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„Filozofické souvislosti v literárním díle Sándora Máraiho“ 

předkládané v roce 2020 na Katedře středoevropských studií 

I. Stručná charakteristika práce 

Práce zasazuje dílo Sándora Máraiho do kontextu dobových evropských myšlenkových 

proudů, věnuje se filozofickým školám rezonujícím v  Máraiho prozaických textech a modeluje 

myšlenkový svět Máraiho díla.  

Autorka podnětným a autentickým způsobem čerpá z dosavadní bohaté máraiovské 

literatury, zvolený úhel pohledu nabízí možnost porozumění Máraimu v komplexitě jeho 

žánrově bohaté tvorby a zpřístupňuje tohoto autora zejména tematické interpretaci i mimo 

poněkud uzavřený diskurs maďarské literární kritiky. Systematická a komplexní studie 

věnovaná Máraiho dílu doposud v češtině nebyla napsána.  

II. Podrobné zhodnocení práce a jejích jednotlivých aspektů  

1. Struktura argumentace. 

Autorčina argumentace se zpočátku soustředí na obhajobu propojení literárněvědného a 

filozofického interpretačního pohledu. Autorka pak deklaruje hledisko vlastní,  opírá se přitom 

mj. o přístup Marthy Nussbaumové, který literární text interpretuje jako „vizi života“ (view of 

life) (str. 142). Literárněvědné hledisko aplikuje vhodně zejména pro žánrovou klasifikaci. Zde 

uplatňuje zejména bezpečnou znalost stěžejních, často esejisticky pojatých maďarských textů 

vypořádávajících se s Máraim, není však v jejich vleku. S ohledem na rozmanitost 

literárněvědných přístupů, které autorka v souvislosti s Máraiho dosavadními 

interpretacemi bere v potaz, považuji autorčin syntetizující přístup, citlivý ke zkoumanému 

předmětu, za velmi cenný. Klasifikací „krizových románů“ (s. 64 a dále) pro Máraiho 

autoterapeutické (s. 183) prózy si autorka připravuje půdu pro motivický a tematický rozbor a 

kontextualizaci vrcholných Máraiho textů. Filozofickou, respektive duchovědnou interpretaci 

pak autorka rozvíjí na základě explicitních zmínek excerpovaných z Máraiho textů a na jejím 

podkladě formuluje pojmy klíčové pro vlastní tematicko-myšlenkovou výstavbu Máraiho díla 

(s. 172).  Duchovědná perspektiva se takto jeví jako vhodný horizont pro vlastní interpretaci. 

     

Formální úroveň práce 

Práce pochází z pera autorky, pro niž čeština není mateřským jazykem, drobné odchylky od 

úzu (např. smyslné místo smyslové poznání na str. 84) text oživují, případná publikace práce 

by si zasloužila pečlivou jazykovou revizi.   

 

Práce s prameny či s materiálem 

Autorka podnětným způsobem spojuje poznatky rozdílných interpretačních škol. Rozšíření 

interpretačního horizontu by v tomto směru mohly znamenat ještě práce Dezsőa Csejteiho, 

který se roli prací Nietzcheho, Spenglera a Ortegy y Gasseta v dějinách maďarského 



písemnictví podrobně věnoval.  

Sándor Márai je do dnešních dnů světově překládaným a živě diskutovaným autorem, jehož 

nové edice, překlady a interpretace zaznamenaly pro recepci jeho díla během posledních 

třiceti let výrazný obrat. Kritické edice Máraiho díla vycházejí postupně až do dnešních dnů a 

interpretace jeho díla ještě není uzavřena.  Předkládaná práce tento Máraiho comeback mj. 

implicitně vykládá. Odborná veřejnost tímto dostává do rukou podnětný interpetační přístup 

k středoevropskému autorovi, který je zároveň užitečným příspěvkem k dějinám myšlení 

tohoto regionu.  

III. Dotazy k obhajobě 

1. Rozbor nejen tematický, ale také formální potvrzuje výraznou mimetičnost Máraiho literární 

tvorby, která reaguje nejen na „realitu“ a nejen na dobové duchovědné koncepty, ale zejména 

na podněty i hotové formy fikčních světů, jak to ostatně bylo filologicky prokázáno i v případě 

Máraim překládaného Franze Kafky (István Fried, Miklós Györffy) nebo Thomase Manna 

(Lőrinczy Huba) a Stefana Zweiga (Fried, Polanco) resp. Dostojevského. Na základě jakých 

kritérií stanovujete v tomto směru hranici mezi filozofem a literátem?  

2. Na základě jakých kritérií pak řadíte Máraiho prózy z 30. let k literárně-historicky již 

vymezené próze existencialistické?  

 

 

Závěr 

Předložená práce splňuje požadavky kladené na disertační práci, a proto ji jednoznačně 

doporučuji k obhajobě a předběžně ji klasifikuji jako prospěla. 

28. srpna 2020  Marta Pató 


