo  jméno  v  textech  románů  také  přímo 

vyskytuje  (cyklus  Dílo  rodiny  Garrenů,  esejistické  romány).  Rovněž  Máraiho 

publicistika,  např.  článek  z  pařížského  období  Párizsi  napló.  Zsurnaliszta  

freudizmus (Pařížský  deník.  Žurnalistický  freudismus),579 svědčí  o  vědomém 

ovlivnění. Po návratu do Budapešti se Márai dostal do kruhů, ve kterých to bylo 

stále aktuální téma. Znal a opakovaně se setkal se studentem Freuda Sándorem 

577 K  tematice  vlivů  psychologie  a  psychoanalýzy  na  maďarskou  literaturu  modernismu 
a k tematice souvislostí v tvorbě jednotlivých tvůrců viz rozsáhlou monografii Pála Harmata 
věnovanou vztahům Frueda a Budapešti, činnosti Ferencziho a maďarské škole psychoanalýzy 
–  HARMAT,  Pál.  Freud,  Ferenczi  és  a  magyarországi  pszichoanalízis:  A  budapesti  
mélylélektani  iskola  története,  1908–1993.  [Budapest]:  Bethlen  Gábor  Könyvkiadó,  1994, 
s. 71–80, 249–293.

578 Na tyto motivy poukazuje Pléh ve svém průřezovém článku o vztahu mezi psychoanalýzou 
a psychologií  a  literaturou  modernismu  v  Maďarsku.  Je  však  zajímavé,  že  ani  jednou 
neodkazuje  na  Máraiho  dílo.  Viz  PLÉH,  Csaba.  Pszichoanalízis,  pszichológia  és  modern 
magyar irodalom, s. 771–791.

579 MÁRAI, Sándor. Párizsi napló: Zsurnaliszta freudizmus. Ujság. Budapest, 1927, III(98), 5.
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Ferenczim,580 který založil psychologickou školu v Maďarsku. Také dva Máraiho 

spisovatelské vzory, Krúdy a Kosztolányi, byli blízkými přáteli Ferencziho.581

Aby bylo možné přesněji odpovědět na tuto otázku, je třeba se obrátit také na 

Máraiho  jiné  texty.  V roce  1937,  v  deníku  Új  Idők,  publikoval  Márai  článek 

A lélekidomár (Cvičitel duše) u příležitosti Freudových 80. narozenin.582 Ukazuje 

se skutečnost, že Márai důkladně znal Freudovy práce, považoval ho za velkého 

myslitele, který v mnoha ohledech správně rozpoznal principy fungování lidské 

psychiky. Je také vidět, že zároveň znal kritiku Freudovy koncepce a evoluci této 

kritiky v prvních desetiletích 20. století. Text má evidentně publicistický charakter 

a je zřejmé, že jeho cílem je seznámit čtenáře s názory vídeňského myslitele, které 

vzbuzují mnoho emocí. Neobsahuje proto podrobné analýzy Freudových metod 

(vůči kterým je autor skeptický), ale zaměřuje se na význam Freudovy koncepce 

v dějinách idejí a na to, jaký měla vliv na kulturu a společnost. Márai zdůrazňuje 

roli, kterou Freud sehrál při změně způsobu, jakým lidé přemýšlí o sobě samých – 

Freud  poukázal  na  ty  oblasti  psychiky,  které  ve  společnosti  byly  dosud 

nereflektované.  Právě  to  byl  pro  Máraiho  hlavní  význam Freudovy  koncepce. 

Márai konstatuje:

Freudův  skutečný  význam  nespočívá  v  oblasti  lékařství,  nýbrž  v  oblasti  dějin 
duchovní kultury. Dal světu novou perspektivu. Tento ‚freudovský pohled‘ nás nutí 
k tomu, abychom se odvážili čelit skutečnosti, která není nikdy ideální. Naší lidskou 
bytost regulují rozum a pudy. (…) Freud vychoval svou dobu k tomu, aby čelila  
realitě,  aby  se  ujala  své  lidské  podstaty,  aby  se  tak  nebála  smrti  a  aby  se  tak  
komplikovaně nebála svých tuh.583

V závěru článku je viditelné, že se Márai distancuje od freudismu jako metody, 

která  není  schopna  zaručit  štěstí  celé  společnosti,  ale  ne  od  samotných 

Freudových  myšlenek  –  považuje  ho  za  génia,  jehož  hvězda  nehasne  a  který 

konfrontoval  člověka  s  jeho  vlastní  nevědomou  povahou  a psychikou.584 Také 

580 FRIED,  István.  Író  esőköpenyben,  s.  98.  Nebo  HARMAT,  Pál.  Freud,  Ferenczi  és  
a magyarországi pszichoanalízis, s. 182.

581 HARMAT, Pál. Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis, s. 249, 252.
582 MÁRAI, Sándor. A lélekidomár. In: MÁRAI, Sándor.  A nagyság átka: publicisztika 1937–

1939. [Budapest]: Helikon Kiadó, 2011, s. 34–40.
583 „Freud igazi jelentősége nem is orvosi, hanem szellemtörténeti jellegű. Új szemléletet adott  

a világnak. Ez a ‚freudi szemlélet‘ arra kényszerít, hogy merjünk szembenézni a valósággal,  
amely soha nem eszményi. Emberi lényünket az értelem és az ösztönök szabályozzák. (…) 
Freud arra nevelte korát, hogy nézzen szembe a valósággal, vállalja ember-voltát, ne féljen  
úgy a haláltól, s ne féljen oly bonyolultan vágyaitól.“ – MÁRAI, Sándor. A lélekidomár, s. 39. 
Zvýraznil autor.

584 Viz  MÁRAI,  Sándor.  A  lélekidomár,  s.  40.  Tato  dichotomie  viditelná  v  textu  je 
charakteristická pro celou Máraiho tvorbu, na co upozorňuje Fried – viz FRIED, István.  Író 
esőköpenyben, s. 83–84.
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sbírka reflexivních myšlenek Ég és föld (Nebe a země) z roku 1942 přináší další 

svědectví Máraiho obdivu vůči Freudovi. Krátký text, který vznikl až po Freudově 

smrti,  ho  ukazuje  jako  „buřiče“,  „skutečného  velkého  spisovatele“,  „tvůrce 

pojmů“,  který  zpozoroval  a  vyjádřil  pravdu  o  psychice  člověka.  Také  zde  se 

objevuje motiv Freudovy módnosti a zmatku, který svými koncepcemi způsobil. 

Především  je  však  třeba  zdůraznit  pozitivní  postoj,  který  je  patrný  z  tohoto 

krátkého  textu  (zejména  s  ohledem  na  Máraiho  pozdější  poznámky)  –  končí 

následujícími slovy: „Jisté je, že má pravdu. Byl osamělou silou, biblickou duší, 

byl  nesmiřitelný.  Všechno  pochopil  a  jakožto  ryzí  člověk  nebyl  schopen 

prominout.“585

Zvláštní  svědectví  o  Máraiho  vztahu  k  Freudovi  podávají  deníky.  Zvláště 

zajímavé je podívat se na poznámky z období práce na svazcích Uražených. Tyto 

komentáře – jak jednotlivé zmínky, tak navazování na konkrétní Freudovy práce, 

jako  např.  Muž  Mojžíš  a  monoteistické  náboženství –  jsou  věnovány  stejné 

tematice,  mají  analogický charakter a ukazují  značný vliv koncepce Freuda na 

románovou představu takových otázek jako pudy, které řídí lidský život, vztah 

mezi  utrpením  a  nespokojeností  a  kulturou,  přítomnost  idey  boha  v  kultuře, 

porovnání  Němců  a  Židů.586 Právě  v  perspektivě  tohoto  posledního  tématu 

rezonuje četba Freuda s pozdějšími částmi Díla rodiny Garrenů:

(…)  Freud  s velkou  silou  ukazuje,  že  není  náhoda,  jak  národněsocialistické 
pohanství se stejnou horlivostí nenávidělo židovství i křesťanské církve. To vše je 
pravda a tne to do živého. Berten o tom něco ví a Freud mu bude velkou pomocí, až 
bude vysvětlovat mladému Garrenovi vlastní němectví.587

Všechny výše uvedené příklady nejen potvrzují tezi, že Márai důkladně znal 

Freudovo dílo, nýbrž i to, že toto dílo znamenalo důležitý impulz v jeho vlastní 

tvorbě hlavně ve 30. a 40. letech. Navzdory tak velkému vlivu považoval Márai 

praktický rozměr Freudovy koncepce,  tj.  psychoanalýzu jako způsob léčby,  za 

nesprávný z mnoha důvodů. Na tomto místě se stojí za to vrátit k textu Zpovědi, 

585 „Bizonyos,  hogy  igaza  van.  Magányos  erő  volt,  bibliai  lélek,  engesztelhetetlen.  Mindent 
megértett, s mint igaz ember,  képtelen volt megbocsátani.“ – MÁRAI, Sándor.  Ég és föld, 
s. 33.

586 Viz MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1945. [Budapest]: Helikon, 2006, s. 237, 242; MÁRAI, 
Sándor. A teljes napló: 1946, s. 23, 77, 82, 93–94.

587 „(…)  Freud  nagy  erővel  mutatja  meg,  hogy  nem véletlen,  milyen  egyforma  bensőséggel 
gyűlölte a nemzetiszocialista pogányság a zsidóságot és a keresztény egyházakat. Mindez igaz 
és  húsba  vág.  Berten  tud  erről  valamit,  s  nagy  segítség  lesz  számára  Freud,  mikor 
megmagyarázza a fiatal Garrennek a maga németségét.“ – MÁRAI, Sándor.  A teljes napló:  
1946, s. 94. Zvýraznila MGB.
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kde  se  také  ukazuje  rozdíl  mezi  hodnocením  samotného  Freuda  a  jeho 

pokračovatelů:

Geniální  vzlet  a  krása  Freudovy teorie  mě okouzlily;  ‚výklad  snů‘  pokládám za 
jeden z nejvýznamnějších objevů ve dvacátém století. Dovedu si rovněž představit, 
že jednodušší lidi psychoanalýza naučí trpělivěji snášet vlastní povahu. ‚Uzdravení‘ 
–  existuje-li  jaké  –  je  způsobeno  souhrou  náhodných  činitelů.  A popírám-li  tuto 
terapii, kolem níž se motá celá armáda zabedněných diletantů a podvodných léčitelů, 
nic  to  nemění  na  mém  nadšení  a  úctě  k  teorii  jako  takové,  k  objevu  hlubin 
podvědomí a neznámého života. Freudovi nepochybně hodně uškodili jeho proroci. 
Obecně vzato mám zkušenost, že neurotik se někdy uzdraví i bez analýzy, a naopak 
že  zůstane nemocným i  po ní,  a  občas se vzpamatuje i přesto,  že ji  absolvoval. 
V době, kdy jsem všechno tohle, zejména pak Freudovy knihy poznal blíže, byla už 
pro mne neuróza tak trochu životní nutností, jednou z podmínek a rekvizit mé práce; 
mohl bych použít nepřesné přirovnání,  že jsem ze své neurózy ‚byl živ‘,  jako je 
čínský žebrák živ z ukazování svých zmrzačených údů.588

Antipatie k aplikování Freudovy metody, která se prostě stala módou, již vnímal 

jako povrchní  použití  pojmů bez opravdové analýzy a  bez možnosti  potvrzení 

jejích závěrů, je viditelná také v pozdějších obdobích v emigraci jak v deníku, tak 

v  rozhovoru,  který  v  80.  letech  se  spisovatelem  udělal  Zoltán  Furkó.589 Pro 

Máraiho je psychoanalýza ve značné míře průmyslem. Ačkoliv samotná analýza 

dokáže  rozpoznat  a  pojmenovat  psychické  poruchy,  jako  způsob  léčby  není 

univerzální. Záznam v deníku z roku 1943 svědčí také o Máraiho ambivalentním 

postoji k psychoanalýze chápané jako metodě analýzy literárních textů. Jedná se 

o klasický Shakespearův text Hamleta. I když, jak sám Márai interpretuje, rodinné 

vztahy v Shakespearově hře nejsou normální a nenávist,  kterou Hamlet cítí,  je 

nepochybně chorobná, psychoanalytická interpretace „(…) se jednoduše vznáší 

mezi nebem a zemí, protože není možné ji dokázat“.590 Zároveň je opět přítomné 

rozlišení na perspektivu filozoficko-společenské koncepce a na perspektivu léčby. 

A proto je  třeba zdůraznit,  že Freud zajímal  Máraiho v první řadě jako tvůrce 

kritické koncepce popisující lidskou psychiku a její souvislosti se společenskou 

sférou  –  koncepce,  která  označuje  a  popisuje  vztahy,  které  existují  mezi 

společností  jako  celkem  a  jednotlivci,  kteří  jsou  její  součástí,  jakož  i  mezi 

samotnými jednotlivci.  Jak uvádí Hank de Berg, právě toto hledisko je jádrem 

Freudovy  koncepce;  nikoli  ono  běžné,  povrchní  přesvědčení,  které  izoluje 

jednotlivce od společnosti a které se stalo součástí populární kultury: uzdravování 

588 MÁRAI, Sándor. Zpověď, s. 292–293.
589 FURKÓ, Zoltán. Márai Sándor üzenete. Budapest: Püski, [1990], s. 32.
590 „(…) ég és föld között lebeg, egyszerűen, mert nem lehet bizonyítani.“ – MÁRAI, Sándor. 

A teljes napló: 1943–1944, s. 43.
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psychiky se zaměřením na skryté sexuální touhy – kde je však pojem sexuality 

chápán velmi úzce,  na rozdíl  od Freudových původních záměrů (Freud chápal 

sexualitu velmi široce jako jakýkoliv druh smyslového potěšení).591 Freudovým 

cílem byla demystifikace procesů  fungujících ve společnosti,  které  sloužily  ke 

skrytí  pravdy  o  lidské  osobnosti.  Právě  tento  aspekt  –  aspekt  freudovské 

psychoanalýzy jako kritiky společnosti –, Márai nejvíc použil ve svých románech. 

Jedná  se  jak  o  kritiku  na  univerzální  úrovni  (viz  analýza  cyklu  Dílo  rodiny 

Garrenů), tak o kritiku, která souvisí s měšťanskou vrstvou. V takových románech 

jako  Štěně /  Čutora:  pes s  charakterem,  Judita či  Noc před rozvodem,  kde je 

prostřednictvím  individuálního  osudu  ukázán  úpadek  světonázoru  a  životního 

stylu  konkrétní  sociální  vrstvy,  jsou  viditelné  freudovské  inspirace.  Na  tuto 

souvislost upozorňuje také Szegedy-Maszák, který romány jako Řezník, Bébi aneb 

první láska, Ostrov, Sestra popisuje jako striktně psychologické romány, kdežto 

Noc před rozvodem, Svíce dohořívají, Judita jako psychologické romány s prvky 

obrazu  doby,  ve  kterých  autor  explicitně  mluví  rovněž  o  měšťanské  vrstvě.592 

O bezprostředním vlivu Freuda na Máraiho tvorbu píše také Fried, který považuje 

za oprávněné analyzovat tímto způsobem mj. romány Rebelové, Bébi aneb První 

láska, Ostrov, Zpověď.593

Je třeba také zmínit, že se Máraiho znalost psychologie neomezovala pouze 

na Freudovy myšlenky – znal práce i jiných psychologů a zaujímal k nim podobné 

stanovisko, tzn. kritické ve smyslu neustálé konfrontace, dialogu, pokusu o jejich 

pochopení a interpretaci. Například Alfreda Adlera na jedné straně popisuje jako 

příliš  sebevědomého  myslitele,  který  ukvapeně  rozhoduje  a  hodnotí,  na  druhé 

straně s ním souhlasí v některých otázkách.594 Deníky potvrzují četbu mj. Hanse 

Blühera595 nebo Imreho Hermanna,596 přičemž se zde vyjevuje jeho zřejmá znalost 

základních  psychologických  prací  –  tato  četba  pro  něj  již  není  objevná 

a z perspektivy času ji hodnotí někdy i jako primitivní.597 V pozdějších letech lze 

zase najít  záznamy potvrzující  to,  že Márai  četl  práce Carla  Gustava Junga.598 

591 DE BERG, Henk. Teorie Freuda a badania literaturoznawcze i kulturowe: wprowadzenie do  
problematyki. Łask: Oficyna Wydawnicza LEKSEM, 2004, s. 20, 29.

592 SZEGEDY-MASZÁK, Mihály. Márai Sándor, s. 112–118.
593 FRIED, István. Író esőköpenyben, s. 85–105.
594 Viz MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1943–44, s. 99.
595 Viz MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1943–44, s. 57.
596 Viz MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1946, s. 275.
597 Viz MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1947, s. 278.
598 Viz MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1970–73, s. 49.
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V průběhu  času  se  objevuje  stále  negativnější  hodnocení  široce  chápaného 

freudismu  jako  psychoanalytické  školy.  Kritické  záznamy  je  možné  najít  již 

v období 40. let, ale hlavně v pozdějším období 60. let a emigrace v USA – jsou to 

poznámky týkající se jak psychologických pojmů jako oidipovský komplex, tak 

tehdejších  amerických  psychologů,  jejichž  schopnosti  hodnotí  jako  podléhající 

módě a potřebám byznysu.599

Nelze však ignorovat stále viditelnější kritiku samotného Freuda, který se již 

stal klasikem. Jak už bylo uvedeno, Márai od samého začátku v mnoha otázkách 

uznával genialitu vídeňského myslitele (viz výše), ale na druhé straně byl vůči 

němu velmi  kritický –  mj.  spolu  s  některými  jinými  kritiky  vytýkal  Freudovi 

nedostatek vhodných analýz potvrzujících jeho teze. Z období 40. let je možné 

podat následující příklad: „Freud se na mnoha místech mýlí a přehání.“600 nebo: 

„Freud  je  geniální,  ale  někdy  senilní  (…).“601 Márai  časem  dochází  dokonce 

i k přesvědčení, že spisovatelé jsou schopni říci o duši a psychice člověka více než 

Freud  a  současní  psychoanalytici  –  říká:  „Psychoanalýza  vděčí  literatuře  za 

mnohé.  Literatura  ale  nevděčí  psychoanalýze  za  nic.  Ostatně  Sofokles  věděl 

o oidipovském  komplexu  dříve  a  více  než  Dr.  Freud.“602 V pozdějších  letech 

překvapuje však ještě kritičtější a zcela odlišný přístup k samotnému Freudovi. 

V záznamu  u  příležitosti  Freudových  100.  narozenin  lze  zpozorovat  zřejmé 

distancování se – tvrdí, že Freud místo toho, aby své teze dokázal, je jednoduše 

jen vyhlašuje, což Márai nazývá mudrováním, i když zároveň přiznává, že za dob 

jeho mládí měl Freud na jeho tvorbu významný vliv.603

Následující roky přinášejí ještě méně lichotivé hodnocení:

Fotografie Freuda v novinách. Vousatá tvař otce.  Tvář dobrotivého, nevyhnutelně 
poctivého,  hloupého  člověka.  Člověk,  který  s  umíněnou  neústupností  nanovo 
rozpoznal  jedno  velmi  staré  poznání,  udělal  teorii  a  školu  z  něčeho,  co  každý 
vesnický zpovědník zná už tisíce let jako každodenní praxi.  Freud byl poctivým, 
hloupým člověkem, který s hloupou důsledností věřil v banalitu. Vedle něj Kafka, 
z jehož  tváře  září  génius.  Bócher,  který  silou  své  geniality  přerostl  omezení  své 
osobnosti.604

599 Viz např. MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1949, s. 52; MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1961–
63, s. 127, 354, 418; MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1970–73, s. 438.

600 „Freud sokban téved és túloz.“ – MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1945, s. 255.
601 „Freud zseniális, de néha szenilis (…).“ – MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1946, s. 87.
602 MÁRAI, Sándor.  Deníky: Svazek I. Praha: Academia, 2008, s. 415. Překlad Estera Sládková 

a Dana Gálová. (Maďarský text viz MÁRAI, Sándor.  A teljes napló: 1961–63, s. 155, také 
418.)

603 MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1954–56, s. 366–367, 370.
604 „Egy  újságban  Freud  fényképe.  A szakállas  apaarc.  Jóságos,  feltétlenül  tisztességes,  buta 

ember  arca.  Egy  ember,  aki  egy  nagyon  régi  felismerést  csökönyös  makacssággal  újra-

221



V podobném tónu mluví o Freudovi i v následujících letech.605

Jako shrnutí výše uvedeného komentáře lze říci, že souvislosti mezi Máraiho 

tvorbou a Freudovou koncepcí vyplývaly z Máraiho dobré znalosti této koncepce. 

Dokonce je možné konstatovat, že v raném a zralém předemigračním období jeho 

tvorby to byl vědomý postup. Tato inspirace přestala být aktuální ve 40. letech – 

spisovatel  se od ní postupně více a více distancoval a ve finále ji  začal velmi 

kritizovat.

3.2.2 Sándor Márai a José Ortega y Gasset

Ortega,  na  rozdíl  od  Freuda,  byl  myslitelem,  jehož  tvorba  ovlivňovala 

Máraiho téměř celý život. O silné inspiraci ortegovskými myšlenkami v Máraiho 

tvorbě mluví Lőrinczy, který tvrdí: „José Ortega y Gasset (…) ve všem odpovídal 

Máraiho nárokům a očekáváním, jak svým založením, tak otázkami a odpověďmi 

své  filozofie,  stylem  i  postojem.  Není  pochyb:  byli  to  opravdu  duchovní 

příbuzní.“606 Poprvé se musel Márai setkat s koncepcí španělského filozofa během 

svého pobytu v Německu ve 20.  letech 20.  století607 – v této době byly práce 

španělského filozofa již přeloženy do němčiny a jeho myšlenky získaly velkou 

popularitu  zejména  v  kruzích  příznivců  Diltheyovy  filozofie  života.  Inspirace 

filozofií Ortegy byly podrobně popsány v analýze románového cyklu Dílo rodiny 

Garrenů a esejistických románů. Na rozdíl od Freuda nebo Spenglera se jméno 

Ortegy neobjevuje ani jednou v románech, ačkoliv částečně lze za jeho portrét 

považovat románového spisovatele Mirze Reze v Uražených (původ, biografické 

aluze). Skutečnost, že Márai nejen znal, nýbrž také souhlasil s Ortegou, který byl 

pro něj důležitým myslitelem v průběhu celého života, mohou také potvrdit četné 

felismert, teóriát és iskolát csinált valamiből, amit minden falusi gyóntató pap ezer éve ismer 
mint köznapi gyakorlatot. A tisztességes, buta ember volt Freud,  aki buta következetességgel 
hitt  egy  közhelyben.  Mellette  Kafka,  akinek  arcából  világít  a  zseni.  A bóher,  aki  zsenije 
erejével túlnő a személyisége korlátain.“ – MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1961–63, s. 232.

605 Viz MÁRAI, Sándor.  A teljes napló: 1964–66, s. 220–221; MÁRAI, Sándor.  A teljes napló:  
1974–77, s. 458.

606 „José  Ortega  y  Gasset  (…)  mindenben  megfelelt  Márai  igényeinek  és  várakozásainak, 
habitusával csakúgy, mint filozófiájának kérdéseivel és válaszaival, stílusával csakúgy, mint 
magatartásával. Nincs kétség: valóban spirituális rokonok voltak ők ketten.“ – LŐRINCZY, 
Huba. Ortega és Márai, s. 368.

607 LŐRINCZY, Huba. Ortega és Márai, s. 369. Také v pozdějších letech Márai četl Ortegovy 
práce v němčině, což potvrzují záznamy v deníku – viz např.: MÁRAI, Sándor. A teljes napló:  
1950–51,  s.  78,  107;  MÁRAI,  Sándor.  A teljes  napló:  1957–58,  s. 168;  MÁRAI,  Sándor. 
A teljes napló: 1959–60. [Budapest]: Helikon, 2012, s. 169, 174.
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texty. Zde lze jako příklad uvést následující fragmenty, popořadě z roku 1943, 

1955 a 80. let.

Márai přímo odkazuje na Ortegu v přednášce  Ihlet és nemzedék (Inspirace 

a generace) z roku 1943 u příležitosti udělení mu členství v Maďarské akademii 

věd:

‚Španělsko má velké tvůrčí duchy – řekl na začátku tohoto století Ortega y Gasset –, 
ale  nemá  společnou  duševní  tvůrčí  sílu.‘  Toto  tvrzení  španělského  myslitele  se 
v posledních desetiletích naplnilo s až strašidelnou pravdivostí.  A platí  nejen pro 
Španělsko, ale platí i pro celou Evropu a její intelektuální život. (…) Evropa má 
i dnes velké spisovatele, umělce a vědce, ale nemá jednotný duševní tvůrčí život.608

Následně je možné nalézt v deníku z roku 1955 záznam související s Ortegovou 

smrtí:

Zemřel  Ortega  y Gasset.  Ten pocit  ve stylu ‚to  je  ale  škoda‘,  který  mi  prolétne 
hlavou, když čtu toto úmrtní  oznámení,  mívám ve vztahu ke svým současníkům 
zřídkakdy.  (…)  Byl  jedním  z posledních  mediteránních  tvůrčích  duchů,  byl 
svobodný,  přiměřený,  zároveň řecký i  katolický  –  ne  ve  své víře,  nýbrž  ve  své 
konstituci. Také v jeho drobných pracích blyštělo ono světlo, které blyští všude a ve 
všem na  pobřeží  Středozemního moře:  světlo  veselé,  nelítostně  ostré,  světlo,  ve 
kterém jsou vidět všechny vrásky a bradavice, světlo se vším smířeného ducha.609

Ve výše zmíněném rozhovoru s Furkóem Márai řekl: „Ortega byl jedním z nejvíce 

inspirujících tvůrčích duchů našeho století, kteří povzbuzovali k debatám. Byl to 

skvělý  člověk.“610 Ve  stejném  období  si  zapsal  do  deníku:  „(…)  byl  jedním 

z odvážných a souboje hodných tvůrčích duchů našeho století.“611 Ačkoli první 

a poslední  citát  dělí  více  než  40  let,  je  viditelné,  že  Máraiho  uznání  vůči 

španělskému filozofovi se nezměnilo.

Od začátku bylo hlavním tématem spojujícím Máraiho a Ortegu přesvědčení 

o  vzpouře  davů,  tzn.  o  převzetí  moci  davy a  zároveň stále  silnějším zanikání 

608 „‚Spanyolországnak vannak nagy szellemei – mondotta e század elején Ortega y Gasset –, de 
nincs szellemi  gerince.‘  A spanyol gondolkodónak e magállapítása az elmúlt  évtizedekben 
kísérteties  igazsággal  teljesedett  be.  Nemcsak  Spanyolországban  igaz  ez  a  tétel,  hanem 
érvényes Európa szellemi életének egészére. (…) Európának ma is vannak nagy írói, művészei 
és  tudósai,  de  nincs  egységes  szellemi  élete.“  –  MÁRAI,  Sándor.  Ihlet  és  nemzedék.  In: 
MÁRAI, Sándor.  Ihlet és nemzedék.  [Budapest]: Akadémiai Kiadó – Helikon Kiadó, 1992, 
s. 21.

609 „Ortega  y Gasset  meghalt.  Az a  ‚de  kár‘  érzés,  amely megvillan  az  eszméletben,  amikor 
a halálhírt olvasom, kortárssal kapcsolatban ritka. (…) Az utolsó mediterrán szellemek egyike 
volt,  szabad,  arányos,  görög és  katolikus egyszerre – nem hitében,  hanem alkatilag.  Apró 
írásaiban is az a fény villogott, mint a mediterrán partokon mindenütt, mindenben: a jókedvű, 
a  kegyetlenül  éles,  a  ráncot,  bibircset  mutató,  a  mindennel  engesztelt  szellem  fénye.“  – 
MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1954–56, s. 303.

610 „Ortega  egyike  a  legtermékenyítőbbeknek,  századunknak  fermentumszelleme  volt.  Kitűnő 
ember volt.“ – FURKÓ, Zoltán. Márai Sándor üzenete, s. 31.

611 „(…) a század egyik merész és párbajképes szelleme volt.“ – MÁRAI, Sándor. A teljes napló:  
1982–89, s. 128.
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individuality. Oba soudili,  že tomuto procesu je třeba čelit vzděláním a tím, že 

společnost povedou vynikající jednotlivci. Tento názor jak v případě Ortegy, tak 

Máraiho způsobil častá obvinění z elitářství. Je ale třeba zdůraznit,  že pro oba 

nemá koncept „poslání“, které má menšina naplňovat vůči celému společenství, 

třídní  nebo  hodnotící  charakter,  ale  souvisí  s antropologickou  vizí  člověka 

a společnosti.  Tato  vize  znamenala,  že  každý  jedinec  jakožto  individuum  má 

vlastní roli ve společnosti,  kterou může naplňovat, pouze pokud je svobodný – 

jenom tehdy se může rozvíjet a uskutečnit svou esenci, jak by to řekl filozof, nebo 

charakter  (jellem),  jak  to  říká  Márai.  Pro  Ortegu  „je  šlechtictví  synonymem 

usilovného života,  který  stále  směřuje k překonání  sebe sama,  k  pokroku vůči 

tomu, co je, k tomu, co je cílem jako povinnost a požadavek“.612 Proti němu stavěl 

život vulgární, obyčejný, banální, jehož jediným cíle je vytlačit elitu. Stejně tak 

pro Máraiho se nejedná o třídní hledisko – aristokracie „není stanovena erbem, ale 

duchem a charakterem“.613 Márai v deníku explicitně odkazuje na Ortegu a na to, 

jak španělský filozof  chápal  „nové šlechtictví“,  které  je  tou skupinou, která je 

schopna vést celou společnost správným směrem rozvoje a zároveň stvořit rámec 

hodnot.  Také  pro  něj  je  to  „společná  duševní  tvůrčí  síla“  národa,  ale  v  širší 

perspektivě  i  celé  Evropy.  Sdílejí  společný  názor  týkající  se  vynikajících 

jednotlivců jako např. spisovatelů, kteří mají vedoucí úlohu v rozvoji společnosti, 

v adekvátním stupni její evoluční fáze.614 Márai v této záležitosti souhlasil také 

s Ortegovským  pesimismem,  tzn.  konstatuje,  že  dnes  v  Evropě  taková  forma 

vedení  neexistuje.615 Když  čte  text  Ortegy  El  intelectual  y  el  otro (1942, 

v německém  překladu  Der  Intellektuelle  un  der  Andere,  Intelektuál  a  jiný) 

přemýšlí o tom, kým je jiný, který vždy stojí proti člověku rozumu – souhlasně 

s Ortegou říká, že v minulosti měl tento protivník svou osobnost, v moderní době 

ji již nemá, jiný již neexistuje jednotlivě, jenom v davu.616 Ve stejném období (ve 

40. a 50. letech) spojují Máraiho s Ortegou také otázky týkající se biologických 

impulzů lidského rozvoje, techniky, jejího vlivu na člověka a jeho směřování.617

612 ORTEGA Y GASSET, José. Vzpoura davů, s. 89.
613 „nem a címeres, hanem a szellemi és jellembeli“ – MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1982–89, 

s. 128. Srov. MÁRAI, Sándor. Země, země…!, s. 306; MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1961–
63, s. 252.

614 Viz např. MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1949, s. 304–305.
615 Viz např. MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1943–44, s. 49–50.
616 Viz MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1950–51, s. 107.
617 Viz MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1947, s. 132; MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1950–51, 

s. 78, 80, 102.
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V pozdějších letech se Márai vracel k Ortegovým textům a částečně měnil své 

hodnocení  –  při  opakovaném čtení  textu  Der Intellektuelle  und der  Andere ve 

druhé polovině 60.  let  píše:  „(…) tyto brilantní práce obzvláště vybledly (…). 

Ortega neobstál ve zkoušce času, v průběhu času vyčpěl. Také roli intelektuála 

vidí matně, nevidí postavu intelektuála jako odborný fenomén.“618 O dalších deset 

let později, když čte Ortegu po 31 letech: „Nyní je trochu upovídaný, ale občas 

mezi slovy probleskne jiskra.“619

Další perspektivou, která je stejná pro Máraiho a Ortegu, je pohled na Evropu 

a  na  podstatu  evropanství.  Pro  oba  byla  Evropa  určitou  ideou,  která  spojuje 

národy, ne pouhým místem na mapě. Ortega je známý jako stoupenec sjednocené 

Evropy jako nového sociálního organismu. Podle španělského filozofa Evropany 

spojuje  společný  historický  prostor,  který  se  projevuje  nejenom  ve  společné 

historii, nýbrž také v tom, že evropské národy tvoří společenství čili „(…) soužití 

lidí v určitém systému zvyků, protože právo, veřejné mínění, veřejná moc nejsou 

ničím jiným nežli zvyky“.620 Znamená to, že člověk Západu je zároveň Evropan 

a člen vlastního národa, má dvojitou formu života, jinak řečeno Evropa je nutné 

pozadí pro národ. Stejný názor  lze připsat  i  Máraimu – v Evropě se vyvinula 

určitá forma života, kterou lze nazvat evropanství a která je charakteristická pro 

tuto část světa a která představuje její výjimečnou a vedoucí roli pro celý svět. Je 

však nutné zdůraznit ještě jednou, že pro Ortegu skutečnost, že se masy dostaly 

k moci a že přichází konec jedné éry, neznamenal úplný konec a zničení Evropy – 

v přednášce v roce 1949 v Berlíně filozof mluví o možném „rozbřesku“.621 Tento 

optimismus týkající se budoucnosti Evropy nelze u Máraiho najít – jeho počáteční 

zájem o nový řád a možnosti Evropy se časem proměnily v naprostý pesimismus. 

Nový svět, který již nastal,  s sebou nepřinesl nic hodnotného, nepřinesl novou 

Ideu (což je viditelné v Máraiho textech z období emigrace).

Význam Ortegových myšlenek se objevuje také v jedné z nejzákladnějších 

otázek  týkajících  se  jak  Máraiho  světonázoru,  tak  jeho  životního  postoje, 

618 „(…) ezek a bravúros írások különösen elfakultak (…). Ortega nem bírja az időt, elszárad az 
időben.  Az  intellektuel  szerepét  is  homályosan  látja,  nem  látja  az  alakban  a  szakmai 
tüneményt.“ – MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1967–69, s. 79.

619 „Most kissé sokszavú, de néha villan egy szikra a szavak között.“ – MÁRAI, Sándor. A teljes  
napló: 1974–77, s. 370.

620 ORTEGA Y GASSET, José. Úvaha o Evropě. In: ORTEGA Y GASSET, José. Evropa a idea 
Národa: a jiné eseje o problémech současného člověka. Praha: Mladá fronta, 1993, s. 30.

621 ORTEGA Y GASSET, José. Úvaha o Evropě, s. 18–19.
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tzn. nesouhlasu s útokem na základní hodnoty, které autor vyznával. V prvních 

letech po druhé světové válce, kdy se v Maďarsku dostali k moci komunisté, bylo 

pro Máraiho stále těžší působit jako spisovatel – z důvodu jeho původu, názorů 

a kritiky nově budovaného systému. Pro Máraiho byla otázka svobody a osobního 

angažmá spisovatele (myslitele, umělce) nesmírně důležitá, vyjadřoval své názory 

nejen perem, ale také životním postojem. Když četl Ortegu, zapsal si: „(…) text je 

zajímavý a vzrušující vždy jenom tehdy, když spisovatel  umí to, o čem mluví, 

učinit  soukromou  záležitostí.“622 Stoicismus  v  kombinaci  s ortegovským 

existencialismem  vedl  ke  postupnému  vypracování  postoje  vnitřní  emigrace 

autora, která byla jeho vědomým rozhodnutím. Márai si vybral mlčení jako postoj 

ukazující jeho odpor. Pravě s odkazem na Ortegu (a jeho poznámky o buddhismu) 

říká:

Snad by bylo možné ostřím kudly nebo pera dále otesávat ortegovský nápad: náš 
život nejen prodiskutujeme a uskutečňujeme, nýbrž také zamlčujeme. Mlčení je také 
jednáním, tak jako řeč a čin. Skutečné mlčení – když o něčem mlčíme a na konec 
když mlčíme o našem pudovém vědomí získaném o světě a o tom, co je nejvyšší – je 
alespoň stejně formujícím světem jednáním, jako čin. Samozřejmě nestačí mlčet. Je 
třeba také vědět, se smrtelnou přesností, čím je to, o čem mlčíme. A přitom lze také  
mluvit.623

Také filozofickoantropologická vize člověka a jeho místa ve společnosti na 

mnoha  místech  sleduje  myšlenky  Ortegy  –  hlavně  otázku  individuálního  já 

(máraiovský „člověk jako možnost“) a vztah já–společenství. Pro oba autory je 

skutečné pouze individuální já člověka, který existuje ve společnosti (orteganské 

okolnosti), ale který se neomezuje pouze na ni, jelikož společnost je vlastně fikce, 

smlouva. A proto, když Márai čte v německém překladu  El Hombre Y la gente 

(1957,  v  německém překladě  Der  Mensch  und  die  Leute,  Člověk  a  ti  druzí), 

komentuje:

A člověk je natolik člověkem, pokud má sílu být osaměle – jakmile někam ‚patří‘, 
k rodině, k třídě, k národu, ke společnosti, již je méně ‚člověkem‘; je jenom členem 

622 „(…) mindig csak akkor érdekes és izgalmas egy írás, amikor az író magánügyévé tudja tenni 
azt, amiről beszél.“ – MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1950–51, s. 107.

623 „Talán így lehetne, bicskaheggyel vagy tollheggyel, tovább faragni az ortegai ötletet: az életet  
nemcsak átbeszéljük és átcselekedjük, hanem át-is-hallgatjuk. A hallgatás is cselekmény, mint 
a  beszéd  vagy  tett.  Az  igazi  hallgatás  –  amikor  valamiről hallgatunk  s  végül  amikor 
a legfőbbről, a világról szerzett zsiger-öntudatunkról hallgatunk – legalább úgy világalakító 
cselekedet, mint a tett. Persze nem elég hallgatni. Tudni is kell, halálos pontossággal, mi az, 
amiről  hallgatunk.  S  közbül  lehet  beszélni  is.“  –  MÁRAI,  Sándor.  A teljes  napló:  1947, 
s. 134–135. Zvýraznil autor.

226



a částí něčeho. Právě podle této myšlenky jsem prožil svůj život; tisknu si ruku se 
španělským spisovatelem, když o tom pojednává.624

Márai nachází v textu mnoho vzácných poznámek, mj. o smrti, o jiném (když se 

objeví  jiný,  člověk  se  začíná  bát),  líbí  se  mu,  když  Ortega  píše  o jazyku, 

o překladu, o tom, o čem člověk mlčí, o mateřském jazyce.625

Poslední  otázkou  je  vliv  Ortegy  na  Máraiho  koncepci  románu,  kterou 

spisovatel vypracoval a která ve svých základních předpokladech čerpá z názorů 

Ortegy  (viz  podkapitola  2.1).  Šlo  o  adaptaci  románového  žánru  na  změny 

probíhající v moderním světě. Tuto souvislost lze shrnout v následujících bodech: 

fokusace  pověsti  kolem  minimálního  děje,  jenž  představuje  hrdinu  v  mezní 

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

odpověď (ve shodě s existenciálním charakterem Ortegovy filozofie); ohraničení 

množství postav a představení jejich osobností; radikální zúžení času a místa děje; 

pozornost  věnovaná ne  tomu,  co se děje,  ale  tomu,  jak se to  děje;  a  skrze to 

přenesení akcentu na atmosféru a psychologickou sféru postavy.

Je tedy vidět, že souvislost mezi Ortegovou filozofií a Máraiho tvorbou má 

zásadní charakter. Není to pouhá shoda názorů. Márai se živě zajímal o koncepci 

španělského myslitele, ze které mnoho prvků převzal, jak pokud jde o vizi světa 

a kultury, tak o vizi románu a postavy spisovatele – hlavními náměty jsou otázka 

zmasovění společnosti, role spisovatele jako učitele a vize evropanství. Sociální 

filozofie je viditelná v dílech, která jsou věnována tématu sociokulturních změn. 

Jde hlavně o 30. a 40 léta a cyklus Dílo rodiny Garrenů. Kromě toho je třeba 

poukázat  na  publicistické  texty,  jako  Röpirat  a  nemzetnevelés  ügyében (1942, 

Leták ve věci výchovy národa), ze stejného období.

3.2.3 Sándor Márai a civilizační teoretici a historici

Otázka zásadní změny a situace, do níž se Evropa a evropská kultura dostaly 

od  prvních  desetiletí  20.  století,  je  de  facto hlavní  tematikou,  kolem  které 

oscilovala  Máraiho  tvorba  od  přelomu  30.  a  40.  let  a  objevuje  se  nejenom 

624 „Az ember csak annyira ember, amennyire van ereje magányosan lenni – mihelyst ‚tartozik‘ 
valahová, családhoz, osztályhoz, nemzethez, társadalomhoz, már kevésbé ‚ember‘; csak tagja 
és része valaminek. Ebben a tudatban éltem le az életem; a spanyol íróval  kezet szorítok,  
amikor erről elmélkedik.“ – MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1959–60, s. 171.

625 Viz MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1959–60, s. 171, 174–175.
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v románech.  Na tomto místě  by měly být  zmíněny dva velmi významné texty 

z tohoto  období,  které  explicitně  ukazují  na  tuto  tematiku.  První  je  esej,  jenž 

vznikl po návštěvě rodného města  Kassai őrjárat (Košická hlídka), publikovaný 

v roce 1941, druhý je politický esej  Röpirat a nemzetnevelés ügyében (Leták ve 

věci výchovy národa) publikovaný o rok později. Tyto dva eseje nejlépe ukazují 

Máraiho  názory  na  společenskou  odpovědnost  (také  odpovědnost  Maďarů  za 

druhou světovou válku), na hrozbu zániku individuality ve společenském životě 

a na formy opozice jedince a davu. Objevuje se zde pro Máraiho základní reflexe, 

že  jádrem  každého  společenství,  které  zakládá  svou  existenci  na  kultuře 

a udržitelně  se  rozvíjí,  by  mělo  být  zaručení  svobody jednotlivci.  Když  chybí 

tento  základ,  je  zničen  nejen  jednotlivec,  ale  také  celá  společnost.  Právě 

v obnovení vhodného statusu jedince viděl jedinou možnou cestu z krize, jedinou 

možnou  cestu,  jak  obnovit  roli  kultury  v  sociálním životě  a  postavit  se  proti 

postupnému zmasovění společnosti. Je však třeba zmínit, jak upozorňuje Fried:

(…) Máraiho leták ne na všech místech obsahuje vypracované politické moudrosti, 
objevuje se zde množství příliš aforistických konstatování, nerozvinutých myšlenek 
nebo iluzí, ne vždy se mu podařilo sjednotit teoretické teze pocházející z různých 
míst.626

Od momentu emigrace věnuje Márai stále více a více pozornosti  problematice 

metahistorie,  resp.  filozofie  dějin  než  konkrétnímu  politicko-společenskému 

programu.

Samozřejmě v mnoha otázkách je možné poukázat na shodné názory s mnoha 

mysliteli – zároveň s těmi, kterým jsou věnovány delší pasáže v publicistických 

textech nebo v deníku (tzn. víme, že je musel číst, např. Ortega y Gasset),  tak 

i s těmi, kteří jsou pouze zmíněni (jednotlivé komentáře, kde není jasné, zda se 

jedná pouze o obecné znalosti, nebo o skutečný zájem podpořený četbou děl) nebo 

i s těmi, kteří se vůbec v deníku neobjevují. Část myšlenek je třeba chápat jako 

paralelní k různým myslitelům: vyjadřují  stejný názor  na témata,  jež byla v té 

době živě diskutována – jako příklad lze uvést význam role vynikajících jedinců, 

resp.  menšiny  v  budování  kultury  a  vedení  společnosti  (Ortega  y  Gasset, 

626 „(…)  Márai  röpirata  nem  minden  ponton  kidolgozott  politikai  bölcsességeket  tartalmaz, 
bőséggel  akadnak túlságosan  aforisztikusra  sikerült  megállapítások,  kifejtetlen  gondolatok, 
ábrándok, nem mindig sikerült a különböző helyekről származó elméleti tételeket egységbe 
forrasztani.“  –  FRIED,  István.  Egy röpirat  és  visszhangja.  In:  FRIED,  István.  „…egyszer  
mindenkinek  el  kell  menni  Canudosba”:  (Tanulmányok  az  ismeretlen  Márai  Sándorról). 
Budapest: Enciklopédia, 1998, s. 164.
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Toynbee). V některých otázkách sám Márai píše o těchto souvislostech mezi jeho 

vlastní  románovou  tvorbou  a  myšlenkami  jiných  myslitelů,  např.  Spenglera,627 

Toynbeeho,628 Jakuba Burkhardta629 nebo Jasperse.630

Otázce po charakteru souvislostí mezi koncepcí Spenglera a Máraiho tvorbou 

již  bylo  věnováno  hodně  pozornosti  při  analýze  románu  Země,  země…!,  ke 

kterému Márai  explicitně  zaujímá  stanovisko (viz  podkapitola  2.5),  a  také  při 

analýze  románového  cyklu  Dílo  rodiny  Garrenů  (viz  podkapitola  2.3).  Také 

deníky potvrzují,  že  Márai  oceňoval  vizi  Spenglera jakožto dějepisce – v tom 

významu, v jakém používal tento termín, tzn. popsat individuální zkušenost reality 

skrze tvůrčí, umělecký proces, který vyžaduje vnímavost a schopnost syntetického 

přístupu  k  dějinám lidstva.  Spenglerovská  teze  o  smrti  kultur  během procesu 

transformace  na  civilizaci,  o  příznacích  modernity,  které  oznamují  směřování 

k zániku,  považoval  Márai  za  správnou,  ale  ne  za  zvlášť  objevnou  –  sám 

v tehdejší situaci viděl analogii k úpadku jiných historických období.631 Zároveň 

vytýkal  Spenglerovi  svévolnost  a  argumentační  despotismus,  který  Máraimu 

připomínal spíše fanatismus nebo diktátorské tendence než pokus o argumentaci. 

Problematický je pro něj také samotný pojem „faustovského ducha“ nebo ne zcela 

jasné vymezení rozdílu mezi „činem“ a „prací“. Především se však opakuje jeho 

největší námitka vůči Spenglerovi: že položil ideologické základy nacismu.632

Deníkové  záznamy  věnované  Spenglerovi  jsou  omezeny  téměř  pouze  na 

40. léta.  Jsou  to  analogické,  téměř  identické  věty  s  těmi,  které  čteme 

v Zemi, zemi…! V pozdějším období (počínaje emigrací v roce 1948) věnuje stále 

více  pozornosti  historické  a  meta-historické  problematice  (což  se  spojovalo 

s tematikou jeho románů) a distancuje se od Spenglerových myšlenek. Čte jak 

současné historiky (jako Toynbee, Huizinga, Curtius, Klausner, monografie  Die 

Propyläen Weltgeschichte), tak klasické texty (jako Plútarchos, Gibbon).

Zajímavá je otázka máraiovské četby Arnolda J. Toynbeeho, který je zmíněn 

v románech Krev sv. Januária,  Země, země…! a  Rubínové srdce. Podle záznamů 

v deníku se Márai začal seznamovat s pracemi Toynbeeho teprve v období exilu – 

627 Viz např. MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1952–53, s. 327; MÁRAI, Sándor. A teljes napló:  
1957–58, s. 197.

628 Viz např. MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1952–53, s. 249.
629 Viz např. MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1957–58, s. 196.
630 Viz např. MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1961–63, s. 76, 79.
631 Viz např. MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1946, s. 125.
632 Viz např. MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1945, s. 7–9, 12, 18, 21–22, 27, 39, 80.
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byl  to  zvláště  počátek  50.  let  a  poté  70.  léta  –,  není  tedy  možné  mluvit 

o souvislostech v případě dřívějších prací jako cyklus Dílo rodiny Garrenů, ovšem 

v  pozdějších  pracích  je  Toynbeeho  vliv  již  bezpochyby  přítomen 

(srov. podkapitola  2.4).  Když  čteme  deník,  kromě  souhlasu  (např.  koncepce 

displased  person,  která  se  potom  objevuje  v  Krvi  sv. Januária)  najdeme 

i částečnou kritiku jeho názorů.633 Márai, který byl velmi kritický vůči stylu psaní, 

také vědeckému nebo filozofickému, kritizuje i styl East to West: A Journey round  

the World (1958, Z Východu na Západ: Cesta kolem světa).634 V záznamu, který 

byl  reakcí  na  zprávu  o  Toynbeeho  smrti  (tj.  rok  1975  čili  již  po  vydání 

Země, země…!)  Márai  píše,  že  Toynbee  nebyl  přesvědčivý,  protože  nejprve 

vymýšlel teorii a teprve potom podle ní přizpůsoboval fakta. Jeho historická vize 

byla  pro  maďarského  spisovatele  „neprůkazná“.  Rozvoj  světa  podle  Máraiho 

popsal  lépe  italský  filozof  z  období  osvícenství  Battista  Vico  (teokracie, 

aristokracie  a  demokracie)  nebo  Nietzsche  (židokřesťanská  civilizace, 

demokracie, socialismus a anarchie).635

K  historické  problematice  náleží  také  četba  Karla  Jasperse.  Stejně  jako 

v případě jiných filozofů také u Jasperse nachází takové prvky, které považuje za 

vhodné,  ale  i  takové,  se  kterými  nesouhlasí.  V průběhu  času  je  vůči  tomuto 

filozofovi stále kritičtější,  mj. říká,  že se z Jaspersovy knihy málo dozvěděl.636 

Námětem, který patří k pozitivním souvislostem, je rozlišení na lokální a světové 

dějiny  –  již  není  možné  mluvit  o  lokálních  dějinách,  které  se  spojovaly 

s jedincem, jsou již jenom světové dějiny. Tuto myšlenku Márai rozpracoval dále 

v románu Země, země…!, kde vzpomínka jednoho dne, rodinné, tj. lokální situace 

633 Např. když Márai čte A study of History (1934–1961, Studium dějin), obviňuje Toynbeeho, že 
při popisu tureckého útoku na Evropu nepíše o Uhrách atd. – MÁRAI, Sándor. A teljes napló:  
1950–51, s. 337, 338, 341–342, 343. Na téma displased person viz MÁRAI, Sándor. A teljes  
napló: 1954–56, s. 19. Zároveň říká „Toynbee je nevěrohodný.“ („Toynbee megbízhatatlan.“) 
–  viz  MÁRAI,  Sándor.  A teljes  napló:  1954–56,  s.  21.  Stejnou  větu  říká  při  srovnávání 
Toynbeeho s Gibbonem – viz MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1961–63, s. 171. Viz dále např: 
MÁRAI,  Sándor.  A teljes  napló:  1949,  s.  400; MÁRAI,  Sándor.  A teljes  napló:  1952–53, 
s. 195, 249, 320, 362; MÁRAI, Sándor.  A teljes napló: 1954–56, s. 19–26, 28–29, 157, 253; 
MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1957–58, s. 197; MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1959–60, 
s. 160, 162, 165, 247; MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1967–69, s. 103–106. MÁRAI, Sándor. 
A teljes napló: 1970–73, s. 69, 352, 204, 352–359; MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1974–77, 
s. 275, 277–278.

634 Viz MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1959–60, s. 165.
635 Viz MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1974–77, s. 275.
636 Viz MÁRAI,  Sándor.  A teljes  napló:  1950–51,  s.  267, 267, 271, 276, 283, 294;  MÁRAI, 

Sándor. A teljes napló: 1961–63, s. 74, 76–77, 79–82, 85–87, 120; MÁRAI, Sándor. A teljes  
napló: 1964–66, s. 261, 304; MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1978–81, s. 282–284, 286, 287, 
289; MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1982–89, s. 80.
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ukazuje  Historii  v  makro  pohledu.  Dalším  prvkem,  který  se  zde  objevuje,  je 

otázka  svobody,  resp.  bezpodmínečná  touhy  po  ní  a  oběti,  kterou  je  třeba  jí 

přinést.  Márai  se  odvolává  na  svou  vlastní  situaci  a  ještě  jednou  potvrzuje 

správnost svého rozhodnutí ohledně emigrace, zároveň ukazuje, že Jaspers říká to 

samé, co říká postava vědce v románu Krev sv. Januária: bez oběti, která má vždy 

mystický charakter, neexistuje lidskost. Stejně jak i v případě jiných tvůrců, také 

zde  se  ukazuje  pro  Máraiho  charakteristický  moment,  totiž  věnuje  pozornost 

spisovatelskému stylu autora – na mnoha místech říká,  že Jaspers neumí psát. 

Podle  Máraiho  mluví  Jaspers  o  jádru  věci  pouze  tehdy,  když  nepoužívá  styl 

německých profesorů. Jinak se jeho texty nedají číst. V jednom záznamu přímo 

říká: „Četba: Jaspers. Jakmile filozofuje, je středoškolským profesorem. Německá 

filozofie  od  času  Kanta  není  nic  jiného  než  philosophia  propedeutika.“637 Po 

30 letech se vrací ke čtení Jasperse – jelikož v knize nachází velké množství svých 

poznámek, uvádí, že Jaspers pro něj musel tehdy něco znamenat, teď však je vůči 

němu velmi kritický: „Jaspers. Banální žvanění ‚o původu a budoucnosti historie‘ 

– profesorská námaha. Bohužel ani on neumí psát.“638

3.2.4 Sándor Márai a stoicismus

Přestože  v  některých  Máraiho  románech  jsou  přítomny  prvky  stoických 

myšlenek (jako náměty v Krvi sv. Januária, logos v Míru v Ithace, navazování na 

postavy  učitele  Senecy  v  Díle  rodiny  Garrenů),  tato  filozofická  inspirace  je 

především charakteristická pro Máraiho nerománovou tvorbu z období přelomu 

30. a 40. let, tj. publicistické texty, sbírky prozaických epigramů a reflexivních 

myšlenek a první svazky deníku. V těchto textech je zřetelný pokus najít si své 

místo ve světě a konfrontovat se s obtížemi a morální odpovědností jednotlivce.639 

637 „Olvasmány: Jaspers. Mihelyst filozofál, középiskolai tanár lesz. A német filozófia Kant óta 
nem más, mint philosophia propedeutika.“ – MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1950–51, s. 276. 
Zvýraznil autor. K tomuto tématu viz také MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1950–51, s. 271; 
MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1961–63, s. 85.

638 „Jaspers.  Banális  szincerizálás  a  ‚történelem eredetéről  és  jövőjéről‘  –  tanáros  erőlködés. 
Sajnos ő sem tud írni.“ – MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1978–81, s. 286.

639 Viz  např.  autorův  dedikace  v  sbírce  Füves  Könyv (1943,  Herbář):  „Tuto  knihu  věnuji 
Senecovi, protože mne učil, že bez morálky není člověk člověkem. A Epiktétovi, protože mne 
přivedl k poznání, co je v naší moci. A Marcu Aureliovi, jenž se od Epiktéta naučil, co je to, co 
máme ve své moci – a byl trpělivý. A Montaignovi, protože byl veselé mysli a nedbal toho, co 
bude s jeho dílem po smrti. A stoikům vůbec, kteří mne utěšili, když na světě nebylo útěchy, 
a naučili mne, abych se nebál smrti ani otroctví, chudoby ani nemocí. A několika mužům, kteří 
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Stoicismus znamenal pro Máraiho nejvíce pro jeho vlastní osobní postoj, který byl 

odpovědí  na  svět  kolem  něj.  V  kontextu  filozofických  souvislostí  nebudeme 

mluvit o stoické teorii poznání nebo teorii bytí,  ale bude to sféra stoické teorie 

morálky,  resp.  etika,  která  Máraiho  ovlivnila  nejvíce  (ačkoliv,  samozřejmě, 

stoická  etika  úzce  souvisí  s  ontologií).  Takové  prvky  stoického  postoje  jako 

akceptování  skutečností,  které  nemohu ovlivňovat,  zachovávání  míru,  ovládání 

emocí, vyhýbání se hněvu, rezignace na touhu po bohatství a slávě, svědomité 

plnění povinností, které plynou z přirozeného běhu věcí a zákonů světa, rozumové 

a dobrovolné hledání ctnosti, odmítání zla atd. se staly charakteristické také pro 

postoj Máraiho. Stoický pohled na svět je také nutnou částí ideálu spisovatele jako 

učitele společnosti, který by se neměl starat o pochvalu nebo úspěch, neměl by se 

zapojovat do politiky a měl by jít svou vlastní cestou, plnit své povinnosti, dbát 

o společenské dobro a rozvoj. Moudrost stoické filozofie, ba dokonce lze říci její 

terapeutický charakter se staly Máraimu oporou zejména během druhé světové 

války  a  v  prvních  poválečných  letech.  Zůstal  věrný  stoicismu  i  v  pozdějších 

letech, takže dokonce lze konstatovat, že stoičtí filozofové patří mezi ty myslitele, 

kteří měli největší vliv na život a dílo maďarského spisovatele. A z této trojice byl 

Máraimu velikou oporou obzvláště Marcus Aurelius. V deníku jej nazývá „velký, 

šlechetný  a  oddaný  přítel“,640 byl  předmětem  jeho  posledního  veřejného 

vystoupení v Maďarsku a Hovory k sobě byly jednou z pěti knih, které si vzal 

s sebou, když opouštěl  Maďarsko v roce 1948.  Deník,  který Márai  začal  psát, 

když se rozhodl přestat publikovat v novinách, obsahuje od samého začátku četné 

byli mí přátelé a praví chlapi. A rovněž několika ženám.“ – MÁRAI, Sándor.  Herbář, s. 15. 
Nebo  motto  v  Röpirat  a  nemzetnevelés  ügyében (1942,  Leták  ve  věci  výchovy  národa) 
z Marca  Aurelia:  „Az emberek  egymásnak születtek;  oktasd  őket,  vagy viseld  el  őket.“  – 
MÁRAI, Sándor.  Röpirat a nemzetnevelés ügyében. Pozsony: Kalligram Könyvkiadó, 1993. 
(V českém překladě:  Lidé jsou stvořeni kvůli sobě navzájem; buď je tedy poučuj,  nebo je 
snášej! – MARCUS AURELIUS, Antoninus.  Hovory k sobě: Ta eis heauton. Praha: Gasset, 
2006, s. 87. Překlad Rudolf Kuthan.)

640 Srov. celou citaci: „Marcus Aurelius je velký, šlechetný a oddaný přítel. ‚Lidský císař‘, jak 
řekl Herder: jsi můj největší pomocník v tomto strašidelném čase! Rovněž teď se svět mění 
jako ve tvé době: způsob života, jejíž nedílnou součástí byla kultura, se rozpadá. Je možné to 
pozorovat  a  snášet  jenom  z  lidského  hlediska,  stejně  jako  jsi  to  pozoroval  a  snášel  ty:  
s trpělivostí, porozuměním, když se uchýlíme do hlubin duše, naše tělo a osud předáme silám 
tohoto světa a naši duši a záměr uschováme pro sebe.“ („Marcus Aurelius nagy, nemes és 
hűséges  barát.  ‚Emberi  császár‘,  mint  Herder  mondotta:  e  kísérteties  időben  legnagyobb 
segítőm vagy!  Most  is  úgy változik a  világ,  mint  a  te  korodban:  egy  életforma,  melynek 
a műveltség szerves tartalma volt, összeomlik. Csak az emberi  szemszögből lehet  nézni és 
elviselni ezt, ahogyan te nézted és viselted: türelemmel, megértéssel, a lélek mélyére vonulva 
el,  testünket  és  sorsunkat  átadva  a  világ  erőinek,  lelkünket  és  szándékunkat  megőrizve 
magunknak.“) – MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1943–44, s. 152.
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záznamy věnované stoikům. Avšak stoický postoj je viditelný nejenom, resp. ne 

především v těch záznamech, které se týkají Senecy nebo Marka Aurelia, nýbrž ve 

vlastních reflexivních Máraiho záznamech jako např.: „Hluboký a hluchý klid. Žít 

připravený na všechno, bez toho, aniž by tato připravenost způsobovala nějaké 

zvláštní napětí – to je to tajemství.“641 Nebo: „Čím dál lépe vím, že diskuse nemá 

smysl. Svárem života lze projít jenom mlčením: ne slovy, ale důsledným postojem 

a jednáním.“642 Nebo: „Nic neočekávám, ničeho se nebojím, v nic nevěřím.“643

3.2.5 Další Máraiho filozofická četba

V  18  svazcích  deníku  najdeme  mnoho  záznamů,  které  potvrzují  četbu 

filozofických  textů  a  také  svědčí  o  reflexi  nad  nimi.  Délka  a  složitost  těchto 

záznamů je však různá – od krátkých, jednovětých poznámek po komplexnější, od 

těch, co se vyskytují jen na jednom místě, po ty, které se v textu opakují. Márai 

četl jak „klasiky“, tak současné myslitele. Zde je možné zmínit takové filozofy 

jako: Platón, Sókratés, Aristotelés, Immanuel Kant, Jean-Jacques Rousseau, Blaise 

Pascal, Voltaire, Michel de Montaigne, Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Miguel 

de Unamuno, Bertrand Russell, Henri Bergson, Martin Heidegger, Pierre Teilhard 

de Chardin, Herbert Marcuse, Northrop Frye atd. Je také viditelný Máraiho zájem 

věnovaný  východní  filozofii  –  buddhismu,  čínské  filozofii  konfucianismu 

a taoismu –, kterou však vnímá jako cizí pro západního člověka. Z důležitějších 

myslitelů  je  třeba  zastavit  se  u  Máraiho  četby  Santayany,  Nietzscheho 

a Schopenhauera.

Santayanu (jehož jméno je zmíněno v románech Krev sv. Januária a Rubínové 

srdce) znal Márai především jako spisovatele,  kritika a znalce literatury, nikoli 

jako filozofa. O  The last puritan (1935, Poslední puritán) mluvil velmi kriticky 

jako  o  „primitivní  práci“,  která  je  „dětinská  a  nudná“.644 Na  druhé  straně  ale 

641 „Mély  és  süket  nyugalom.  Mindenre  felkészülten  élni,  anélkül  hogy  ez  a  készültség 
különösebb feszültséget okozna – ennyi a titok.“ – MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1943–44, 
s. 189.

642 „Mindjobban tudom, tapasztalom, hogy vitának nincs értelme. Az élet perét csak szótlanul 
lehet  lefolytatni:  nem  szavakkal,  hanem  következetes  magatartással  és  cselekedettel.“  – 
MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1946, s. 126.

643 „Nem  várom  semmit,  nem  félek  semmitől,  nem  hiszek  semmiben.“  –  MÁRAI,  Sándor. 
A teljes napló: 1970–73, s. 10.

644 „primitív írás“; „gyermekes és unalmas“ – MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1952–53, s. 195, 
199.
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poslední  Santaynovu  knihu,  My  Host  The  World (1953,  Můj  hostitel  Svět), 

hodnotil velmi pozitivně. Podle Máraiho:

Santayanyova kniha je  krásně vyřezaným malým mistrovským dílem. Přiměřené, 
stručné, nechce napsat ‚všechno‘, a proto na konec to, co napíše, je významné a je 
toho hodně. Byl kontemplativním člověkem, básníkem a filozofem. Svět nechtěl ani 
přesvědčit, ani změnit, chtěl ho pochopit. (…)645

Márai nacházel u Santayany také společné rysy jako například osud emigranta 

v Americe,  který  chce  zachovat  vlastní  osobnost  a  tvorbu,  otázky  výchovy 

a kultury,  místa,  ze  kterého  člověk  pochází.  Deník  nepotvrzuje,  že  Márai  četl 

filozofické  práce  Santayany  –  téměř  všechny  záznamy  jsou  věnovány  buď 

Santaynově vlastní  literární  tvorbě  anebo jeho kritikám,  esejům,  vzpomínkám. 

Dokonce Márai říká, že když Santayana začne filozofovat, nerad ho čte. Zvláštní 

pozornost je třeba věnovat konceptu karikatury,  kterou Márai převzal právě od 

Santayany,  ale  ne z  jeho filozofických textů,  nýbrž ze sbírky esejů,  konkrétně 

z eseje o Dickensovi (viz podkapitola 2.5).646

Otázka, nakolik znal Márai Nietzscheho filozofii, je do určité míry následkem 

Nietzscheho vlivu na celou kulturu první poloviny 20. století. Deníky ukazují, že 

ačkoliv v mnoha věcech odmítal názory německého filozofa (jako třeba koncepci 

nadčlověka), vážil si jeho vizionářství ohledně historických a kulturních procesů. 

Vztah  k  Nietzschemu  nejlépe  a  stručně  ukazuje  následující  poznámka  z  roku 

1962: „V temném zmatení šílenství bliká někdy jiskra a vrhá paprsek světla.“647 

Márai za jeho nejlepší práci považoval  Jenseits von Gut und Böse (1886,  Mimo 

dobro a zlo), kde nacházel již úplně zpracovanou myšlenku bez známek šílenství. 

V roce 1973 zapsal:

Nietzsche. Vždy znovu a stále více lidí jej cituje, zmiňuje a připomíná ho. Objevují, 
že se před sto lety jeden člověk vzbouřil  proti  abstraktnímu univerzalismu, proti 
zásadě rovnosti vnucené všem lidem bez rozdílu a proti konformismu, který neguje 
oběť  jedince  a  neguje  radost  ze  života.  Ohlásil  privilegium  nadčlověka,  právo 

645 „Santayana könyve szépen faragott kis remekmű. Arányos, szűkszavú, nem akar ‚mindent‘ 
megírni,  s  ezért  sok  és  jelentős  az,  amit  végül  megírt.  Szemlélődő  ember  volt,  költő  és  
filozófus.  A világot  nem  meggyőzni,  nem  is  másítani  akarta,  hanem  megérteni.  (…)“  – 
MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1952–53, s. 290.

646 Viz MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1952–53, s. 137, 193, 195, 199, 242, 266, 283–285, 290, 
296; MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1954–56, s. 46, 51–52, 54–55, 61–62, 64–65, 67, 69, 72, 
335–337, 340, 343, 344, 349; MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1961–63, s. 204–205, 207–209, 
230, 388, 390–391; MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1967–69, s. 131, 136, 214–215, 236, 323; 
MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1978–81, s. 265.

647 „Az őrültség  sötét  zűrzavarában  felvillan néha  egy  szikra,  és  fénycsóvát  vet.“  –  MÁRAI, 
Sándor. A teljes napló: 1961–63, s. 307.
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silnějšího.  Ale  člověk,  který  se  zříká  člověka,  který  se  zříká  závazných  zákonů 
lidského soužití, nakonec bude tyranem a otrokem mánie individuality.648

Navzdory odmítnutí koncepce člověka jako radikálního vyzdvihnutí jednotlivce je 

viditelné,  že  na  rozdíl  od  ostatních  filozofů  je  Nietzsche  stále  přítomen 

v horizontu Máraiho reflexe a nutí jej k přemyšleni: „V dějinách duchovědy nemá 

sobě rovného:  souboj  génia a šílence v Nietzschem je  apokalyptický fenomén. 

Příležitostné opětovné setkání s ním je zároveň vyčerpávající i útěšné.“649

Zajímavá  je  také  máraiovská  četba  Schopenhauera,  která  se  objevuje 

v pozdějším období, kdy Máraiho začíná zajímat tematika smrti. V roce 1957, kdy 

Márai opakovaně čte Die Welt als Wille (1819, 1844, Svět jako vůle a představa), 

vyznává, že při prvním čtení mu bylo dílo německého filozofa cizí, ale nyní se to 

změnilo. Nachází shodné rysy s významem Krve sv. Januária: odpověď na výzvu 

světa muže dát jenom Umělec a Svatý, jenom umění a svatost mohou pomoct ve 

spáse,  neexistuje  jiné  řešení  než  „vědomá rezignace“,  která  neočekává  nic  na 

oplátku. Márai přemýšlí: „Že by mě hluboce, zapomenutě a přece jen tak velice 

ovlivnil?“650 Navzdory tomu (a jak je to charakteristické pro Máraiho) v mnoha 

otázkách se Schopenhauerem nesouhlasí, jak v menších, tak v hlavních námětech 

jako třeba v otázce týkající se jedince a individualismu. Zejména tato poslední 

otázka byla pro maďarského spisovatele velmi poutavá, říká však: „Nevěřím mu, 

nevěřím, že Jedinec znamená méně a je slabší než Vůle, nějak existuje rovnováha 

mezi těmito dvěma Silami.“651 A také:

Opravdu mě nezajímá, zda jako ‚druh‘ budu věčně žít a kroužit, nepotěší mě ani to, 
že jako Materie a Energie věčně jsem a budu – já, pan Márai, jsem jen tak dlouho, 
jak dlouho o tom vím, a  neumím ‚si  představit‘,  že bych  ‚nebyl‘,  bez osobního 

648 „Nietzsche. Mindig újra, mind többen idézik, említik, visszanéznek reá. Felfedezik, hogy száz 
év előtt  egy ember fellázadt az absztrakt  univerzalizmus, a  válogatás nélkül az emberekre 
kényszerített  egyenlőségi  elv,  az egyén feláldozása és az életörömet  tagadó konformizmus 
ellen.  A felsőbbrendű  ember  privilégiumát  hirdette,  az  erősebb  jogát.  De  az  ember,  aki 
megtagadja az embert, aki megtagadja az emberi együttélés kötelező törvényeit, végül zsarnok 
lesz és az egyéniség rögeszméjének rabszolgája.“ – MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1974–77, 
s. 390.

649 MÁRAI,  Sándor.  Deníky:  Svazek  II.,  Praha:  Academia,  2008,  s.  100.  Srov.  také  MÁRAI, 
Sándor.  A teljes  napló:  1947,  s.  133;  MÁRAI,  Sándor.  A teljes  napló:  1948.  [Budapest]: 
Helikon, 2008,  s.  31;  MÁRAI,  Sándor.  A teljes  napló:  1954–56,  s.  318; MÁRAI,  Sándor. 
A teljes napló: 1961–63, s. 147, 302–304, 306–308; MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1964–66, 
s. 261, 323, 344; MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1970–73, s. 16–17, 212, 464, 465; MÁRAI, 
Sándor.  A teljes  napló:  1974–77,  s. 183-185,  275,  316–317,  390,  524;  MÁRAI,  Sándor. 
A teljes napló: 1978–81, s. 159–160, 286–287, 278.

650 „Mélyen, elfeledetten, ennyire hatott volna reám?“ – MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1957–
58, s. 92.

651 „Nem hiszek benne, nem hiszem, hogy az Egyéniség kevesebb, erőtlenebb, mint az Akarat, 
valahogy egyensúly van a két Erő között.“ – MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1961–63, s. 416.
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vědomí –, pouze toto vím jistě, že tak to bude, a je to docela hrozivé. Ne smrt, nýbrž 
Věčnost, bez vědomí pana Máraiho.652

 A proto schopenhauerovské řešení, tj. dosáhnout nirvány, znamená pro Máraiho 

útěk a známku zbabělosti. Schopenhauer byl také jediným německým filozofem, 

který podle Máraiho uměl psát a byl schopen splňovat „požadavky a odpovědnost 

prózy“.  Márai  v  deníku  mnohokrát  velmi  pozitivně  hodnotil  Schopenhauerův 

spisovatelský  talent:  filozof  byl  pro  něj  „dokonalý  spisovatel“  a  „šťastný 

pesimista“653 a „[b]yl  jedním  z  největších  duchů  Evropy  a velký  a  dokonalý 

spisovatel“.654

Již  od  prvních  let  deníku  až  po  jeho  poslední  svazky  lze  sledovat  četné 

záznamy věnované existencialismu, zejména tvorbě Sartra a Camuse, což může 

překvapovat, pokud vezmeme v úvahu jejich hlavně negativní vyznění. V případě 

děl Sartra na začátku, tj. ve 40. a 50. letech, lze najít jak negativní, jako La Putain  

respectueuse (1947, Počestná děvka), tak pozitivní hodnocení, jako v případě Les 

Mouches (1943,  Mouchy),  Huis  clos (1944,  Za  zavřenými  dveřmi),  nebo 

Le Diable  et  le  bon  Dieu (1951,  Ďábel  a  Pánbůh).  Postupem  času  se  však 

záznamy stávají víc a víc kritické – pro maďarského spisovatele: „Sartre je řídký 

spisovatel, jeho divadelní hry jsou levnými, politickými zpěvohrami z vesnického 

prostředí, děsivým melodramatem, jeho beletristické práce jsou hluché jako dřevo, 

jsou to tendenční pamflety.“655 O Le mur (1939,  Zeď) říká: „(…) nejobyčejnější 

příšerná braková literatura – a tohoto spisovatele se dnes odváží vážně oceňovat 

jako  ‚jednoho  z  mistrů  francouzské  prózy‘.“656 Hodnocení  jak  literární,  tak 

filozofické tvorby Sartra soudobými kritiky a mysliteli považoval za zklamání. 

V Máraiho mínění hrály důležitou roli politické názory francouzského myslitele. 

Márai jej mj. obviňuje (stejně jako Camuse a další západní intelektuály) z toho, že 
652 „Én nem sokat törődöm azzal, hogy mint ‚fajta‘, örökké élek és körforgok, az sem vigasztal, 

hogy mint Anyag és Energia öröktől vagyok és leszek – én, Márai úr, csak addig vagyok, amíg 
tudok erről,  és  nem tudom ‚elképzelni‘,  hogy ne ‚legyek‘,  személyes tudat  nélkül –,  csak 
éppen  biztosan  tudom,  hogy  így  lesz,  és  ez  elég  félelmes.  Nem  a  halál,  hanem  az 
Örökkévalóság, Márai úr tudata nélkül.“ – MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1961–63, s. 421.

653 „kitűnő író“; „boldog pesszimista“ – MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1974–77, s. 278–279.
654 „A legnagyobb európai elmék egyike volt, és nagy, tökéletes író.“ – MÁRAI, Sándor. A teljes  

napló: 1974–77, s. 279. Viz také: MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1957–58, s. 85–86, 90–93, 
118; MÁRAI, Sándor.  A teljes napló: 1961–63, s. 253, 415–420, 423–425; MÁRAI, Sándor. 
A teljes napló: 1974–77, s. 164–165, 194, 277–279; MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1978–81, 
s. 34, 286; MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1982–89, s. 125.

655 „Sartre  híg  író,  színdarabjai  olcsó  politikai  népszínművek,  melórémdrámák,  szépirodalmi 
írásai fahangúak, célzatos pamfletek.“ – MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1964–66, s. 138.

656 „(…) a legközönségesebb vérfagyasztó ponyva – és ezt az írót merik ma komolyan méltatni 
mint a ‚francia próza egyik mesterét‘.“ – MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1964–66, s. 278.
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nevyjadřují  stejný  nesouhlas  vůči  bolševismu,  jenž  institucionálním způsobem 

ničí  východní  Evropu,  jaký  vyjadřují  vůči  alžírské  válce.  Časem  se  stal  pro 

Máraiho  existencialismus,  hlavně  sartrovského  typu,  synonymem  komunismu. 

Deník  ze  začátku  70.  let  dokládá  Máraiho  četbu  Qu'est-ce  que  la  littérature? 

(1948, Co je to literatura?), při které je možné najít analogické poznámky k těm, 

které obsahuje román Země, země…! – Márai nesouhlasí se sartrovskými názory 

týkajícími  se  koncepce  vnímatele  literatury,  obecenstva,  mecenášů,  měšťanské 

vrstvy  atd.  (viz  podkapitola  2.5)  Dokonce  říká:  „Sartre  je  nesnesitelný. 

Marxistický literární žvatla (…).“657

Pokud  jde  o  Camuse,  Márai  měl  vůči  němu  pozitivnější  postoj  než  vůči 

Sartrovi, což však neznamená, že byl zcela pozitivní. Na jedné straně velmi dobře 

hodnotil romány  L’Étranger (1942,  Cizinec) a  La chute (1956,  Pád). Na druhé 

straně v Carnets (1962–1989,  Zápisníky) neviděl nic významného a konstatoval: 

„(…)  Primitivně  spekulativní  pohled,  kterým  pozoruje  svět,  nedostatek 

spontánnosti  a  schopnosti  selektovat,  to  vše  z  těchto  poznámek  přímo 

křičí. (…)“658 Přesto však četba Camuse byla stále přítomná a v pozdějším období 

(60. a 70.  léta)  se  Márai  zvlášť  zajímal  o  otázku  absurdity  života,  smrti 

a sebevraždy  u Camuse.  Souhlasí  s  Camusovou  charakteristikou  revoltujícího 

člověka v L'Homme révolté (1951, Člověk revoltující) – nechce se pomstít, nechce 

nic po ostatních,  bouří se,  aby zachránil  něco v sobě.  Když podruhé četl  Pád, 

zapsal si: „(…) Je to hrozivá práce. Vyslovuje pravdu. (…) Je to tajemná práce; 

jeden z mála opravdu velkých textů této doby.“659

657 „Sartre:  elviselhetetlen.  A locsogó  marxista  irodalmár  (…).“  –  MÁRAI,  Sándor.  A teljes  
napló: 1970–73, s. 186. Viz také: MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1947, s. 99–100, 162–164; 
MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1954–56, s. 290, 292, 316; MÁRAI, Sándor. A teljes napló:  
1957–58, s. 137, 150; MÁRAI, Sándor.  A teljes napló: 1964–66, s. 136–138, 278, 283, 290, 
330–331; MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1970–73, s. 175, 183–184, 196–187, 189, 206–207, 
315–316,  499;  MÁRAI,  Sándor.  A teljes  napló:  1974–77,  s.  247–249;  MÁRAI,  Sándor. 
A teljes napló: 1978–81, s. 43, 170.

658 „(…) A primitíven spekulatív szemlélet, amellyel a világot nézi, a spontánság és a szelektivitás 
képességének hiánya, mindez kiabál a jegyzetekben. (…)“ –  MÁRAI, Sándor. A teljes napló:  
1961–63, s. 353.

659 „(…) Félelmes írás. Kimondja az igazat. (…) Titokzatos írás; ennek a kornak kevés igazi nagy 
írása.“ – MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1964–66, s. 328. Viz také: MÁRAI, Sándor. A teljes  
napló: 1948, s. 104; MÁRAI, Sándor.  A teljes napló: 1952–53, s. 52, 54; MÁRAI, Sándor. 
A teljes napló: 1954–56, s. 101–102, 108; MÁRAI, Sándor.  A teljes napló: 1959–60, s. 196, 
217, 227, 230, 290–291; MÁRAI, Sándor.  A teljes napló: 1961–63,  s. 345, 350, 353–354; 
MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1964–66, s. 137, 317, 319–320, 322–324, 328–329, 348, 369; 
MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1967–69, s. 126. MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1970–73, 
s. 17,  206–207,  467,  471–472;  MÁRAI,  Sándor.  A  teljes  napló:  1974–77,  s.  295–296; 
MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1978–81, s. 278–283, 326, 328, 330.
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Všechny filozofické inspirace, stejně jako literární, se v procesu nepřetržitého 

dialogu  stávají  součástí  koherentní  vize  světa  maďarského  spisovatele.  Tento 

dialog Márai  vedl  celý život,  ale  v posledním období  svého života se obracel 

jenom na ty tvůrce, které znal a jichž si nejvíce vážil:

Stejně jako alkoholik, který ke konci pije již jen tvrdý alkohol: neumím už číst nic 
jiného, pouze Goetha, Aranye, Plútarcha, Krúdyho a Vergilia. Stejně jako narkomana 
mě může omámit už jen moje obvyklá droga. (Nemůžu číst  žádné jiné německé 
spisovatele,  jen Goetha, Schopenhauera,  Nietzscheho a Rilkeho. Všemi ostatními 
jsem znechucen – ne tím, co říkají, spíše tím, jak to říkají.)660

Intenzita čtení jednotlivých filozofů a myslitelů, jak bylo ukázáno, nebyla stejná, 

nýbrž  se  měnila  v  různých  obdobích  Máraiho  tvorby.  Názory  maďarského 

spisovatele  jsou  však  konsekventní  i  přes  široké  spektrum tematiky  jeho  děl. 

Světonázor,  který  si  vypracoval  ve  30.  letech,  se  v  pozdějších  obdobích  jeho 

života nezměnil. Žádnou koncepci nepřejímá zcela a úplně, netvoří její literární 

exemplifikaci.  Referenční  úrovně  v  jednotlivých  románech  ukazují  hlubokou 

reflexi člověka, světa, dějin. Jak bylo také uvedeno výše, paralelní myšlenky je 

možné najít  rovněž  v denících a  publicistických textech.  Z Máraiho tvorby je 

nepochybně  možné  vyčíst  jeho  analýzu  a  interpretaci  soudobé  společenské, 

kulturní a politické situace a zároveň vizi člověka, který není nahlížen odděleně 

od  vnějšího  světa,  ale  je  jeho  integrální  součástí.  Bohatství  Máraiho 

myšlenkového  světa  s  sebou  nese  to,  že  je  možné  mluvit  o  tomto  autorovi 

nejenom v literárních kategoriích, nýbrž i v kategoriích filozofických.

660 „Mint az alkoholista, aki a vége felé már csak tömény szeszt iszik: nem tudok mást olvasni, 
csak  Goethét,  Aranyt,  Plutarkhoszt,  Krúdyt  és  Vergiliust.  Mint  a  narkomán,  már  csak 
a megszokott mákonytól tudok elbódulni. (Német írót nem tudok mást olvasni, csak Goethét, 
Schopenhauert,  Nietzschét  és  Rilkét.  Minden  mástól  csömöröm  van  –  nem  attól,  amit 
mondanak,  inkább  attól,  ahogy  mondják.)“  –  MÁRAI,  Sándor.  A teljes  napló:  1978–81, 
s. 159–160.  Tento  seznam se mírně  liší  v  jiných záznamech – viz např.  MÁRAI,  Sándor. 
A teljes napló: 1978–81, s. 216, 228, 278.
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4. „Máraiho  slovník“  –  klíčové  pojmy  Máraiho  tvorby 

a světonázoru

Analýza románů v druhé kapitole ukázala, že Máraiho románovou tvorbu bez 

ohledu  na  různý stupeň  nasycení  filozofickým obsahem a  také  bez  ohledu  na 

mechanismy, s pomocí kterých je tento obsah vytvářen, je nutné zkoumat jako 

projev komplexního světonázoru spisovatele, který je silně zakotven v evropské 

filozofické tradici. Je možné ji považovat za svého druhu „fragmentární“ filozofii 

nebo „rozptýlenou“ filozofii,  o  jejíž  systematizaci  se  pokusím v této  kapitole. 

„Filozofičnost“  Máraiho  románů  není  jen  navazování  na  konkrétní  filozofické 

koncepce,  které  v  různé  míře  a  v  průběhu  mnoha  let  ovlivnily  maďarského 

spisovatele. Tato „filozofičnost“ znamená, že můžeme tvrdit, že mimo jiné skrze 

tyto inspirace a souvislosti „ztělesnil“661 Márai své vlastní názory.

Vyjádření a popis reality v Máraiho románech jsou filozofické ze své povahy. 

Je  možné  o  tom  mluvit  na  dvou  úrovních.  První  jsou  právě  ty  filozofické 

inspirace, jež byly ukázány a analyzovány v 2. a 3. kapitole – jedná se zde o široce 

chápané proudy filozofie kultury, filozofie dějin, filozofické antropologie. Druhou 

úroveň lze lapidárně popsat jako „Máraiho slovník“, který se skládá z klíčových 

pojmů definujících jak Máraiho světonázor, tak i jeho tvorbu a jsou to zároveň 

hlavní náměty jeho děl. Tvůrčí osobnost Máraiho a jeho názory na literaturu a roli 

spisovatelů se plně formovaly ve 30. letech a v pozdějším období se již významně 

neměnily.662 I když z hlediska filozofických inspirací je možné si všimnout, že 

v průběhu času došlo k určité změně, těžiště zásadních opěrných bodů zůstává 

stejné, takže je možné mluvit o naprosté koherenci jeho světonázoru, který během 

mnoha  let  nejenom  osciloval  kolem  stejných  témat,  nýbrž  byl  i výrazem 

harmonické  a  konzistentní  reflexe  filozofického charakteru.  Bohatství  Máraiho 

literární tvorby, ve které se filozofická reflexe prezentuje z různých perspektiv 

a v různých  podobách,  více  či  méně  přímo,  znamená  zároveň  jistou  potíž  při 

pokusu sestavit  stručný seznam definic  jejích  klíčových pojmů.  Někdy to  pak 

znamená,  že  se  v rámci  hesel  některé  pojmy  opakují.  Mnoho  myšlenek, 

661 Termín  embodiment používám  podle  Danta  –  viz  DANTO,  Arthur  C.  The  Philosophical  
Disenfranchisement of Art, s. 181.

662 Zdůrazňuje to také Szegedy-Maszák – srov. SZEGEDY-MASZÁK, Mihály.  Márai Sándor, 
s. 20.
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resp. pojmů,  odkazuje  na  sebe  navzájem,  dokonce  lze  říct,  že  čím základnější 

koncepty, tím těžší je oddělit je od sebe – roli spisovatele je obtížné popsat bez 

odkazu  na  Máraiho  pohled  na  literaturu,  vizi  člověka  je  obtížné  popsat  bez 

zdůraznění  osobnosti,  pojem kultury  bez  pojmu  tradice  nebo  humanismu  atd. 

Následující  seznam  obsahuje  nejdůležitější  pojmy,  které  jsou  definovány 

s důrazem na různé perspektivy.

Spisovatel (Író)

Autobiografičnost  v  Máraiho  tvorbě  je  nesmírně  důležitá  a  souvisí 

s celkovým přístupem k roli spisovatele, resp. s určitou filozofickou antropologií 

spisovatele. V mnoha románech je možné najít poznámky o charakteru Máraiho 

ars poetiky, ať už zabudované do textu narace, nebo do výpovědí hrdinů. Márai se 

relativně  brzy  vyjádřil  k tomu,  co  pro  něj  znamená  být  spisovatelem:  „Psaní 

v konečném slova smyslu není ničím jiným než postojem, a mám-li použít velká 

slova, pak tedy postojem morálním.“663 Tuto větu, která byla v podstatě vyřčena 

na začátku Máraiho kariéry, je možné uznat za jádro Máraiho ars poetiky, jenž si 

byl  vědom  své  společenské  role  spisovatele.  V pozdějším  období  v  denících, 

publicistických textech,  esejistických románech,  ale také ve fikčních románech 

(jako například Host v Bolzanu, Sestra, Krev sv. Januária) opakovaně uváděl, co 

pro  něj  znamená  být  spisovatelem  a  s  jakými  povinnostmi  vůči  společnosti 

a čtenářům se to pojí.

Každý spisovatel  ve  svých dílech,  i  když píše fikci,  vždycky nějak  mluví 

o sobě.664 Skrze své práce tvoří Dílo chápané jako celek – cílem není napsat další 

román,  nýbrž  tvořit  a  komponovat  jednotu,  která  se  řídí  vlastními  vnitřními 

principy a která může nabídnout více než jen zábavu: je schopná ukázat celý život 

a svět. To je ze své podstaty hermeneutické myšlení: jak na straně spisovatele, tak 

na  straně  čtenáře  začíná  nějaký  proces,  tj.  duchovní  zkušenost  s  existenciální 

dimenzí. Souvisí to s názorem, že spisovatel celý svůj život pracuje na jednom 

tématu  (srov.  podkapitola  2.1)  –  v  případě  Máraiho  je  třeba  za  hlavní  téma 

považovat obranu světa evropské kultury a jejích hodnot a nesouhlas s jakoukoli 

663 MÁRAI, Sándor. Zpověď, s. 248.
664 Viz např. MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1950–51, s. 10.
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formou útlaku, která chce lidský život a přirozený řád přeměnit v systém.665 V této 

perspektivě základním úkolem, který Márai viděl pro sebe jako spisovatele, bylo 

vzdělávat společnost: „Co jsem chtěl? Vzdělávat se, abych mohl vzdělávat jiné; 

chtěl  jsem kvalitu.“666 Na  jedné  straně  je  zde  zřetelná  morální  povaha  tohoto 

postoje, který vyžaduje od spisovatele zapojení na společenské úrovni, avšak ne 

ve smyslu politické angažovanosti, nýbrž ve smyslu  býti učitelem a průvodcem 

pro ostatní členy společnosti. Na druhé straně je to postoj jistého druhu elitářství, 

který  však  neznamená,  že  je  spisovatel  povýšen  nad  ostatní,  nýbrž  že  má  ve 

společnosti  specifickou funkci,  která vyplývá z jeho povahy a mentality.  Je to 

specifická  kombinace  myšlenek  stoicismu  a filozofie  Ortegy  y  Gasseta.  Márai 

zdůrazňuje, že se nejedná o nadřazenost nad jinými sociálními rolemi – spisovatel 

není lepším, zajímavějším nebo zvláštnějším člověkem než ostatní, ale

[u]mělec,  spisovatel,  však  disponuje  jistou  schopností,  jež  je  v  první  řadě 
duchovního rázu; mívá předtuchy,  které později,  formou vize neboli  uměleckého 
díla,  ukážou skutečnost – a ukazují ji  už ve chvíli,  kdy se tato skutečnost teprve 
převaluje  na  horizontu  lidského  vidění  jako  klubající  se,  utvářející  se  mytický 
počátek.667

V románu  Země, země…! to formuloval způsobem, ve kterém se přímo ukazuje 

ortegovský vliv: „(…) umělec – i spisovatel, pokud umělcem je – nikdy nemůže 

být jiný, musí být aristokratický a aristokrat nikdy nemůže být ‚asociální‘, protože 

má roli, kterou přijal a plní…“668 (srov. oddíl 3.2.2). Charakter spisovatele je zase 

spojen  s  vědomě  formovaným  postojem.  Na  začátku  60.  let  Márai  definoval 

charakter následujícím způsobem:

‚Charakter‘  není  ctnost  –  a  ctnostný  člověk  není  vždy charakterní.  Charakter  je 
souborem předsevzetí.  Spisovatel,  který  ‚si  neformuluje svá  předsevzetí‘  o  svém 
postoji vůči lidem, světu a nadpřirozenému, má slabý charakter. A takový člověk 
není  schopen  dosáhnout  skutečného  smyslu  literatury:  není  schopen  rozeznít 
v čtenáři jeho lidské možnosti.669

665 Jedním z  nejdůležitějších  záznamů na  téma  ars  poetica,  ve  kterém přímo  mluví  o  svém 
vlastním hlavním tématu, je: MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1967–69, s. 114–115.

666 „Mit  akartam  én?  Művelni  magam,  hogy  másokat  művelhessek;  minőséget  akartam.“  – 
MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1943–44, s. 223.

667 MÁRAI, Sándor. Chtěl jsem mlčet, s. 21–22.
668 MÁRAI, Sándor. Země, země…!, s. 306.
669 „A ‚jellem‘  nem erény – és  az  erényes ember még nem jellemes.  A jellem elhatározások 

összessége.  Az  író,  aki  nem  ‚határozza  el  magatartását  az  emberrel,  a  világgal  és 
a természetfölöttivel  kapcsolatban,  gyenge  jellem.  És  az  ilyen  ember  nem  tud  eljutni  az 
irodalom igazi értelméhez: nem tudja megszólaltatni az olvasóban az emberi lehetőségét.“ – 
MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1961–63, s. 252.
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Tento fragment na jedné straně ukazuje, že po více než 20 letech zůstal hlavní 

požadavek kladený na spisovatele a jeho literární tvorbu stejný – vědomý přístup 

ke  světu,  skrze  který  je  spisovatel  schopen  stimulovat  čtenáře  k  rozvoji 

a seberealizaci. Toto je základní filozoficko-antropologická teze Máraiho reflexe 

podstaty  literatury.  Díky  tomu  je  třeba  profesi  spisovatele,  nebo  šířeji  vzato 

umělce, chápat v rámci kategorie „poslání“, jemuž by se neměl vyhýbat žádný 

tvůrce, protože naplnění tohoto poslání je morální povinnost, jež je spojena jak 

s osobní, tak se společenskou odpovědností za to, co autor řekne. Spisovatel je 

médium nebo nástroj pro vyjádření tvůrčího ducha (szellem).670

Společenská role  spisovatele  by neměla být  spojována nebo měřena podle 

spisovatelova úspěchu. Tuto kritiku úspěchu a popularity Márai vztahoval také 

sám na sebe – a proto mohl v  Zemi, zemi…! vyznat,  že když stál na troskách 

zbombardovaného domu a celého města, cítil úlevu, jelikož bylo zničeno zdání 

úspěšného spisovatele, kterým byl před válkou. O své dřívější tvorbě (populárních 

románech a publicistických textech z 30. a 40. let) říkal z perspektivy času, že je 

pro něj cizí, ačkoliv je taková, jakou od něj očekávalo jeho tehdejší publikum. 

Říkal, že byl karikaturou sebe sama. S lehkostí psal to, co se od něj očekávalo, 

díky čemu byl známý a co mu přinášelo úspěch. V pozdějším období kritizoval 

většinu  děl,  které  napsal  v  té  době,  a  dokonce  byl  i přesvědčen,  že  neustály 

zkoušku času. Tvrdil, že psal příliš mnoho a že většinou to byly texty zbytečné, 

přestylizované,  které  jej  stále  víc  a  víc  spojovaly  s  určitým  image,  které 

neodhalovalo celou pravdu.671 Také tato forma nedostatku svobody – uzavření se 

do  rámce  očekávání  –,  je  pro  spisovatele  nebezpečná.  Když  spisovatel  již 

nepřekvapuje, ztrácí svou sílu. A opravdu dobrý spisovatel umí vždy překvapit, 

i když  říká  jednoduché  věci.672 A proto  musí  spisovatel  vždy  zůstat  nezávislý 

a mluvit pouze v souladu s vlastními názory. Nemůže se připojit ke „sboru“, který 

hlásá  jakoukoli  represivní  ideologii.  Márai  byl  extrémně  kritický  vůči 

spisovatelům  podporujícím  totalitní  systémy  (srov.  analýzy  románů  Krev  sv. 

Januária, Posilovač,  Země, země…! a deníkové záznamy, tj. oddíly 2.4, 2.5, 3.2). 

670 Viz např. MÁRAI, Sándor. Chtěl jsem mlčet, s. 22; MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1978–81, 
s. 242; MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1982–89, s. 127.

671 Viz např. MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1970–73, s. 498; MÁRAI, Sándor. Země, země…!, 
s. 311–312.

672 Je to  mnohokrát  opakující  se  věta  – viz  např.  MÁRAI,  Sándor.  A teljes  napló:  1943–44, 
s. 108; MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1949, s. 241.
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Pravdou  pro  spisovatele  má  být  věrnost  jeho  vlastní  vnitřní  vizi,  která  podle 

Máraiho neznamená popsat nebo rekonstruovat skutečnost, nýbrž tuto skutečnost 

zakusit, což se významně dotýká duše umělce a ovlivňuje ji. Je to něco, čemu 

Márai  říká  „to  něco  navíc“  (többlet),  díky  čemuž  je  vůbec  možné  umění.673 

Samozřejmě Márai nepopíral, že každý umělec je nějakým způsobem úzce spojen 

se  svou  dobou  a společností,  ale  velcí  spisovatelé  a  nadčasová  díla  mohou 

vzniknout pouze tehdy, když spisovatel překročí rámec stanovený těmito dvěma 

faktory. Nejedná se o to, že tvoří v naprostém rozporu vůči nim, nýbrž mimo ně, 

tzn. pohlíží na svět mimo partikulární historicko-společenskou perspektivu. Pouze 

tehdy je možné mluvit o svobodě – o svobodě, která není nabízena někým (vládce, 

strana,  systém),  ale  kterou tvůrce sám pro sebe  musí  získat  a  čelit  také svým 

vlastním slabostem, jako je touha po zisku nebo popularitě. Jenom ve svobodě se 

může uskutečnit ono „to něco navíc“, které determinuje nadčasovost uměleckých 

děl a způsobuje na jedné straně pokračování tradice a na druhé straně její rozvoj. 

Právě v tomto širokém smyslu – ve svobodě vyjádřit  vlastní zkušenost a sebe 

sama  –  je  třeba  rozumět  mnohokrát  opakovanému  postulátu,  že  pro  práci 

spisovatele je potřebný vhodný životní styl a atmosféra (légkör).

V  Máraiho  reflexi  jsou  nesmírně  důležité  další  dva  pojmy,  které  spojují 

způsob chápání  jak role  spisovatele,  tak role  literatury,  kterou tento spisovatel 

tvoří.  Jedná  se  o vztah  tradice  a  dialogu,  který  lze  považovat  za  výraz 

hermeneutického  způsobu  myšlení.  Na  jedné  straně  zde  máme  co  do  činění 

s literární tradicí, v rámci které tvůrci provádějí přenos nadčasových hodnot. Na 

druhé straně je literární dialogičnost – nejedná se totiž o obyčejnou imitaci nebo 

opakování,  nýbrž  o  tvůrčí  dialog  velkých  spisovatelů  v průběhu  staletí.  Márai 

mluví o „putování duší“ spisovatelů (lélekvándorlás),674 o zakořenění v tradici za 

účelem rozvíjet základní hodnoty.

Literatura (Irodalom)

Filozofický, a dokonce i hermeneutický charakter máraiovské reflexe je ještě 

více zřejmý v jeho názorech týkajících se podstaty literatury. Podle Máraiho je 

673 MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1943–44, s. 160, 173.
674 Viz např. MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1949, s. 119, 149; MÁRAI, Sándor. A teljes napló:  

1978–81, s. 286, 338.
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cílem literatury umožnit lepší a plnější pochopení sebe sama, pomoct uskutečnit 

možnost,  kterou  je  každý  člověk.675 Také  spojení  literatury,  dialogu,  kultury, 

tradice a dějin vykazuje hermeneutické rysy – nakonec člověk poznává sebe sama 

právě díky tradici,  jejíž součástí  je literatura.  Zkušenost literatury je zkušenost 

tradice, a proto může člověka duchovně obohatit.

Literaturu,  ale  šířeji  také  umění,  chápe  Márai  jako  nekonečný  dialog 

v průběhu  staletí,  kde  každé  jednotlivé  dílo  je  jedním  „okem  řetězu  světové 

literatury“.676 Je to udržování jedné velké tradice, která by měla být aktualizována 

osobní čtenářskou zkušeností.  „Autentická“ literatura,  ta,  o které lze říci,  že je 

Energie  (Energia),  Síla  (Erő)  nebo  Světlo  (Fény),  znamená:  vyslovit  pravdu 

v umělecké  podobě,  předávat  toho  věčného  ducha,  který  se  –  když  jej  tvůrci 

přetvoří  ve  slova  –  aktualizuje  ve  velkých  pracích.677 Díky  tomu  žije 

v následujících generacích  a  ovlivňuje lidi  a  je  „opravdovou nesmrtelností  pro 

člověka“.678 Takový  pohled  znamená  dát  dialogický  charakter  také  vztahu  se 

čtenářem a definovat jej v kategoriích otázky a odpovědi. Co je zde nejdůležitější: 

stejně jako u Gadamera literatura klade otázky, ptá se čtenáře, nutí jej k odpovědi. 

Podle  Máraiho  nelze  očekávat,  že  literatura  poskytne  jednoduché  odpovědi 

týkající se existence člověka. Je to právě naopak – literatura právě vyžaduje hledat 

tyto odpovědi samostatně,  a proto je třeba chápat literaturu z hermeneutického 

hlediska  existenciální  zkušenosti.  Márai,  když  definuje  tento  vztah,  nepoužívá 

hermeneutickou terminologii, ale metafory, popisy, „literární nástroje“. Nelze si 

však nevšimnout, že jeho reflexe má opravdu hermeneutický charakter. Zde je na 

místě citovat příslušné pasáže:

Ve velkých dílech  je  skutečný námět  z  textu  patrný  jen natolik,  že  nutí  čtenáře 
k odpovědi  ještě  před  tím,  než  otázka  vůbec  zazní.  Není  to  spisovatel,  kdo 
‚odpovídá‘, nýbrž čtenář: toto je skutečná, velká literatura.679

675 Gadamer v pozdním, stručném textu Die Aufgabe der Philosophie (1983, Úkol filozofie) klade 
stejný cíl filozofii – filozof má poslouchat a porozumět tomu, co se na něj obrátí a pak v  tom 
nalézt sebe sama, aby lépe mohl poznat sebe a svět. – viz GADAMER, Hans-Georg. Zadanie 
filozofii. [Die Aufgabe der Philosophie] In: GADAMER, Hans-Georg.  Dziedzictwo Europy. 
Warszawa: Fundacja Aletheia – Wydaw. Spacja, 1992, s. 109.

676 „a világirodalom láncszemei“ – MÁRAI, Sándor.  A teljes napló: 1974–77, s. 261. Viz také 
např. MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1974–77, s. 253; MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1949, 
s. 267.

677 Viz např.  MÁRAI,  Sándor.  Země,  země…!,  s.  185–186;  MÁRAI,  Sándor.  A teljes  napló:  
1961–63, s. 264; MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1970–73, s. 443; MÁRAI, Sándor. A teljes  
napló: 1978–81, s. 89.

678 „az igazi halhatatlanság az ember számára“ – MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1946, s. 119.
679 „A  nagy  írásokban  az  igazi  mondanivaló  csak  annyira  tetszik  ki  a  szövegből,  hogy 

válaszadásra készteti az olvasót, mielőtt még a kérdés elhangzott volna. Nem az író ‚felel‘,  
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Ne a ne: Literatura není to, co říká – nýbrž odpověď, ke které vyprovokuje čtenáře.  
V Literatuře, pokud je Silou, Energií: je něco nevysloveného, vysloveného napůl – 
Vyzvání. Ne to, co říká, nýbrž to, co vyžaduje. – Obžaloba čtenáře: ‚Opékají mě na 
pomalém ohni,  ale  Literatura  neříká  To,  co  chci  slyšet…‘ Odpověď spisovatele: 
‚Čtenář ať drží jazyk za zuby, jestli neumí podat takovou »odpověď«, kterou od něj 
vyžaduji.‘680

‚Literatura‘ je skutečně energií, jen když je vyžadující literaturou. (…) Báseň není 
jen to, co říká, ale mnohem spíše odpověď, kterou vyžaduje od čtenáře (…).681

Tento oboustranný vztah znamená také to, že bez čtenáře literatura, která má sílu 

tvořit kulturu, vůbec nemůže existovat. Márai dokonce říká, že to čtenář spolu se 

spisovatelem píšou román „v rámci spiknutí mateřštiny“.682 Je to určitého druhu 

„spiklenectví“  (cinkosság),683 tajemný,  dokonce  i  metafyzický  vztah  mezi 

spisovatelem, dílem a čtenářem.

Tyto  filozofické  reflexe  na  téma  podstaty  literatury  Márai  doplňuje 

sociologickými úvahami, která jsou v souladu s jeho hlavním názorem týkajícím 

se  krize  kultury.  Literatura,  která  může  být  a  měla  by  být  formou  odporu 

v okamžiku krize, se nemůže omezovat na kritiku, ale musí představit pozitivní 

program  opravy  a  změny  světa.  Od  začátku  40.  let  byl  stále  kritičtější  vůči 

současné  literatuře,  která  se  podle  jeho  mínění  proměnila  buď 

v institucionalizovaný  nástroj  ve  službě  totalitní  ideologie,  nebo  v průmysl, 

v jehož rámci knihy nejsou psány, ale produkovány.684 Za takových podmínek byl 

dialog tvůrců a čtenářů stále ztíženější – v roce 1959 si Márai zapisuje: „spisovatel 

a čtenář hledají jeden druhého téměř s pomocí tajných znaků“,685 zatímco v roce 

1983 již přímo mluví o tom, že již vymírají nejenom spisovatelé, ale i čtenáři.686

hanem az olvasó: ez az igazi, a nagy irodalom.“ – MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1961–63, 
s. 262.

680 „Nem  és  nem:  az  Irodalom  nem  az,  amit  mond  –  hanem  a  válasz,  amit  kiprovokál  az 
olvasóból.  Az  Irodalomban,  ha  Erő,  Energia:  van  valami  kimondatlan,  félig  kimondott  – 
a Hívás. Nem az, amit mond, hanem az, amit követel. – Az olvasó vádja: ‚Engem lassú tűzön 
sütnek, és az Irodalom nem mondja Azt, amit hallani akarok…‘ Az író válasza: ‚Az Olvasó 
tartsa a száját, ha nem tudja azt »felelni«, amit követelek tőle.‘“ – MÁRAI, Sándor.  A teljes  
napló: 1961–63, s. 264.

681 „Az ‚irodalom‘ akkor igazán energia,  ha követelő irodalom. (…) A vers nemcsak az,  amit 
mond,  hanem még  inkább  a  válasz,  amit  követel  az  olvasótól  (…).“  –  MÁRAI,  Sándor. 
A teljes napló: 1961–63, s. 255–256.

682 „az anyanyelv összeesküvésén belül“ – MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1959–60, s. 7.
683 MÁRAI,  Sándor.  A teljes  napló:  1949,  s.  202; MÁRAI,  Sándor.  A teljes  napló:  1950–51, 

s. 345.
684 Viz např.  kapitoly  Země,  země…! věnované situace  literatury  v západní  Evropě v prvním 

období po druhé světové válce – MÁRAI, Sándor. Země, země…!, s. 208–223.
685 „az író és az olvasó csaknem titkos jelekkel keresik egymást“ – MÁRAI, Sándor.  A teljes  

napló: 1959–60, s. 201.
686 Viz MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1982–89, s. 102.
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Máraiho názor, že literárním hrdinou musí být vždy jedinec, vyplýval z jeho 

filozofickoantropologické  reflexe  a  z  jeho  odmítnutí  koncepce  socialistické 

literatury.  Ze  stejného  důvodu  nemohla  tvorbu  Máraiho  akceptovat  ani 

socialistická  literatura  v  duchu  Lukácsova  velkého  realismu.687 A v  tom  také 

nakonec viděl vysvětlení toho, proč literatura – ta „skutečná“, nikoli „masová“ – 

nemohla zajímat moderní zmasovělou společnost. Zmasovělá společnost nehledá 

v literatuře „to něco navíc“ (többlet), ale jen zábavu, nezajímá se o intelektuální, 

morální  nebo  estetický  rozměr  literatury,  který  vyžaduje  námahu  ze  strany 

čtenáře. Morální a intelektuální požadavek čili základní předpoklad literatury z ní 

v současnosti  zmizel.  Márai  konstatuje,  že  současná  literatura  je  „kanibalský 

chrapot“,688 spotřební  průmysl,  pro  který  je  důležitý  pouze  zisk,  nikoli  to,  co 

spisovatel,  resp.  dílo  říká.689 Požadavek  kvality  však  neznamenal,  že  Márai 

idealizoval  literaturu  dávných  časů.  To,  proti  čemu se  stavěl,  byla  lhostejnost 

a průměrnost, které se v minulosti neobjevovaly s takovou intenzitou a které viděl 

v moderní  společnosti,  rovněž  v  literatuře:  „Zmetky  byly  vždy  –  v  literatuře, 

v umění, ve veřejném životě – a vždy se jen zřídkakdy vyskytovalo to, co bylo 

vynikající,  ojedinělé. Ale nikdy nebyla průměrnost tak triumfální jako dnes.“690 

Tento  proces  pozoroval  jak v Americe,  tak v Evropě – stačí  zde  zmínit  velmi 

kritické kapitoly týkající se současné evropské literatury v Zemi, zemi…!691

687 O Lukácsovi se Márai vyjadřoval kriticky v románu  Země, země…! – viz MÁRAI, Sándor. 
Země, země…!, s. 251–252.

688 „kannibáli hörgés“ – MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1961–63, s. 232.
689 Viz např. MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1978–81, s. 71, 119, 231.
690 „Mindig volt selejt – irodalomban, művészetben, közéletben – és mindig ritka volt a kiváló, az  

egyedül való. De soha nem volt a középszerű olyan diadalmas, mint ma.“ – MÁRAI, Sándor. 
A teljes napló: 1974–77, s. 332.

691 V 50. letech, přestože Amerika poskytla Máraimu existenci a svobodu, za kterou jí byl vděčný, 
mluvil o situaci literatury v Americe velmi negativně. Když se s ní poprvé setkal, všude viděl 
nedostatek kultury, nedostatek požadavku na kvalitu, tvrdil, že tento nedostatek se šíří jako 
nějaká epidemie. Zároveň kritizoval emigranty z Evropy, zejména spisovatele, kteří v Americe 
zapomínali o této podstatě tvorby. Úroveň kultury a literatury v Americe považoval za nízkou. 
Tvrdil dokonce, že literatura a literární život zde neexistují a že na jejich místě lze najít jen  
byznys.  V pozdějším období  tato  kritika  zmírnila  a  začal  si  všímat  pozitivních  jevů  jako 
například amerických knihoven, které vysoce oceňoval a pravidelně využíval. Začal také číst 
více americké autory v angličtině, přičemž mnoho z nich si získalo jeho uznání. Jeho kritika se 
týkala již úpadku literatury jako procesu charakteristického pro celý moderní svět. Viz např. 
MÁRAI,  Sándor.  A teljes  napló:  1952–53,  s.  308,  333,  334,  364,  390;  MÁRAI,  Sándor. 
A teljes napló: 1954–56, s. 66, 172, 291; MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1978–81, s. 71, 119, 
338 atd.
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Člověk (Ember)

„Člověk  je  možnost.“692 –  toto  tvrzení,  které  se  objevuje  v  románu 

Země, země…! a  také  v deníku,693 je  základní  tezí  Máraiho  filozoficko-

antropologické reflexe. Každý člověk je podle Máraiho jedinečný exemplář, jehož 

by  mělo  charakterizovat  samostatné  a  nezávislé  myšlení.  Během  celé  tvorby 

zdůrazňoval význam jedince a důležitost jeho rozvoje a svobody.

Vždy jde o toto. ‚Člověk‘: živá bytost, která se odváží a umí využít možnost, kterou 
tato živá bytost znamená ve světě. Většina lidí tak daleko nedospěje, neodváží se 
využít lidskou možnost.694

Není to ontologický antropocentrismus v duchu Heideggera nebo Sartra,  nýbrž 

epistemologicko-axiologický  antropocentrismus,  který  je  na  jedné  straně  třeba 

spojovat s myšlenkami stoiků a na druhé straně s filozofií Schopenhauera nebo 

Ortegy. Stejně jako stoici nebo Ortega zdůrazňoval Márai rovnost lidí, která je 

nezávislá na rozdílech uvnitř dané společnosti. Tvrdil, že opravdová šlechetnost je 

šlechetností  ducha,  jež  se  ukazuje  v  neustálé  snaze  o zdokonalení  vlastní 

osobnosti,  díky vlastní  vůli  a  praktikování  ctnosti,  jak by to  řekli  stoici,  nebo 

jednoduše  díky  morálnímu  jednání.  Márai  vysvětluje  svůj  názor  následujícími 

slovy:

Člověk  je  možnost.  (…) Protože  po  celá  desetiletí  jsem psal  o  všem možném – 
o zábavném i o strašlivém – ale přitom jakoby z přinucení, protože vždycky bych 
byl rád mluvil o tom, že člověk – tento velice mladý savec, který během organické 
evoluce,  možná  v  důsledku  mutační  varianty  po  náhodném dopadu  kosmického 
paprsku, získal impuls, aby si vypěstoval mozek s větším objemem, který se liší od 
mozku jiných organických živých bytostí – je více a je i něco jiného, než čím nebo 
kým se právě jeví. Chtěl jsem psát o tom, že je v člověku něco, co nedokážou zničit 
ani hrůzy náhodnosti, které vyplývají z jeho povahy: není ‚lepší‘, než jaký je, avšak 
vždycky, za všemi hrůzami je ‚jiný‘: je možnost…695

Člověk může být plným a vnitřně integrovaným subjektem pouze tehdy, když je 

zcela svobodný a když si zvolí řád života nebo řečeno filozofičtěji: řád bytí nad 

řád vlastnění. Pouze takový jedinec může přispět k vytvoření, rozvoji a udržení 

autentické  kultury.  V tomto  myšlení  se  projevují  silné  a  široce  chápané  vlivy 

filozofického myšlení stoiků a existencialistů v duchu Kierkegaarda, Nietzscheho, 

692 MÁRAI, Sándor. Země, země…!, s. 313. Zvýraznil autor.
693 Viz např. MÁRAI, Sándor.  A teljes napló: 1950–51, s. 85; MÁRAI, Sándor.  A teljes napló:  

1961–63, s. 252.
694 „Mindig erről van szó. Az ‚ember‘: az élőlény, aki mer és tud élni a lehetőséggel, amit ez az 

élőlény jelent a világban. Legtöbb ember nem jut el ide, nem mer élni az emberi lehetőséggel.“ 
– MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1961–63, s. 233. Zvýraznil autor.

695 MÁRAI, Sándor. Země, země…!, s. 313–314. Zvýraznil autor.
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Ortegy y Gasseta nebo de Unamuna. Existenciální obecnost a nedostatek vědomí 

vnímá jako něco extrémně negativního. Jedinec jako nositel kultury je postaven 

proti davu (tömeg). Márai zde sleduje ortegovské rozlišení na jedince a dav, které 

je  založeno na ukázání  existenciálních rozdílů.  Jedinec je  tvůrčí,  sebe-vědomý 

a touží  po  vlastním rozvoji,  zatímco  dav je  pasivní,  ne  sebe-vědomý a  nevidí 

potřebu  vlastního  rozvoje.  A proto  lze  pojem  dav  spojovat  se  stavem  duše, 

intelektuálního postoje – a v podstatě s jeho absencí. Tvůrčí síla kultury, doména 

jedince, se stává hrozbou pro dav, a z toho důvodu chce dav zablokovat její sílu 

k rozvoji, tak aby ji stagnace přivedla k úpadku.

Márai velmi silně zdůrazňoval subjektivitu člověka, který je ale ponořen do 

dějinnosti,  kde  tradice  hraje  zvláštní  roli  –  máme  zde  co  do  činění  s  ve  své 

podstatě hermeneutickým chápáním kultury (zejména v gadamerovském smyslu). 

Všechny  Máraiho  romány  (ale  rovněž  nerománová  tvorba)  ukazují,  že  člověk 

a jeho  individuální  já  není  pouhou  sumou jednotlivých  zkušeností.  Já  člověka 

úzce souvisí s kulturou, dokonce je jejím výsledkem, přesněji řečeno „možností“ 

spojení toho, co je individuální, a toho, co je kulturní. Zůstává otevřenou otázkou, 

zda  se  jednotlivý  člověk  dokáže  vypořádat  s touto  úlohou  základní  pro  jeho 

existenci.  A proto  tak  důležitou  roli  hraje  literatura  a spisovatelé  –  podstatou 

literatury je právě ukázat cestu, která umožní realizovat možnost, kterou je každý 

člověk.

Společenství (Társadalom)

Společenství  jako  soužití  lidí  v  rámci  společenské  smlouvy  je  přirozenou 

tendencí člověka. Márai však nevěřil v beztřídní společnost – nemůže existovat 

sociální  systém,  ve  kterém  nejsou  rozdíly.  Každá  sociální  vrstva  má  své 

povinnosti a schopnosti a jenom v jejich rámci může fungovat.

Ve vrstvě měšťanů viděl roli budovatelů kultury a její vynikající jednotlivci 

měli  vést  společnost.696 Toto  přesvědčení  samozřejmě  bylo  spojeno  s jeho 

politickými názory a silným odporem vůči represivním systémům. Opodstatnění 

tohoto  názoru  lze  však  hledat  v  jeho  antropologické  reflexi  –  člověk  jako 

individuum má vlastní úlohu nejenom pokud jde o jeho soukromý život, ale také 

696 Podrobné poznámky týkající se pojmu města a měšťanství viz analýza Díla rodiny Garrenů 
a esejistických románů – podkapitoly 2.3 a 2.5 – zde je již neopakuji.
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pokud jde o společenský život a rozvoj společnosti nebo národa. A proto žádný 

sociální systém, který chce omezit individualitu jedince, není dobrým systémem. 

Bez  rozvoje  jedince  není  také  možný  intelektuální,  morální,  ekonomický  atd. 

rozvoj společnosti. Takový systém, který znemožňuje rozvoj a nemůže nabídnout 

socioekonomické a jurisdikční rovnosti – protože by se nemohl udržet –, musí být 

založen na strachu a teroru, jinak padne.

Márai zdůrazňoval roli  města jako fóra společenského rozvoje,  neboť dalo 

příležitost  stvořit  intelektuální  prostor,  resp.  veřejný  život,  který  je  nutný  ke 

vzniku kultury. Podle Máraiho to nebyly vyšší nebo nižší vrstvy, kdo v největší 

míře  přispěl  k rozkvětu  evropské  kultury,  ale  vrstva  střední,  měšťanství,  jehož 

doménou byl obchod.697 Z tohoto důvodu dějiny Evropy, resp. dějiny evropské 

kultury, spojoval s dějinami rozvoje měst, kde se jedinec mohl vyvíjet díky své 

práci,  což  mělo  za  následek,  že  se  rozvíjela  Evropa  a  evropská  kultura. 

Socialismus,  který zbavuje  ekonomiku individuálního obchodu,  podle  Máraiho 

působí v rozporu s dějinami – není možné zbavit jedince jeho individualismu, ke 

kterému patří také jeho individuální práce, a mluvit o společenském rozvoji.

 Pojem měšťanství (stejně jako pojem davu) nelze spojovat pouze a výhradně 

s třídní situací. Podle Máraiho je to poslání, jehož cílem je vytvářet atmosféru, 

v níž existuje kultura (srov. analýzu esejistických románu oddíl 2.5). Márai byl 

zastáncem  zvyšování  povědomí  společnosti  v  duchu  liberální  demokracie, 

výchovy národa, díky které by se mohla zvyšovat životní úroveň celé společnosti. 

Společnost je zde chápaná jako společenství, nikoli jako systém, protože systém 

vždy obětuje jednotlivého člověka s cílem budovat klamné ideje. Byla to podstata 

a  hodnota,  které  se  nechtěl  vzdát.  Zároveň  byl  přesvědčen,  že  v moderním 

zmasovělém světě není možné mluvit o společnosti v tomto významu – neexistují 

společenství,  jenom systémy.  Kritizoval také člověka,  který se v jistém smyslu 

sám vzdal své důstojnosti a možnosti, kterou je (srov. například postavu Alberta 

v Díle rodiny Garrenů). V průběhu let byl stálé více přesvědčen, že zmasovění, 

které se šíří po celém světě jako epidemie, znamená konec člověčenství, který si 

člověk sám způsobuje.698 I přes intenzifikaci procesu zmasovění, tj. vzdalování se 

697 Viz např. MÁRAI, Sándor. Země, země…!, s. 201–208; MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1943-
44, s. 200, 272; MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1945, s. 77, MÁRAI, Sándor. A teljes napló:  
1961–63, s. 183.

698 Viz např. MÁRAI, Sándor.  A teljes napló: 1943-44, s. 178, 195; MÁRAI, Sándor.  A teljes  
napló: 1948, s. 108; MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1959-60, s. 270.
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světu hodnot a kultury, chtěl Márai věřit, že lidstvo ještě neřeklo poslední slovo, 

že může ještě říct něco o sobě a světě, může vyjádřit Myšlenku (Gondolat), která 

řekne něco skutečného a hodnotného o světě a o člověku samotném. To se však 

může stát pouze tehdy, když se vrátí k individualitě a osobnosti jako základním 

determinantám lidské existence.

Individualita a Osobnost (Egyéniség a Személyiség)

Následkem takového obrazu člověka a společnosti bylo uznání individuality 

a osobnosti jako základních hodnot lidského života, čehož lze dosáhnout, pouze 

pokud  je  zaručena  lidská  svoboda.  Otázka  já  člověka,  jeho  individuality 

a osobnosti je v centru všech jeho románů. Románová já nejsou nikdy zavěšena ve 

vakuu a často je charakterizuje konflikt – ať už se jedná o já v rozporu se sebou 

samým nebo v konfrontaci s jinými, se společností nebo s represivním systémem. 

Člověk jako společenská bytost rozvíjí svou individualitu a osobnost ve vztahu 

s jinými  lidmi,  kteří  jsou  konkrétními  já  stejně  jako  on,  a  se  společenským 

kontextem, jakým je národ a společenská vrstva.

Vědomí  vlastního  já,  vlastní  individuální  a  osobní  existence,  bylo  pro 

Máraiho základní otázkou. Z tohoto důvodu odmítal koncepce člověka z východní 

filozofie, zejména buddhismus, ve kterém dosažení štěstí viděl jako zřeknutí se 

tohoto  já.  To byl  také  důvod,  proč  odmítal  jakoukoli  formu systému –  každý 

systém je útokem na individualitu a osobnost člověka a týká se to každé ideologie, 

jak politických systémů, tak vědy či filozofie, pokud je chápeme systémově. Když 

v románu Země, země…! ukazuje důvody, proč se rozhodl emigrovat, je to právě 

otázka zachování vlastního já, která je rozhodující:

Z tohoto krásného, smutného, moudrého a barvitého města,  z Budapešti, je nutné 
odejít, jestli zde totiž zůstanu, ochrnu agresivní hloupostí, která mě zde obklopuje. 
A musím si odtud vzít něco, co je snad fixní idea: to ‚já‘, osobnost, která existuje 
pouze v jediném exempláři. To ‚já‘ není lepší, ani onačejší – ano, je možné, že je 
horší, ubožejší – než ‚já‘ těch druhých; ale já mám pouze toto jedno. Neexistuje 
Idea, Cíl, jež by mi je vynahrazovaly, pokud toto ‚já‘ ztratím, pokud se vzdám onoho 
jiného stesku po domově, který mě nyní prostoupil jako v dobách mládí milostné 
vzrušení nebo napětí ctižádosti: pokud zde zůstanu, tato touha ve mně odumře.699

A proto  je  možné  říci,  že  byl  stoupencem úplné  autonomie  lidské  osobnosti. 

Jenom  autentický  život,  tzn.  svobodný,  vědomý  a  shodný  s  vlastní  vnitřní 

699 MÁRAI, Sándor. Země, země…!, s. 317.
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podstatou, má hodnotu (srov. také analýzy emigračních románů, zejména románů 

Krev sv. Januária a Posilovač v podkapitole 2.4). Na druhé straně však ukazoval, 

že nedostatek hodnot, resp. kultury jsou vepsané v člověku – když jsou pro to 

vhodné podmínky, může se každé společenství, každý národ obrátit k barbarství, 

resp. davu. Lze tomu rozumět jako druhu pudu, biologické síle, která čeká, aby se 

projevila. Pojistkou je zde právě kultura – a když chybí, člověka ovládá tato síla 

a ten se stává částí barbarského světa.700

Svoboda (Szabadság)

Svoboda  je  základním  předpokladem  lidské  existence  jak  na  individuální 

úrovni,  tak  na  společenské  úrovni.  To  ona  konstituuje  osobnost  člověka 

a umožňuje  kolektivní  život.  Márai  mnohokrát  psal,  čím  je  pro  něj  svoboda, 

například:

Smyslem  toho  všeho  je,  že  lidský  život  má  jediný  cíl:  svobodu.  Bez  jistých 
elementárních, lidských svobod a nárokování si svobody nestojí za to žít. A svoboda 
má jenom jednou cestu: demokracii. Ta je také nedokonalá a relativní, ale v praxi je 
to to nejvíc, co může člověk uskutečnit. Ze všech zbývajících sil musí každý člověk 
pracovat na tom, aby Maďarsko bylo demokratickým státem. To je náš úkol, jinak 
bylo všechno na nic.701

A bez svobody nestojí za to žít. Je to možné, ale nestojí to za to; jedinec nebo národ,  
který si tuto možnost vybírá, brzy pozná, že tato možnost i v praxi znamená smrt – 
nejenom ideovou a morální smrt, nýbrž také skutečnou, fyzickou. Stále méně věřím, 
že maďarstvo, maďarské společenství ve svém národním těle přežije tuto katastrofu,  
kterou vyvolala jeho zbabělost a nevzdělanost.702

Svoboda, říkají. Bez svobody nestojí za to žít. To je pravda. Jen o tom nemluví, že  
svobodu  není  možno  dostat  zvnějška.  Američané  nám  nemůžou  poslat  svobodu 
v dobročinném balíčku.  Svoboda je souhrn dobrovolně akceptovaných povinností,  

700 Viz např. MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1952–53, s. 353; MÁRAI, Sándor. A teljes napló:  
1961–63, s. 14; MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1964–66, s. 45.

701 „Mindennek az értelme, hogy az emberi életnek egyetlen célja van: a szabadság. Bizonyos 
elemi, emberi szabadságjogok és szabadságigény nélkül nem érdemes élni. S a szabadságnak 
egy útja van: a demokrácia. Ez is tökéletlen és viszonylagos, de a gyakorlatban ez a legtöbb, 
amit ember megvalósíthat. Minden megmaradt erejével minden ember dolgozzék azon, hogy 
Magyarország demokratikus állam legyen. Ennyi a feladat, máskülönben hiába volt minden.“ 
– MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1945, s. 82.

702 „Szabadság nélkül pedig nem érdemes élni. Lehet, de nem érdemes; s az egyén és a nemzet,  
aki  vagy  amely  ezt  a  lehetőséget  választja,  hamarosan  megtudja,  hogy  ez  a  lehetőség 
a gyakorlatban is a halált jelenti – nemcsak az eszmei, erkölcsi halált, hanem a valóságosat,  
fizikait is. Mind kevésbé hiszem, hogy a magyarság nemzeti testében túléli ezt a katasztrófát, 
melyet gyávasága és műveletlensége idézett fel.“ – MÁRAI, Sándor.  A teljes napló: 1945, 
s. 143.
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uznaných  za  oprávněné. Cokoliv  jiného  není  svoboda,  ale  sobectví  a  chamtivé 
přehánění.703

Demokracie, říkají, a svoboda. Ale masa chce jistotu, nic jiného. A proto je masa 
vždy  ochotna  obětovat  svobodu.  Jen  jedinec,  kacíř  chce  svobodu.  Jedině  on  je 
ochoten – každý den znovu – za ni platit. Ta cena je neobyčejně vysoká.704

Z citovaných pasáží vzniká jasný obraz toho, co znamenala pro Máraiho svoboda 

–  bylo  to  vědomé usilování  o  zachování  integrity  vlastní  osobnosti  a naplnění 

požadavků života ve společnosti. Je to vnitřní usilování v duši každého nezávisle 

myslícího  jedince.  Takový  názor  spojuje  Máraiho  s  kantovskou tradicí.  Márai 

zdůrazňoval,  že  svoboda nemůže být  odstupňována – buď je  člověk absolutně 

a bezpodmínečně  svobodný,  anebo  není  svobodný  vůbec.  Týká  se  to  každého 

člověka,  ale  také  společnosti  jako celku  –  svoboda je  základem soužití  lidí  v 

daném  společenství.  Ačkoli  neexistuje  žádná  třídně  unifikovaná  společnost, 

neznamená  to  odebrání  práva  na  osobní  svobodu,  která  se  manifestuje  také 

právem na vzdělávání a rozvoj. Jakákoliv forma systému nikdy nebude znamenat 

svobodu pro jedince – svobodu nelze garantovat předpisy, nátlakem nebo násilím. 

V  tomto  kontextu  je  třeba  nahlížet  na  vědomé  mlčení  umělce  jako  formu 

nesouhlasu vůči útoku na svobodu a základní hodnoty světa kultury a člověka. 

Pouze za podmínek plné svobody může tvořit a plnit svou roli,  když mu bude 

odebrána svoboda, zůstane mu „svoboda mlčet“ (hallgatási szabadság).

Kultura (Műveltség)

Márai  spojoval  kulturu  s  morálkou.  Byl  to  pro  něj  takový  existenciální 

prostor,  který  je  nejvhodnější  pro  člověka  –  pouze  prostřednictvím  kultury, 

kodifikovaných  vzorců  chování,  které  brzdí  zvířecí  pudy,  je  člověk  schopen 

uskutečnit  své  lidství.  Kultura  neomezuje  svobodu  člověka,  právě  naopak:  je 

možné říct, že svět kultury je ten správný svět fungování jedince, ve kterém může 

plně realizovat  svou „možnost“  a ve kterém je  také svoboda plně realizována. 

Nelze  zde  však  ztotožňovat  pojem  kultury  s pojmem  společenského  zvyku. 

Protože v Máraiho chápání má kultura jako prvořadý pojem dynamický a dějový 

charakter. Je třeba jí rozumět jako podmínce, která umožňuje vznik společenství 

a podmiňuje  společenskou  identitu  člověka.  Je  zde  však  zdůrazňována  otázka 

703 MÁRAI, Sándor. Deníky: Svazek I., s. 230. Zvýraznila MGB.
704 MÁRAI, Sándor. Deníky: Svazek I., s. 314.
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vědomí této kulturní příslušnosti. V okamžiku, kdy se daná komunita proměňuje 

ze skupiny jedinců na dav, následuje ztráta tohoto vědomí a přechod od racionality 

k iracionalitě,  od rozvážného jednání k impulsivnímu jednání na základě pudů. 

Když se společnost promění v dav, není již možné mluvit o kultuře, protože dav je 

ze své povahy akulturní a je výrazem civilizace. A protože kultura vyjadřuje určité 

obsahy, které musí najít svého příjemce, není člověk jen účastníkem kultury, ale 

jejím  aktivním  subjektem,  díky  kterému  dochází  nejen  ke  sdělení  kulturního 

obsahu, nýbrž také k jeho aktualizaci. Jedná se o aktivní, tvůrčí účast, zapojení do 

společného  kulturního  prostoru.  Je  tady  viditelné,  že  kultura  úzce  souvisí 

s jednotlivcem – na jedné straně podmiňuje jeho existenci, na druhé straně je to 

právě on, kdo ji tvoří a rozvíjí. Je to forma určitého dialogu mezi těmito dvěma 

sférami.

Na jedné straně má kultura samozřejmě svou materiální úroveň (umělecké 

předměty), která je nezbytná k tomu, aby se objevila duchovní, nemateriální nebo 

významotvorná  úroveň,  ve  které  se  objevují  nejdůležitější  ideje  jako  její 

neoddělitelná součást.  Tyto dvě úrovně koexistují  v jednom kulturním prostoru 

a jejich  vztah  ukazuje  dynamiku  trvání  dané  kultury.  Kultura  zbavená  svých 

materiálních  artefaktů  v  průběhu  času  mizí.  Sama idea  není  schopna přetrvat. 

Proto je tak důležité umění jako materiální předmět, resp. výtvor kultury, který 

předává symbolický obsah, jenž je následně interpretován jedincem (srov. analýza 

Díla  rodiny  Garrenů  podkapitola  2.3).  Také  zde  se  ukazuje  ze  své  povahy 

hermeneutické stanovisko Máraiho – kultura je vědomým soužitím jedinců, kteří 

jsou  mezi  sebou  ve  vztahu  dialogického  charakteru.705 Je  to  sféra  společných 

individuálních a kolektivních vzpomínek existenciálního významu jak pro jedince, 

tak  i  pro  společenství,  které  jsou  v  průběhu  času  (re)interpretovány 

a aktualizovány  (viz  také  pojem Tradice)  –  Márai  píše:  „Protože  kulturu  není 

možné se naučit, ale je nutné ji také zdědit. Bez vzpomínek je těžké být opravdu 

vzdělaným; člověku chybějí reflexy.“706 Subjektem takových kulturních činností 

může být pouze svobodný jedinec, nikoli dav. Kultura je tedy syntézou, jejímž 

základem je tvoření a přenos, nikoli hromadná produkce. A proto je to řád bytí, 

proti  kterému je  postaven řád  vlastnictví,  který  nevyhnutelně  vede  k proměně 
705 Srov. např. metaforický popis tohoto společného sebevědomí, které je podstatou kultury v Díle 

rodiny Garrenů – MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 127–128.
706 „Mert műveltséget nem lehet megtanulni, hanem örökölni is kell. Emlék nélkül nehéz igazán 

műveltnek lenni; hiányoznak a reflexek.“ – MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1945, s. 52.
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kultury v civilizaci (srov. například postavu Alberta v Díle rodiny Garrenů). Řád 

bytí  znamená  samozřejmě  zdůraznění  individuality  a  osobnosti  v  pohledu  na 

člověka.

Otázka  krize  kultury,  její  proměny  a  úpadku  je  jedním  ze  základních 

problémů,  kterým  Márai  věnoval  pozornost  během své  dlouhé  kariéry.  Celou 

„krizovou literaturu“ nepřijímal nekriticky, ale  zaujímal  své vlastní  stanovisko. 

Myšlenky  některých  považoval  za  takové,  které  do  diskuse  nic  nevnášejí,  za 

pouhý popis faktů bez návrhu na konkrétní řešení této krize. Jedna z takových 

kritik  se  týká  knihy  Michaela  Robertse  The  Recovery  of  the  West (Zotavení 

Západu) z roku 1941. Stojí za to zde citovat patřičnou deníkovou pasáž, protože 

ukazuje specifický, máraiovský přístup k tomuto problému:

Knihu prolistuji nervózně a znuděně: tato krizová literatura se dusí v beznadějné 
banalitě.  Ti  všichni  Röpkeové,  Neegaardové,  Schubartové,  kteří  určují  diagnózu 
umírající  –  nebo  alespoň  tedy  podle  nich  umírající  –  západní  kultury  a  potom 
doporučují léky a ‚třetí cestu‘, zapomínají na jednou věc: na mě, na člověka. Nikdo 
nikde o mně nemluví.  Je řeč o kultuře a o systémech,  které se dostaly do slepé 
uličky. Diagnóza je do omrzení přesná, davy se vzbouřily, civilizace zmechanizovala 
postoj k životu atd. Jen o mně, přímo o mně nemluví nikdo, nikdo mi nedoporučuje 
‚řešení‘, to já můžu jít k čertu; pro ty vznešené diagnostiky, kteří meditují a posuzují  
v dlouhodobém horizontu, nejsem nikdo. Revoluce začne tehdy, až člověk prohlásí,  
že se jedná také o něj, o něj osobně. Ale tohoto okamžiku se sotva dožiji.707

Řešení, které viděl Márai, spočívalo ve vzdělávání a rozvoji společnosti, která na 

jedné straně přesně čerpá z evropské tradice a hodnot, na druhé straně však dává 

prostor  pro  individuální  rozvoj  jedince  tak,  aby  mohl  zcela  realizovat  svůj 

potenciál, resp. „možnost“.

Také z této perspektivy je Máraiho postoj specifickou kombinací myšlenek 

stoicismu  a  filozofie  Ortegy  y  Gasseta  –  hlavním  námětem  je  zde  touha  po 

rozvoji,  morální  odpovědnost  vůči  společenství,  vzdělání,  reálná  angažovanost 

v život jedince jako části kolektivního života (srov. oddíly 3.2.2 a 3.2.4). Je však 

třeba poznamenat, že Máraiho myšlenka se vyznačuje neustálým napětím mezi 

707 „A könyvet idegesen és unalommal lapozom át: ez a válságirodalom reménytelen közhelyekbe 
fullad. Mind e Röpkék, Neegaardok, Schubartok, akik látleletet vesznek fel a haldokló – vagy 
szerintük  haldokló  –  napnyugati  műveltségről,  s  aztán  gyógyszereket  és  ‚harmadik  utat‘ 
ajánlanak, egyről feledkeznek meg: rólam, az emberről. Rólam nincs szó sehol. Műveltségről 
és  rendszerekről  van  szó,  melyek  zsákutcába  futottak.  A diagnózis  az  unalomig  pontos, 
a tömegek  fellázadtak,  a  civilizáció  elgépiesített  egy  életérzést  stb.  Csak  rólam,  pontosan 
rólam  nem  beszél  senki,  nekem  nem  ajánl  senki  „megoldást”,  én  mehetek  a  pokolra; 
e fennkölt, nagy távlatokban szemlélődő és ítélkező diagnoszták számára nem vagyok senki. 
A forradalom  akkor  kezdődik  majd,  mikor  az  ember  kijelenti,  hogy  róla  is  szó  van, 
személyesen. De ezt a pillanatot bajosan tudom megélni.“ – MÁRAI, Sándor. A teljes napló:  
1943–44, s. 179.
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vírou v možnost spásy světa a smutným konstatováním iluzornosti a nemožnosti 

dosažení  tohoto  cíle  (srov.  kapitola  2.4,  především  analýza  románu  Krev 

sv. Januária). Na jedné straně Márai opakovaně tvrdil, že ani kultura není schopna 

změnit nejzákladnější,  nízké instinkty a pudy v člověku, výchova není schopna 

ochránit člověka před sebedestruktivním jednáním – říká například:

Zkušenost  mě  naučila,  že  veškerá  pedagogika  je  beznadějná,  přirozené  sklony 
člověka,  například krutost,  jsou zbytečně skrývány.  Člověk s  vražednými sklony 
zůstane vrahem i tehdy, oblékne-li si politický stejnokroj.708

Na  druhé  straně  se  však  o  to  neustále  snažil.  Pojem  kultury  nelze  spojovat 

s otázkou rozdělení  na sociální  třídy,  protože kultura je  vybudována nad tímto 

rozdělením. Přes kritiku elit, jejichž neschopnost, ale také vědomá rezignace vedly 

k úpadku kultury i jednotlivých společností a v důsledku až k válce, nezříká se 

Márai tohoto „úkolu elit“, v rámci nějž jsou elitou významní jedinci, osoby, které 

překračují svoji dobu a umožňují rozvoj celého lidstva. Kým jsou? Pro Máraiho 

jsou to tvůrci kultury, vzpomíná na Danta, Kolumba, sv. Pavla, na jiném místě 

mluví o Konfuciovi, Buddhovi, Shakespearovi, Goethovi nebo Aranyovi709 – je 

tedy  vidět,  že  to  nejsou  političtí  vůdci,  nýbrž  umělci  nebo  myslitelé,  tvůrci 

společného  prostoru,  ve  kterém  žije  člověk.  Tento  prostor,  přetrvává  nad 

historickým  časem  a  jen  výjimečný  člověk  může  změnit  směr  vývoje  světa. 

Zároveň si všímá, že současně k tomu, aby bylo možné učit celou společnost, je 

nutné také naučit kultuře a demokracii samotné „elity“, aby se mohly objevit tak 

výjimečné osobnosti.

Druhá  světová  válka  a  poválečné  období  bylo  pro  Máraiho  potvrzením 

filozofickoantropologické  a  společenské  teze:  rostoucí  a  šířící  se  davy  chtějí 

dosáhnout nové formy života, která již není postavená na kultuře. Ničení kultury, 

resp.  kulturního  pořádku,  znamená  postoupit  místo  nepořádku,  který  ohrožuje 

svobodu jednotlivce a nakonec ji pohltí. Jak stručně shrnul tento proces na konci 

části  Odznak  a  hlášení  v  Díle  rodiny  Garrenů:  „Kultura  zemřela.  (…)  Nihil 

žije.“710 Pojem „globalizované kultury“ je podle Máraiho oxymóronem – je možné 

mluvit o globální civilizaci, ale ne o globální kultuře. Kultura muže být společná, 

ale nikdy globalizovaná a unifikovaná. Zároveň je kultura postavena proti cizosti 

708 MÁRAI,  Sándor.  Země,  země…!,  s.  170.  Viz také např.:  MÁRAI,  Sándor.  A teljes  napló:  
1943–44, s. 197; MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1945, s. 89, 201, 340.

709 Viz např. MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1943–44, s. 199–200.
710 „Műveltség meghalt. (…) Nihil él.“ – MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 410.
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a  barbarství.  Márai  také  ukazuje  a  zdůrazňuje  úplnou  nemožnost  nejenom 

porozumění,  ale  také  pronikání  kulturních  prvků  mezi  jednotlivými  kulturami 

(srov. metaforický popis v Díle rodiny Garrenů, přímo v Zemi, zemi…!, ale také 

v Rubínovém srdci atd.). Kultura, společně se svojí symbolickou sférou, je formou 

života, která charakterizuje dané společenství a určuje její rozvoj. V okamžiku, 

když tato forma dozraje, začíná její úpadek.

Tradice (Hagyomány)

Kultura se zachovává a objevuje skrze tradici. Protože člověk jenom v jejím 

rámci  může  udržovat  svobodu  a  rozvíjet  sebe,  je  možné  říci,  že  tradice  je 

impulzem,  který  má  pro  jedince  poznávací  charakter.  Tradici  lze  chápat  jako 

určitý druh kolektivní paměti dané společnosti, která je v různých materiálních 

a symbolických  projevech  (filozof  by  zde  řekl:  v  objektivizacích)  jako  např. 

právo,  umění,  literatura,  zvyky  atd.,  individuálně  (re)interpretovaná,  což 

umožňuje (sebe)pochopení, ale také její zachování. Zanechat kultivování tradice 

a jejího neustálého aktualizování zapříčiňuje ztrátu jak individuální, tak kolektivní 

(dané  společenské  skupiny,  národa)  identity.  Odmítnutí  tradice  se  proto  stává 

jedním z důvodů krize dané kultury. Tradice předávaná z generace na generaci je 

klíčovým prvkem při  budování  kultury  –  není  to  však  slepé  množení  obecně 

uznávaných  vzorců,  nýbrž  dialog,  který  vede  k  porozumění,  reinterpretaci 

a rozvoji  jedince  a společenství.  Jak  ukazuje  Szegedy-Maszák,  Máraiho  vztah 

k tradici je jedním z důvodů, proč autobiografické žánry hrají tak důležitou roli 

v jeho tvorbě.711 Nelze si také nevšimnout, že se u Máraiho projevuje analogie 

s hermeneutickým,  resp.  gadamerovským  chápáním  tradice  –  také  zde  je 

propojení významu tradice a autority v procesu poznání jeho nutným prvkem.

Cizí (Idegen)

Cizost  u  Máraiho  úzce  souvisí  s  pojmem kultury  –  cizí  je  ten,  kdo  není 

součástí  světa  společně  vyznávaných  hodnot.  Jedinci,  kteří  patří  ke  dvěma 

odlišným kulturám, nejsou schopni nejenom se dohodnout, ale také si navzájem 

porozumět,  protože  ve  své  podstatě  mají  tyto  kultury  jiný  obraz  člověka. 

711 SZEGEDY-MASZÁK, Mihály. Márai Sándor, s. 85.
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Metaforický obraz  cizího  z  Díla  rodiny  Garrenů,  kde  příchod cizích  znamená 

konec určitého hodnotového světa, doplňuje Márai antropologicko-sociologickou 

perspektivou v  Zemi, zemi…!, kde člověk Východu a člověk Západu představují 

dva úplně jiné typy člověka, které jsou pro sebe zcela cizí, protože jejich kultury 

nejsou kompatibilní. Jiný znamená z tohoto hlediska cizí. Tento rozdíl platí také 

pro probíhající změny v rámci samotné evropské kultury. Zde se propast cizoty 

objevuje v relaci mezi světem humanistických hodnot a civilizací davů – stejně 

jako mezi představiteli různých kultur neexistuje dialog a porozumění: jedinec je 

úplně cizí pro dav a dav je úplně cizí pro jedince.

Civilizace (Civilizáció)

Márai  zpočátku  termín  civilizace  používal  v  synonymním,  ale  ne  zcela 

totožném významu s pojmem kultura. V románu  Zpověď se ještě objevuje jako 

forma lidského kolektivního  života,  které  dosáhlo  vysokou úroveň  kulturního, 

industriálního a technického rozvoje. Od konce 30. let pro něj tento pojem získal 

konkrétní  a  pejorativní  význam  –  změny,  které  pozoroval  v Evropě,  hodnotil 

velmi  negativně  a  samotnou  evropskou  civilizaci  spojoval  s  duchovním 

nihilismem a úpadkem kultury. Vliv na jeho názory měla široce chápaná filozofie 

kultury,  hlavně  teoretici  civilizace  (srov.  analýzy  Díla  rodiny  Garrenů, 

emigračních a esejistických románu a také filozofickou četbu – kapitoly 2.3, 2.4, 

2.5, 3.2).

Na  úrovni  sociologické  reflexe  viděl  Márai  civilizaci  jako  soubor 

společenských jevů. Od kultury se však odlišuje tím, že je zbavena tvůrčího vlivu 

tradice a hodnot – metaforicky je možné říci, že civilizace je technicky vyvinutou 

kulturou,  které  chybí  její  podstata,  její  duch.  Je  to  forma  kolektivnosti,  která 

usiluje  o  hromadění  materiálních  hodnot,  nikoli  hodnot  duchovních  nebo 

morálních.  Zároveň  v  civilizaci  mizí  jedinec,  čili  jádro  kultury.  Je  doménou 

člověka ztechnizovaného, zideologizovaného a zpředmětněného, který je zbaven 

rámců, jež dávají životu více než jenom materiální a pudový smysl. Márai tvrdil, 

že současnost je obdobím davového člověka a nihilismu: „Lidský dav nemá již 

žádné morální a kulturní zábrany. Kultura zemřela, nihil žije. Agresivní pudy již 
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nejsou úspěšně cenzurovány žádnou morální nebo rozumovou autoritou (…).“712 

Civilizace je spojena s řádem vlastnění, který vytěsňuje řád bytí (srov. postavu 

Alberta  v  Díle  rodiny  Garrenů  nebo  poznámky  týkající  se  charakteristiky 

západních evropských národů jak v Díle rodiny Garrenů, tak v  Zemi, zemi…!). 

Díky technickému rozvoji civilizace uspokojuje základní, dokonce i biologické 

potřeby,  ale  také  potřeby  velmi  sofistikované.  Všechny  jsou  však  spojené 

s fyzickou  sférou  existence  člověka,  nikoli  s  její  duchovní  dimenzí,  protože 

zbavuje  člověka  jeho  individuality  a osobnosti.  To  umožňuje  vzniknout  davu, 

který používá stádní, zvířecí reflexy k získání kontroly nad jednáním lidí. Zároveň 

lze  kolektivnost,  která  se  stala  davem,  snadno  ovládat,  manipulovat  a  využít 

k partikulárním  a  ideologickým  cílům  aktuálního  vůdce  nebo  úzké  skupiny 

u moci.

Márai  nepochybně  chápal  civilizaci  v  duchu  katastrofismu,  který  i  přes 

technický  pokrok  znamenal  zničení  nemateriálních  úspěchů  evropské  kultury, 

tj. hodnot  souvisejících  s  kulturou  chápanou  z  hlediska  vědomí  a  identity 

jednotlivců, kteří společně vytvářejí existenciální prostor. Otázka, zda je možné 

tyto  změny  zastavit,  byla  v  jeho tvorbě  stálé  přítomna.  Stejně  jako  v  případě 

možností vzdělávání společnosti se ukazuje stále pesimističtější pohled – přechod 

od stanoviska vyjadřujícího naději na možnost zastavení změn a procesu vzpoury 

davu až po ztrátu víry v možnost návratu do světa hodnot. Ve 40. letech, když 

přemýšlel, zda je silnější Slovo (Szó), Duše (Lélek) a Tvůrčí duch (Szellem) nebo 

Pud  (Ösztön),  Násilí  (Erőszak)  a  Rozčílení  (Indulat),  věřil,  že  koneckonců 

kulturní hodnoty jsou silnější.713 V průběhu let se v něm stále více zakořeňoval 

názor, že ani rozum, ani Erós, ani žádná jiná hodnota nezastaví vzpouru davů, 

protože dav ze své podstaty není schopen poslouchat hlas kultury. Ke dvacátému 

výročí  vypuknutí  druhé  světové  války  četl  Márai  svůj  článek  s  titulem  Búcsú 

(Loučení), který vyšel tehdy v listě  Pesti Hírlap. Říká o něm, že je „patetický“, 

ale „upřímný“, zatímco svůj vlastní úsudek – že rozum a solidarita zvítězí nad 

pudy  –  popisuje  jako  chybný,  protože  léta  ukázala,  že  pudy  byly  silnější 

v člověku.714 Na konci 50. let několikrát konstatuje, že není možné být si jistý, 

712 „Az emberi  tömegnek semmiféle  erkölcsi,  műveltségi  gátlása  nincsen  többé.  A műveltség 
meghalt, a nihil él. Az agressziós ösztönöket nem cenzúrázza többé eredményesen semmiféle 
erkölcsi vagy értelmi tekintély (…).“ – MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1946, s. 67.

713 MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1946, s. 39.
714 MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1959–60, s. 218.
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jestli druhá světová válka byla důsledkem rozhodnutí lidí, nebo zda se skrze lidské 

činnosti projevily síly přírody a dějinná nutnost, když se podle přírodních zákonů 

musejí  odehrávat  následující  cyklické světové války.  Je však jisté,  že  pro svět 

evropské kultury to znamenalo úplný konec.  Doba, která nastala,  pro něj byla 

systémem,  který  odebírá  jedinci  jeho  svobodu.  Je  to  agresivní  panování 

nerozumných davů a konzumu, považoval ji za období největší idiotizace lidstva, 

které nelze zastavit a které je přítomné ve všech oblastech lidského života, také 

v umění a vědě. Dav dokonce srovnával s hospodářskými zvířaty, která nemají již 

nic  společného  s  kulturou.715 (Srov.  také  analýzy  emigračních  románů  – 

kapitola 2.4.)

Evropa (Európa)

Evropa jako pojem neměla pro Máraiho jenom geografický, historický nebo 

politický význam, mnohem víc to byl kulturní pojem, je možné dokonce také říct, 

že filozofický. Tento pojem totiž zahrnuje vše, co souvisí s jeho názory týkajícími 

se koncepce člověka, jedince, společnosti a kultury. Ještě v roce 1946 Márai přímo 

říkal: „Jsem beznadějně Evropanem,“ ale zároveň přidává: „nechce se mi z těch 

trosek.“716 Máraiovská Evropa přestala existovat a on byl svědkem jejího konce. 

Ve  všech  Máraiho  dílech  se  ukazuje  kontrastní  obraz  dávné  Evropy  a dnešní 

Evropy. Tato dávná Evropa byla charakterizována morální a sociální soudržností, 

která  byla  nutným prvkem evropského světa  a  která  v současné  době již  není 

vidět.

Pro  Máraiho  není  idea  sjednocené  Evropy  politický  nebo  ekonomický 

koncept, nýbrž je to následek a privilegium vyplývající ze společné kultury. Svoji 

konzervativně-liberální vizi sjednocené Evropy (která byla v jeho tvorbě přítomná 

především v období 40. let) nejvíc ukazuje v publicistických textech a esejích jako 

Kassai  őrjárat (1941,  Košická  hlídka)  nebo  Röpirat  a  nemzetnevelés  ügyében 

(1942, Leták ve věci výchovy národa). Tato vize je však také silně zabudovaná 

v jeho  románové  tvorbě,  kde  zdůrazňuje  základní  roli  společných  evropských 

715 Viz např.: MÁRAI, Sándor.  A teljes napló: 1957–58, s. 66; MÁRAI, Sándor.  A teljes napló:  
1959–60, s. 254; MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1970–73, s. 127; MÁRAI, Sándor. A teljes  
napló: 1961–63, s. 79.

716 „Reménytelenül európai vagyok, nem vágyom el e romok közül.“ – MÁRAI, Sándor. A teljes  
napló: 1946, s. 248.
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hodnot, které spojují lidi kolem jedné idey. Bez těchto hodnot není možné mluvit 

o  společenství  národů  a  také  není  možné  realizovat  společnou  politicko-

ekonomickou strategii. Márai jednoznačně ukazuje, že společná Evropa nemůže 

znamenat zánik jednotlivých národů a národních kultur. Evropa je Evropou právě 

proto,  že  je  to  jednota  mnohosti,  různorodosti  a  odlišnosti,  které  však  i přes 

rozdíly mají společný svět hodnot. Rušení těchto rozdílů bude znamenat zničení 

Evropy jako takové (srov. zejména analýzy Díla rodiny Garrenů, Krve sv. Januária 

a Země, země…!).717

Období po druhé světové válce Máraimu ukázalo, že o evropské kultuře lze 

již mluvit  v minulém čase (srov.  výše heslo Kultura a Civilizace).  Přechod od 

kultury k civilizaci znamenal zároveň to, že v Evropě zmizela její vládnoucí idea 

(koreszme). Západní svět718 má rozvinutou ekonomiku, peníze, zbraně, davy, ale 

nemá jednu myšlenku,  která  by mohla sjednotit  lidi.  Podle  Máraiho je  taková 

vládnoucí  idea  důsledkem  rozvoje  a  trvání  kultury,  nikoli  jejího  rychlého 

vymýšlení  v  okamžiku,  když  již  dávná  myšlenka  neplatí.  Evropská  síla  se  – 

společně se svou  vládnoucí ideou – v novém světě znehodnotila a je patrné, že 

Evropa nemá žádnou novou ideu, kterou by mohla nabídnout světu. Dokonce se 

Evropa proměnila podle Máraiho v „epidemickou oblast“, protože „[n]ihilismus je 

evropskou duševní epidemií“.719 To, co teď spojuje Evropu, není společná kultura 

nebo společné  dějiny nebo dokonce  i  společná vzpomínka na minulost,  nikoli 

společný  pocit  viny,  že  Evropa  dovolila  vše  to,  co  se  stalo  ve  20. století720 – 

tj. dovolila, aby ji ovládly totalitní ideologie nehumánní ve své podstatě (fašismus 

a nacionální socialismus), což vedlo jak k vyhlazování lidí,  tak ke konci světa 

humanistických hodnot, ale také otevřelo cestu nihilismu. V prvních poválečných 

letech Márai věřil v možnost obnovit evropskou kulturu. Aby bylo možné budovat 

budoucnost Evropy v duchu míru a společných hodnot, je nutné uznat kolektivní 

odpovědnost  jak  na  úrovni  jednotlivých  národů,  tak  na  úrovni  celoevropské. 

Zachránit  Evropu  mohou  pouze  činnosti  založené  na  vědomém  urovnání 

717 Viz  především  MÁRAI,  Sándor.  Sértődöttek,  s.  18,  73–74;  MÁRAI,  Sándor.  Röpirat  
a nemzetnevelés ügyében, s. 57–63.

718 Márai také používal formulaci svět „bílého člověka“ – viz MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 80; 
MÁRAI, Sándor. Země, země…!, s. 211.

719 „járványos terület”, „Az európai lelki ragály a nihilizmus.“ – MÁRAI, Sándor. A teljes napló:  
1946, s. 110.

720 Viz např.  MÁRAI,  Sándor.  Země,  země…!,  s.  204 (Překladatelka však v tomto fragmentu 
přeložila pojem  műveltség čili kultura, vzdělaní jako civilizace.); MÁRAI, Sándor.  A teljes  
napló: 1946, s. 249–250.
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minulosti,  respektování  národních  zájmů  a zaručení  vzdělání  a sociálního 

zabezpečení společnosti. Časem Márai konstatuje, že Evropa nesplnila tento úkol. 

Následující roky přinášejí stále větší kritiku Evropy. Márai tvrdí, že se v Evropě 

rozhostila  nemorálnost,  arogance  a  nedostatek  vzdělanosti,  ba  dokonce,  že 

v Evropě  již  není  Evropa,  Evropa  zemřela.  Neexistuje  svět  hodnot  evropské 

kultury a sebevědomí této společné kultury, která v minulosti spojovala jednotlivé 

národy a jejich kultury, i přes rozdíly mezi nimi.721

Humanismus (Humanizmus)

Máraiovský  humanismus  vyplýval  z  jeho  filozofickoantropologické  vize 

člověka ve společnosti a úzce souvisí jak s jeho koncepcí jedince, tak s jeho vizí 

společnosti.  Pokud se  jedná  o  jedince,  je  to  specifické  spojení  intelektuálního 

postoje,  který  na  první  místo  dává  rozum  a  racionální  myšlení,  s  morálním 

postojem, který vyžaduje plnění povinností vyplývajících ze specifického okruhu 

hodnot.  Zároveň byla zdůrazněna svoboda jedince a jeho neomezené právo na 

bezpečnost,  důstojnost  a  osobní  rozvoj.  Pokud  se  jedná  o  humanismus  na 

kolektivní úrovni, humanismus se stává pro Máraiho podstatnou vlastností Evropy 

– Evropa byla Evropou jenom díky humanismu, je to esence evropské kultury 

(srov. také analýza románu Země, země…! v kapitole 2.5). Humanismus je tedy na 

jedné  straně  silně  příznakový  eticky,  na  straně  druhé  společensky  a  kulturně. 

Podle Máraiho nastal  v Evropě po druhé světové válce rozpad humanistických 

hodnot  a  myšlenek,  jejichž  cílem  bylo  tvořit  společný  prostor  kultury. 

Humanismus nahradilo zmasovění, technizace v každé sféře života a morální pád 

(srov. také pojmy Kultura a Civilizace).

Systém (Rendszer)

Márai vyjadřoval důsledný odpor vůči každé formě systému. Pojem systému 

je pro něj metaforickou transpozicí totalitarismu, který byl formou systémového 

barbarství,  jež  zbaví  člověka  základní  podmínky  jeho  lidské  existence, 

721 Viz MÁRAI, Sándor.  Země, země…!, s. 223–231. A také související záznamy v deníku jako 
např. MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1947, s. 46; MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1950–51, 
s.  160;  MÁRAI,  Sándor.  A teljes  napló:  1959–60,  s.  138,  156;  MÁRAI,  Sándor.  A teljes  
napló:  1961–63,  s. 360;  MÁRAI,  Sándor.  A teljes  napló:  1964–66,  s.  63,  102;  MÁRAI, 
Sándor. A teljes napló: 1978–81, s. 171.
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tj. svobody. A proto není možné uzavřít s ním kompromis. V okamžiku, kdy je 

člověk zbaven svobody,  je  zničena  také jeho osobnost  a individualita.  Vede to 

k tomu, že se člověk proměňuje v bezvýznamný prvek kolektivity, kterou je třeba 

definovat jako dav. Na začátku 40. let napsal: „otázka bolševismu pro evropského 

člověka není  otázkou třídní  moci,  nýbrž otázkou bytí  a  nebytí  evropanství.“722 

Márai  mluvil  o  sobě  jako  o  člověku  s  levicovými  názory,  ale  komunismus 

považoval ve skutečnosti za krajně pravicový systém a formu nacionalismu, za 

sociální a duševní otroctví vnucené jednotlivci.723 Pravicové a levicové diktatury 

považoval za de facto ideologie ve svém základu stejné, jelikož obě jsou založené 

na  identickém požadavku  zbavení  jedince  svobody  a jeho  základních  lidských 

práv jak z ekonomického hlediska (vlastnění), tak z duševního a intelektuálního 

hlediska  (názory,  rozvoj,  individualita,  osobnost).  Komunismus  nebyl  pro 

Máraiho historickou silou odpovídající nové době, ale hříchem a zločinem proti 

lidskosti,  kterému  nelze  odpustit.724 Velmi  brzy  odhalil  základní  mechanismy 

fungovaní  komunistické  vlády,  kterou  časem pojmenoval  „institucionalizovaný 

banditismus“,725 a  systému,  který  „není  šitý  na  míru  člověku“.726 V totalitním 

systému mizí  pořádek a  právní  předpisy,  které  mají  chránit  občany.  Nezávislý 

jedinec se stává hrozbou pro vládu, a proto je nutné ho zničit. Není překvapující, 

že  Márai  věnoval  zvláštní  pozornost  relaci  spisovatele  (ale  také  šířeji  umělce, 

myslitele,  vědce)  a  totalitní  vlády.  Zdůrazňoval  nutnost  svobody také  ve  sféře 

literatury a kritizoval spisovatele, kteří podporovali komunistickou vládu a čerpali 

z  toho prospěch (srov.  obzvlášť  analýzy románů Krev sv.  Januária,  Posilovač, 

Země, země…!).

Národ (Nemzet)

Národ pro Máraiho znamenal společenství lidí spojených společnou kulturou 

(v mikroperspektivě),  resp.  přesněji  řečeno  jazykem,  který  je  nejzákladnějším 

způsobem jejího vyjádření. Uvědomění si sebe sama národa je nutnou podmínkou 

722 „bolsevizmus kérdése az európai ember számára nem is osztályhatalmi kérdés, hanem a lét és 
nem lét, az európaiság kérdése“ – MÁRAI, Sándor. Röpirat a nemzetnevelés ügyében, s. 52.

723 Viz např. MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1948, s. 18.
724 Viz např. MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1961–63, s. 16.
725 MÁRAI, Sándor.  Země,  země…!,  s.  192. Viz také:  MÁRAI, Sándor.  A teljes napló: 1946, 

s. 132.
726 „nem emberszabású“ – MÁRAI, Sándor. San Gennaro vére, s. 152. Stejně v MÁRAI, Sándor. 

Země, země…!, s. 323.
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toho, aby se mohl rozvíjet. Je to také kromě svobody (individuální a kolektivní) 

součást  specifické  atmosféry  a  formy  života,  ve  které  může  vzplanout  tvůrčí 

plamen  umělců.  V  současné  době  v Evropě  není  možné  mluvit  o  národní 

rozdílnosti, která se zakládá na etnické rozdílnosti – to, co tvoří daný národ, je 

jazykové společenství, kolem kterého se buduje a je vyjádřena kultura a také vztah 

tohoto společenství k povinnostem vyplývajícím z této kultury.

V dnešním světě viděl Márai dvojí hrozbu pro národy – na jedné straně jsou 

to totalitní systémy, na druhé straně jsou to procesy související s mechanistickým 

zmasověním  a  stíráním  hranic  mezi  národy.  Jak  jedno,  tak  druhé  deformuje 

správný smysl tohoto pojetí a vede k reálnému pádu národů. V totalitním systému 

si vláda přivlastňuje takové pojmy jako národ nebo vlast,  mění jejich význam, 

protože  je  zbavuje  svobody.  Stávají  se  pouze  prázdnými  slovy  propagandy, 

prostřednictvím  kterých  chce  vláda  převzít  jedince  do  vlastnictví.  Ale  rovněž 

Západní  svět  se  svými  procesy  zmasovění  znamená  ohrožení  pro  svobodu, 

individualitu a osobnost jak jedince, tak národů. Ideál sjednocené Evropy neviděl 

Márai ve zrušení hranic a unifikaci různých aspektů společenského života, protože 

následkem  tohoto  by  byl  zánik  různorodosti,  svébytnosti  a samostatnosti 

jednotlivých národů. Národní identita jest první úrovní identity Evropanů, jenom 

respektování  těchto  národních  rozdílů  umožňuje  budování  vyšší,  nadnárodní 

a evropské kulturní identity. Takové chápání pojmu národ ze své povahy nemůže 

mít striktně politický charakter. Je to spíše kulturní pojem, který je založen na 

koncepci kontinuity vytváření symbolických řádů jako literatura, umění, ale také 

zvyky. Je dalek nacionalistického chápaní idey národa – ve jménu zájmu národa 

není  možné  obětovat  zájem  a  svobodu  jedince,  protože  právě  tento  zájem 

a svoboda  jedince  „způsobují“  národ.  V  nacionalistickém  vyzvedávání  idey 

národa na úroveň náboženství, což je tak charakteristické pro totalitní systémy, 

viděl destrukci samotného národa a jeho ducha.

Jazyk (Nyelv)

Mateřský jazyk je silou, která spojuje a nejzákladnějším způsobem vyjadřuje 

kulturu a národ. Díky jazyku a díky vědomí odlišnosti tohoto jazyka národ žije. 

Dokonce lze říci, že u Máraiho máme co do činění se ztotožněním jazykového 
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společenství  s pojmem  národa  –  když  je  společenství  zbaveno  svého  jazyka, 

začíná pomalý proces jeho umírání. To právě v jazyce, a přesněji v literatuře, která 

je  nejvyšší  a  nejplnější  rovinou jeho realizace,  začíná vědomý život  národa.727 

Jednotlivé národní kultury se mohly vyvíjet v průběhu staletí v rámci společného 

světa hodnot – tj. Evropy jako kulturního prostoru –, díky vlastním jazykům, které 

určují  jejich  specifičnost.728 Názor  týkající  se  primátu  jazyka  nad „krví“  nebo 

„rasou“  jako  podstaty  při  definovaní  národa,  byl  pro  Máraiho  základní 

a charakteristický po celé období jeho tvorby.729

Není tedy překvapivé, že koncepce významu mateřského jazyka měla jasné 

a jednoznačné důsledky v perspektivě  Máraiho názorů  týkajících  se důležitosti 

literatury pro sebevědomí národa a význam literární tvorby (také jeho vlastní). 

Zde  stojí  za  to  citovat,  co  Márai  psal  o  vztahu  mezi  spisovatelem  a „jeho“ 

jazykem. Již ve  Zpovědi vyznával:  „Spisovatel  může žít  a pracovat jen ve své 

mateřštině a mou mateřštinou byla maďarština.“730 Nebo: „Domov byl pro mne 

jen jediný – byl jím kout světa, kde se mluvilo maďarsky. Člověk osudově spjatý s 

psaným slovem jiný domov než svou mateřštinu ani nemá.“731 Je možné je srovnat 

s  četnými  záznamy  z období  autorovy  emigrace  jako  třeba:  „Spisovatel  je 

spisovatelem  jenom  ve  svém  mateřském  jazyce.  Všechno  ostatní  je  jenom 

paralytické  koktání,  umělá,  naučená  řeč.“732 Nebo  důležitá  pasáž  ze 

Země, země…!:

Avšak plnohodnotný život pro mě znamenaly tento jazyk a tato literatura, protože 
pouze tímto jazykem umím vypovědět, co vypovědět chci. (A pouze tímto jazykem 
umím zamlčovat, co zamlčet chci.) Protože ‚já‘ jsem jen tak dlouho, dokud umím 
maďarsky  vyjádřit,  co  si  myslím.  Například  10.  února  1947  v  noci  zjištění,  že  
nemám jinou ‚vlast‘ než maďarštinu.733

Zřejmě  se  tedy  ukazuje,  že  mateřský  jazyk  není  jenom  nástroj,  skrze  který 

spisovatel  vyjadřuje  svoje  náměty  a  myšlenky – je  to  jediný,  správný prostor, 

727 Viz MÁRAI, Sándor. Země, země…!, s. 229–230.
728 Srov. např. poznámky o jazyku v Uražených – MÁRAI, Sándor. Sértődöttek, s. 71–72.
729 Srov. např.  fragmenty z 1942 a z 1973 roku v MÁRAI,  Sándor.  Röpirat  a nemzetnevelés  

ügyében, s. 84 a MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1971–73, s. 383–384.
730 MÁRAI, Sándor. Zpověď, s. 219.
731 MÁRAI, Sándor. Zpověď, s. 363.
732 „Író  csak  az  anyanyelvén  író.  Minden  más  csak  hűdéses  dadogás,  mesterséges,  betanított 

beszéd.“ – MÁRAI, Sándor.  A teljes napló: 1957–58, s. 185. Dále např.: MÁRAI, Sándor. 
A teljes napló: 1943–44, s. 179; MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1945, s. 32, 34, 75; MÁRAI, 
Sándor.  A teljes  napló:  1952–53,  s.  131,  326;  MÁRAI,  Sándor.  A teljes  napló:  1954–56, 
s. 112; MÁRAI, Sándor. A teljes napló: 1961–63, s. 353 atd.

733 MÁRAI, Sándor. Země, země…!, s. 230.
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v rámci  kterého  může  tvořit,  a  je  zároveň  konečným smyslem a instancí  jeho 

práce.  Mateřština  a literatura  v  mateřském  jazyce  jsou  dokonce  organickým 

prvkem  existence  každého  tvůrce.  Tento  názor  platil  zvláštním  způsobem 

v Máraiho životě – právě nemateriální prostor maďarštiny byl pro něj skutečnou 

vlastí zejména v okamžiku, kdy se rozhodl emigrovat.734

Výchova (Nevelés)

Požadavek  (kulturní  a  osobní)  kvality  u  Máraiho  nutně  musel  být  spojen 

s imperativem neustálé výchovy, který se týkal jak jedince (a jeho samého), tak 

i celé společnosti. Je to svého druhu morální odpovědnost, kterou je třeba chápat 

v duchu stoicismu a filozofie  Ortegy y Gasseta  (srov.  oddíly 3.2.2,  3.2.4 nebo 

pojem Spisovatel v této kapitole). Pojem výchovy lze zkoumat na dvou úrovních. 

První, sociologického charakteru, souvisí s měšťanskou vrstvou, druhá, literárního 

charakteru, souvisí s rolí spisovatele.

V případě vrstvy měšťanů v ní Márai viděl takovou sociální skupinu, která 

přirozeně  a  z  historických  a  kulturních  důvodů  měla  odehrát  aktivní,  tvůrčí 

a skutečnou roli ve výchově národa, tak, aby mohl splnit úkoly, které na něj kladlo 

20. století. Tato vrstva měla reagovat na probíhající společenské změny a navést 

maďarskou společnost na cestu moderního světa. Nepřijetí této role bylo největší 

chybou, které se maďarské měšťanství dopustilo. Neschopnost vzdělávat v duchu 

vysoké  kultury,  neschopnost  naučit  širokou  společnost  principům  demokracie 

vedlo podle Máraiho k tomu, že Maďarsko jako stát  a jako společnost nebylo 

připraveno  na  výzvy  20.  století  –  druhou  světovou  válku  a  totalitní  systémy. 

Máraiho  názory  se  zde  vyvíjejí:  srov.  například  změnu  v kritičtější  pohled  na 

maďarské  měšťanství,  která  je  viditelná  mezi  textem  Röpirat  a nemzetnevelés 

ügyében (Leták ve věci výchovy národa) z roku 1942, kde Márai ještě viděl její 

roli jako významnou, a textem  Chtěl jsem mlčet z roku 1949, kde píše o jejím 

naprostém úpadku.

734 Navzdory  znalosti  němčiny  a  tomu,  že  v mládí  v tomto  jazyce  publikoval,  se  Márai  brzy 
rozhodl,  že  jako  spisovatel  chce  tvořit  pouze  v  maďarštině.  Změnu  mateřského  jazyka 
považoval za nemožnou – jedinou výjimku viděl v tvorbě Josepha Conrada. Z tohoto důvodu 
získala otázka tvorby ve vlastní mateřštině zvláštní význam v období emigrace, kdy stále psal  
pouze v maďarštině, ačkoliv znal několik cizích jazyku.
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Pokud  jde  o  koncepci  spisovatele  u  Máraiho,  také  ona  silně  souvisí 

s požadavkem výchovy. Spisovatel vždy tvoří v rámci dané kultury (jak v makro-, 

tak  i v mikroperspektivě)  a  jeho  tvorba  nikdy  není  v  izolaci,  je  jedním  ze 

symbolických  nástrojů,  skrze  které  se  uskutečňuje  přenos  tradice  a  rozvoj 

společenství. A proto má také konkrétní roli v této společnosti – jeho úkolem je 

vzdělávání lidí jak s ohledem na jejich společenský rozvoj, tak s ohledem na jejich 

rozvoj  individuální,  duchovní  a  intelektuální.  Není  divu,  že  říkal,  že 

„nejdůležitějším  úkolem  spisovatele  je  výchova“735 (srov.  pojmy  Literatura, 

Spisovatel nebo podkapitolu 2.1 věnovanou Máraiho koncepci románu).

Mlčení (Hallgatás)

Mlčení podle Máraiho neznamená zavírat oči a utíkat před odpovědností. Je 

tomu právě naopak: když je mlčení vědomou a záměrnou činností  spisovatele, 

stává se aktivní formou nesouhlasu s každým druhem útoku na svobodu člověka, 

resp. s každým totalitním a represivním systémem. Pouze takové mlčení může být 

hrozbou  pro  systém  a ovlivňovat  lidi  ve  stejné  míře  jako  veřejná  prohlášení. 

Mlčení  z  důvodu  strachu,  obavy  nebo  proto,  že  spisovatel  nemá  co  říct,  je 

porážkou a úpadkem spisovatele.  V represivních systémech, které chtějí  využít 

umělce, vědce, myslitele k legitimizování vlastní vládní politiky, je třeba dát si tu 

práci a mlčet dokonce za každou cenu, dokonce i když to znamená nemožnost 

věnovat se svému povolání a rozvíjet kariéru. Nastává však okamžik, kdy samo 

mlčení  není  dostatečné,  protože  samotná  existence  umělce  v  rámci  systému 

znamená souhlas s totalitní vládou –

V tomto okamžiku nestačí mlčet, nýbrž se všemi důsledky – nejenom slovy, nýbrž 
i činy – je nutno vyslovit  jednoznačné ne.  V tomto okamžiku je nutno zamořený 
prostor opustit. Toto ne je slovo příliš závažné: je provázeno takovou obětí, již nikdo 
po nikom nemůže vyžadovat. (…) Promluvit hlasitě není v takovém případě právo, 
nýbrž povinnost.736

735 „az író legfőbb feladata a  nevelés“ – MÁRAI,  Sándor.  Az író  és  a  nemzetnevelés,  s.  44. 
O spisovateli-učiteli  viz  také  např.:  MÁRAI,  Sándor.  Sértődöttek,  s.  18;  MÁRAI,  Sándor. 
Země, země…!, s. 290; MÁRAI, Sándor. Chtěl jsem mlčet, s. 23 atd.

736 MÁRAI, Sándor. Země, země…!, s. 290.
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Závěr

Zkoumaní filozofických souvislostí na různých úrovních Máraiho díla vede 

k několika  zjištěním.  Interpretace  Máraiho  románové  tvorby  umožnily  ukázat 

nejen ty vrstvy,  kterým lze připsat  konkrétní  filozofické inspirace,  ale  také ty, 

které se staly základem pro prezentaci  autorových myšlenek, které  se objevují 

v různých textech. Ukazuje se, že právě to tvoří jádro jeho vlastní reflexe a má 

filozofický charakter.  Díky tomu Máraiho tvorba získala  hlubší,  plnější  a  také 

intertextuální  dimenzi,  což  umožňuje  umístit  ji  do  širšího  a  univerzálnějšího 

kontextu než pouze do kontextu maďarské měšťanské literatury.

Je nutné zdůraznit, že v Máraiho tvorbě není možné oddělit literární reflexi od 

filozofické  reflexe  –  skrze  literaturu  se  ukazuje  specifická  praktická  filozofie 

myslitele, kterým byl Márai. I přes velikou rozmanitost a obsáhlost této tvorby je 

možné najít určité opakující se otázky, které budují komplexní, avšak homogenní 

vizi  světa.  Svět,  který  postuluje  Márai,  je  ze  své  povahy  pluralistický  a stojí 

v rozporu  s  jakoukoliv  formou  omezení  svobody  jedince  a  jeho  osobnosti. 

Koncepci individua lze tedy považovat pro Máraiho za podstatnou. Právě kolem 

ní  oscilují  všechny  jiné  kategorie  charakteristické  pro  jeho  reflexi,  jako  např. 

kultura,  tradice,  literatura  atd.  Proto  je  není  možné  kategoricky  oddělovat, 

všechny  tvoří  jednotlivé  prvky  Máraiho  praktické  filozofie  v etickém 

a existenciálním významu.

Analýzy  také  ukázaly,  že  není  možné  zařadit  Máraiho  do  nějakého 

konkrétního literárního nebo filozofického směru. V otázce filozofických inspirací 

je  třeba  zdůraznit  synkretismus,  rozmanitost,  určitý  eklekticismus  a  dokonce 

i časovou  variabilitu,  které  se  však  spojují,  resp.  oscilují  kolem  hlavní 

problematiky  (máraiovské  „téma“  nebo  máraiovská  „myšlenka“)  jeho  románů, 

která  zůstává  aktuální  během celé  jeho  tvorby.  Samozřejmě  je  možné  vyčítat 

Máraimu, že ve svých názorech na mnoha místech jen sděluje myšlenky jiných 

a neříká  nic  objevného.  Může  se  to  týkat  jak  inspirací,  které  jsem  ukázala 

v analýzách – jako například koncepce zmasovění  společenství,  která  vykazuje 

velmi výraznou inspiraci myšlenkami Ortegy –, ale také jistých podobností, které 

by bylo možné ukázat v komparativní analýze – jako například koncepce jazyka, 

kolem  které  se  buduje  národ,  jež  je  podobná  myšlenkám  Herdera  nebo 
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Humboldta. O novátorství zde ale nejde. Márai přece nebyl odborný filozof nebo 

vědec.  Byl  spisovatel,  jehož  tvorba,  světonázor  a  životní  postoj  se  navzdory 

četným  inspiracím  vyznačuje  docela  radikálním  individualismem.  Byl  také 

tvůrcem, který vědomě budoval nejenom vlastní vizi světa, ale také vizi vlastní 

románové tvorby, která tento svět popisuje. Je možné také říci, že jako spisovatel 

nebyl teoretikem, ale „jen“ praktikem, který za hlavní dominantu románu (a šíře 

také  literatury)  považoval  existenciální  otázky,  nikoli  předem danou odpověď. 

Jako spisovatel nemohl a nechtěl budovat komplexní teorie, ale s pomocí literární 

fikce kladl právě ty otázky, které umožňují  znázornit  lidské zkušenosti,  a díky 

tomu pomáhají v hledání pravdy, sebe samého a poznání, což je filozofický záměr 

par excellence.
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