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1. ÚVOD 

 

Dílo známého francouzského spisovatele alžírského původu Alberta Camuse se i v českém 

prostředí vždy těšilo značné oblibě. Tento autor byl kritiky i čtenáři vždy spojován 

s existencialismem, a přestože se sám takovému zařazení bránil, má jeho myšlení s touto 

filozofií mnoho styčných ploch. V jeho dílech hraje důležitou roli pocit absurdity a 

odcizenosti světu, jenž však bývá vyvažován silným humanismem a vírou v člověka a jeho 

schopnost proti této absurditě bojovat. 

 Naše práce se zaměřuje na hodnocení dvou českých překladů románu l’Etranger, 

který je alespoň pro české čtenáře zřejmě nejznámějším autorovým dílem. Jedná se 

o román, jenž ještě dlouho po svém vydání vzbuzoval velmi rozporuplné reakce kritiky 

i čtenářů, zejména kvůli svému kontroverznímu antihrdinovi. První překlad do češtiny 

vznikl po druhé světové válce, druhý s dvacetiletým odstupem v šedesátých letech. V první 

kapitole práce se budeme věnovat především osobnosti Alberta Camuse, východiskům 

jeho díla a jeho pozici mezi francouzskou intelektuální elitou. Druhá kapitola je zaměřena 

na samotný román l’Etranger, jeho postavení v rámci Camusova díla i francouzské a české 

literatury. Dále zde popíšeme děj a hlavní postavy díla a přistoupíme k analýze 

stylistických rysů, jejichž pečlivý a ve všech případech motivovaný výběr propůjčuje 

románu výmluvnou syrovost a strohost kombinovanou s překvapivě poetickými pasážemi. 

Ve třetí a nejobsáhlejší kapitole se zaměříme na podrobný rozbor jednotlivých 

překladatelských řešení. Rozbor bude veden tak, aby postihl celistvost díla z hlediska šesti 

hlavních tematických okruhů, jež jsou v románu přítomny. Jedná se o lhostejnost a pasivitu 

hlavního hrdiny, jeho odmítání účastnit se „společenské hry“, zásadní roli slunce 

v románu, absurditu, Meursaultův způsob vnímání reality a jeho všudypřítomnou lásku 

k životu. Rozbor bude samozřejmě zohledňovat provedenou stylistickou analýzu. 

V závěrečném hodnocení překladů se pokusíme o rekonstrukci překladatelských přístupů 

obou překladatelů.   
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2. O AUTOROVI CIZINCE 

 

2.1 Život a dílo Alberta Camuse 

 

Albert Camus se narodil 7. listopadu 1913 v alžírském městě Mondovi. Jeho matka měla 

španělské kořeny, otec, původem Alsasan, byl zabit v bitvě na Marně deset měsíců po 

Camusově narození. Po otcově smrti se matka se dvěma syny přestěhovala do chudinské 

čtvrti Alžíru. Právě dětství prožitému mezi nejchudší sociální vrstvou v alžírské metropoli 

lze přičítat spisovatelovu náklonnost k Alžírsku a jeho obyvatelům, a také jeho celoživotní 

boj za spravedlnost. Sám prohlásil: „Je n’ai pas appris la liberté dans Marx... Je l’ai 

apprise dans la misère.“ (Parinaud 1964: 7) Zdánlivě nevyhnutelnému osudu dítěte 

z dělnické třídy, tedy nepatrnému vzdělání a těžké manuální práci, unikl díky svému 

učiteli, který v roce 1924 přesvědčil jeho matku, aby synovi dovolila ucházet se o 

stipendium na lyceu. Camus v konkurzu uspěl. Na lyceu se setkal s filozofem a 

spisovatelem Jeanem Grenierem. Toto setkání bylo do jisté míry osudové a ovlivnilo 

Camuse v rozhodnutí stát se profesorem filozofie (v tom mu však později zabránilo špatné 

zdraví). Grenier pak zůstal Camusovým přítelem až do dospělého věku. V období 

dospívání Camus onemocněl tuberkulózou. Vědomí ohrožení vlastního života jej 

v mnohém ovlivnilo, sám o své nemoci hovoří jako o důležité zkušenosti: „ [La maladie] 

favorisait finalement cette liberté du coeur, cette légère distance à l’égard des intérêts 

humains qui m’a toujours préservé du ressentiment...“ (Lebesque 1963: 18). Dalším 

trpkým zážitkem pro něj bylo krátké nevydařené manželství a dvouleté členství 

v komunistické straně, z níž v roce 1936 vystoupil. Z tohoto období pochází sbírka pěti 

kratších textů s názvem l’Envers et l’Endroit (Rub a líc; 1937) a sbírka lyrických esejů 

Noces (Zásnuby; 1938). Když mu chatrné zdraví nedovolilo složit učitelské zkoušky, ocitl 

se Camus v jakémsi vzduchoprázdnu, z nějž jej vytrhla až spolupráce na založení 

liberálního deníku Alger républicain, jejímž iniciátorem byl Pascal Pia. Ještě dříve v sobě 

Camus objevil vášeň pro divadlo, nejdříve působil jako amatérský herec, poté založil 

vlastní divadelní spolek „l’Équipe“. První hrou, na které se podílel, byla hra Révolte aux 

Asturies z roku 1933, která však byla brzy alžírskou vládou zakázána.  

 Protivládní náboj mělo i Camusovo působení v Alger républicain. Spolu s Piou 

sdílel přesvědčení, že se alžírská vláda dopouští nespravedlností na alžírských muslimech a 

na všech frontách favorizuje Francouze. Ve svých článcích se snažil tyto nespravedlnosti 

vynášet na světlo, čímž si vysloužil nepřátelství vlády i oficiálního alžírského tisku. 
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Ozvěny nerovnoprávného vztahu mezi alžírskými muslimy a Francouzi najdeme 

v mnohých Camusových dílech, například i v Cizinci.  

 Po začátku druhé světové války se Camusova pozice v tomto deníku začala otřásat, 

značnou nespokojenost vlády vyvolal zejména článek nazvaný „Enquête en Kabylie“, 

v němž Camus až naturalisticky popsal bídu této alžírské provincie. Nakonec dostal od 

vlády „doporučení“, aby opustil Alžírsko. Na jaře roku 1940 se proto vydal do Paříže, kde 

začal pracovat jako redaktor deníku Paris-Soir. V květnu téhož roku dokončil svou 

románovou prvotinu l‘Etranger (Cizinec), která byla vydána s velkým úspěchem v roce 

1942, díky André Malrauxovi. Od roku 1938 také pracoval na velmi úspěšném dramatu 

Caligula, které bylo poprvé uvedeno až v roce 1945. Roku 1940 začal psát hru le 

Malentendu (Nedorozumění; první uvedení 1944) a také esej le Mythe de Sisyphe (Mýtus o 

Sisyfovi), v němž Camus postuluje absurditu světa a jenž byl vydán v roce 1943.  

Camus prožil část války v pétainovské Francii, díky čemuž si mohl upevnit své 

morální postoje a ujasnit si, že proti nespravedlnosti je třeba bojovat. Kvůli špatnému 

zdraví sice nebyl přijat do armády, avšak účastnil se odboje, a to především jako novinář 

v deníku Combat. První číslo deníku vyšlo v srpnu 1944 a již v něm Camus, dlouho před 

koncem války, varoval před poválečným vyřizováním účtů a pomstou. Camus byl 

přesvědčen, že každý jedinec nese zodpovědnost za to, co se ve světě děje. To je patrné 

v následujícím citátu: „Chaque génération, sans doute, se croit vouée à refaire le monde. 

La mienne sait pourtant qu’elle ne le refera pas. Mais sa tâche est peut-être plus grande. 

Elle consiste à empêcher que le monde ne se défasse.“ (Albérès 1964: 225) Ztělesněním 

tohoto postoje je postava doktora Rieuxe v románu la Peste (Mor) z roku 1947. Jeho 

ideálem není prudká revoluční změna, ale každodenní a pozvolné úsilí o zlepšení stavu 

světa. Během války Camus také napsal a v roce 1945 souborně vydal Lettres à un ami 

allemand (Dopisy německému příteli). 

V roce 1947 Camus odchází z deníku Combat a opět se začíná věnovat divadlu. 

Z tohoto období pocházejí hry l’Etat de siège (Stav obležení; 1948) a také les Justes 

(Spravedliví; 1949). Posledně jmenovaná hra je ilustrací Camusovy myšlenky, že nic 

neopravňuje člověka k vraždě, dokonce ani boj za svobodu: „La fin justifie les moyens? 

Cela est possible. Mais qui justifiera la fin?“ (Parinaud 1964: 26) I po válce Camus 

pokračoval v tom, co považoval za své poslání, tedy v obhajování lidské svobody proti 

nespravedlnosti všeho druhu. Svůj postoj potvrdil v eseji l’Homme révolté (Člověk 

revoltující; 1951), jenž je jakýmsi manifestem politické angažovanosti, vzpoury proti 
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bezpráví. Je ironií, že právě tento esej se stal základem Camusovy roztržky s Jean-Paulem 

Sartrem, již osvětlíme v následující podkapitole. 

V padesátých letech se nejdůležitějším tématem politických debat mezi osobnostmi 

francouzského i alžírského původu stala válka za nezávislost Alžírska (1954-1962). Bylo 

téměř nemožné, aby někdo tak známý jako Camus k této válce nezaujal stanovisko. Jeho 

názor byl však pro mnohé překvapivý. Zatímco pařížští levicoví intelektuálové se 

jednoznačně stavěli na stranu vzbouřených alžírských muslimů, Camusův postoj byl 

mnohem opatrnější. Je samozřejmé, že válku jako takovou odsuzoval, protože chyby bylo 

možno nalézt na obou stranách: „La répression française n’a aucune justification, aucune 

excuse, nous le disons ; il faut dire la même chose, si nous combattons pour la justice, au 

sujet des méthodes du F.L.N.1 qui voit dans chaque Français en Algérie un représentant du 

colonialisme oppresseur...“ (Roy 1964: 205) Současně však vědomě dával přednost srdci 

před logikou a stranil alžírským Francouzům, neboť ty přes všechna nedorozumění 

považoval za své lidi, k nimž ho pojil silný pocit sounáležitosti. Tento paradox 

nejvýstižněji popsal sám Camus: „Je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la 

justice.“ (Roy 1964: 212) Tento výrok, pronesený při přebírání Nobelovy ceny za 

literaturu v roce 1957 ve Stockholmu, mu vynesl mnoho negativních ohlasů ze strany 

levicově smýšlejících osobností literárního světa, které mu vyčítaly nedostatek 

revolučnosti a v jeho hlásání boje za spravedlnost viděly prázdné řeči.  

 Mezi další Camusova díla patří román la Chute (Pád) z roku 1956, sbírka šesti 

povídek l’Exil et le Royaume (Exil a království) z roku 1957 a román la Mort heureuse 

(Šťastná smrt), jenž vyšel až po autorově smrti, v roce 1971. 

 Camus zemřel 4. ledna 1960 při autonehodě na silnici ze Sens do Paříže. 

 

2.2 Existencialismus a absurdita 

 

Camusovo jméno bývá i dnes často spojováno s existencialismem, přesněji se skupinou 

levicových spisovatelů a filozofů hlásících se k filozofii existencialismu, jež se ve 

čtyřicátých a padesátých letech vytvořila kolem ústřední osobnosti Jean-Paula Sartra. 

Sartre se stal hlavním mluvčím existencialismu, a proto lze tento směr přímo ztotožnit se 

Sartrovou doktrínou. Camus však bývá k existencialistům řazen nepřesně, či dokonce 

chybně, vezmeme-li v úvahu rozpory, které s postupem času vznikaly mezi jeho 

                                                 
1 Front de libération nationale – alžírská socialistická strana bojující za nezávislost Alžírska. 
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smýšlením a existencialistickým viděním světa, a které v roce 1952 po vydání eseje Člověk 

revoltující vyústily v otevřené nepřátelství mezi ním a Sartrem.  

Camus se se Sartrem seznámil v roce 1944. Začal být považován za člena tábora 

existencialistů, a to i přesto, že se tomuto zařazení sám bránil. V roce 1945 napsal: „Non, 

je ne suis pas existentialiste. Sartre et moi nous étonnons toujours de voir nos deux noms 

associés. (...) Sartre et moi avons publié tous nos livres sans exception avant de nous 

connaître. Quand nous nous sommes connus, ce fut pour constater nos différences.“ 

(Simon 1964: 113) Přesto je však nutné dodat, že Camusovy i Sartrovy úvahy o světě měly 

mnoho styčných bodů.  

Nejdříve se podívejme na to, co mají tyto dva světonázory, tedy Camusův a 

Sartrův, společného. Simon popisuje Sartrovu doktrínu jako postoj „dont les grandes 

dimensions étaient l’athéisme, le scepticisme fondamental sur la nature de l’homme, le 

refus des valeurs et des institutions bourgeoises.“ (Simon 1964: 112) S prvně jmenovaným 

pojmem, tedy s ateizmem, se Camus zcela ztotožňoval. Byl si jist neexistencí Boha, za 

nejvyšší hodnotu považoval lidské vědomí. S představou, že není žádný Bůh či jakákoli 

vyšší moc, se podle něj člověk může vyrovnat pouze tím, že přijme absurditu své 

existence. To výmluvně dokládá tento citát z Mýtu o Sisyfovi: „L’absurde, c’est le péché 

sans Dieu. Il ne peut y avoir d’absurde hors d’un esprit humain. Ainsi l’absurde finit-il 

comme toutes les choses, avec la mort.“ (Parinaud 1964: 18) Absurdita je tedy princip, 

který je třeba přijmout, nejvyšší mocí však zůstává člověk. Právě tato víra v člověka 

Camuse od Sartra v mnohém oddalovala. Sartre je v tomto ohledu velmi pesimistický a 

Camus mu jeho postoj vyčítal ještě dříve, než se vůbec poznali, a to v recenzi Sartrova díla 

Nausée (Nevolnost, 1938). Pesimismus byl Camusovu smýšlení velmi vzdálený, i když 

například četba Cizince na první pohled dokazuje opak – líčení absurdní a bezvýchodné 

situace, kdy je člověk odsouzen k trestu smrti především proto, že se svému okolí zdá být 

bezcitný, opravdu o optimismu autora příliš nevypovídá. V dalších kapitolách však bude 

vysvětleno, že pod povrchem bezvýchodnosti a šedi se v románu skrývá silné pouto 

hlavního hrdiny ke světu a jeho radostem, jak ukazuje například tato pasáž v samém závěru 

díla: „Comme si cette grande colère m’avait purgé du mal, vidé d’espoir, devant cette nuit 

chargée de signes et d’étoiles, je m’ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence 

du monde. De l’éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin, j’ai senti que j’avais été 

heureux, et que je l’étais encore.“ (E, 179) Přesto však Cizinec zřejmě není tím nejlepším 

důkazem Camusova humanistického smýšlení; pro ten je třeba sáhnout do autorovy 

poválečné tvorby, kde najdeme dílo s otevřeně humanistickým poselstvím. Je jím 
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samozřejmě Mor, román, v němž Camus jasně vyjadřuje potřebu boje jedince za svobodu a 

spravedlnost. Tento boj se stává jakýmsi smyslem života a jedinou obranou proti absurditě 

války či jakékoli jiné formy útlaku.  

Právě způsob boje proti nespravedlnosti se stal důvodem roztržky mezi Camusem a 

Sartrem v roce 1952. Sartre, přívrženec Komunistické strany, byl horlivým zastáncem 

revoluce, ať už je její průběh jakýkoli. Camus se naopak k revoluci stavěl spíše opatrně. 

V zásadě jakoukoli prudkou změnu odsuzoval, revoluce se mu zdála nebezpečná, protože 

podle něj každá revoluce po svém skončení přejde v tyranii podobnou té, proti níž byla 

zaměřena. Revoluce, která nemá vyústit v nespravedlnost, musí podle Camuse skončit 

neúspěchem, jak tomu bylo v jeho hře Spravedliví. Taková myšlenka byla samozřejmě pro 

Sartra nepřijatelná. Rozdíl mezi přístupy Sartra a Camuse ke společenským změnám 

přesně popsal Parinaud: „Camus tente de construire un nouvel humanisme, ou du moins 

tente ‚d’empêcher que le monde ne se défasse‘; Sartre, sur le chemin du progressisme, 

refuse toute forme de vie équilibrée qu’il assimile au bourgeoisisme. Camus nie que 

l’Histoire soit un absolu de la violence et qu’elle engendre une loi nécessaire ; pour lui, le 

révolté peut se dresser contre la révolution, si elle est injuste.“ (Parinaud 1964: 28) 

Levicoví intelektuálové kolem Sartra tedy Camusovi vyčítali přílišnou pasivitu a neochotu 

jednat, Camus je zase obviňoval ze zaslepenosti a přílišné důvěry v Komunistickou stranu, 

její cíle a ideje. Po roce 1952 se známost Camuse a Sartra nesla především ve znamení 

útočných článků v tisku. Oba se sice ve svých názorech opírali o stejná východiska, 

konkrétní aplikace těchto názorů však byla protichůdná. Proto nelze Camuse označit za 

existencialistu: byl sice existencialistou ve filozofickém slova smyslu, avšak v jeho době 

tento termín příliš těsně souvisel s doktrínou J.-P. Sartra, tíhnoucí ke chvále totalitního 

režimu, proti níž se Camus především v padesátých letech ostře vymezoval. 

 Camus tedy neuznával revoluci, to však neznamená, že by hlásal pasivitu, jak je 

ostatně patrné ze všech jeho děl i z událostí v jeho životě. Za správný druh odporu 

považoval revoltu (la révolte). „Praktický“ rozdíl mezi Camusovou revoltou a Sartrovou 

revolucí byl vysvětlen výše, Camus však ve svém myšlení o revoltě zacházel také do 

roviny teoretické, týkající se základních otázek lidské existence. Revolta pro něj znamená 

především jedinou možnost, jak bojovat proti absurditě světa, tématu, jež se prolíná všemi 

jeho díly. Revolta pro Camuse neznamená vzpouru proti nesmyslnému, nepochopitelnému 

a tedy absurdnímu řádu světa a odvrhnutí tohoto řádu, ale spíše situaci, kdy člověk 

nepřestává činit to, co považuje za svůj úkol, přestože si absurditu světa okolo sebe plně 

uvědomuje. Tímto principem se Camus zabývá v Mýtu o Sisyfovi: Sisyfos je bohy 
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odsouzen k tomu, aby navěky tlačil těžký balvan na vrchol kopce, odkud se však jeho 

břemeno pokaždé skutálí zpět do údolí a Sisyfos je nucen začít znovu. Camus v tomto jeho 

počínání vidí revoltu, snahu o dosažení cíle, přestože je tento cíl absurdní a Sisyfos si to 

dobře uvědomuje. Lze říci, že pro Camuse tak smysl lidského života spočívá v úsilí, které 

člověk vynakládá. To nejlépe vyjadřují závěrečné věty Mýtu o Sisyfovi: „La lutte elle-

même vers les sommets suffit à remplir un coeur d’homme. Il faut imaginer Sisyphe 

heureux.“ (Camus 1942: 166) Vědomí absurdity je v tomto díle základním pojmem, stejně 

tak jako v Cizinci. Mýtus o Sisyfovi bývá ostatně často vnímán také jako teoretická paralela 

k Cizinci. Meursault si je bytostně vědom absurdity, jež spočívá v jeho životě, 

v mezilidských vztazích i ve zločinu samotném. Jeho lhostejnost k okolí a minimální 

reakce na většinu podnětů jsou tedy také určitým druhem revolty, jejíž podobu Camus 

analyzuje a popisuje, avšak nesoudí. Od vydání Cizince je však znát, že Camusovo 

vnímání revolty se poněkud pozměnilo. Sám tuto změnu popisuje jako „le passage d’une 

attitude de révolte solitaire à la reconnaissance d’une communauté dont il faut partager 

les luttes“ (Simon 1964: 118). Výsledkem tohoto přehodnocení je například již zmiňovaný 

román Mor, v němž absurdita nabývá podoby epidemie moru, a je tedy možno proti ní 

stavět konkrétní činy. Naproti tomu Mersault v Cizinci čelí zcela sám absurditě celého 

okolního světa a z lhostejnosti ke všemu kolem něj jej dokáže alespoň částečně vytrhnout 

až vidina neodvratně se blížící smrti.  
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3. CAMUSŮV ROMÁN CIZINEC 

 

3.1 Místo románu Cizinec v Camusově díle 

 

L’Etranger (Cizinec) je Camusovou románovou prvotinou, ne však jeho zcela prvním 

dílem. Za první autorský počin lze považovat hru Révolte dans les Asturies z roku 1933, po 

níž následovala sbírka esejů l’Envers et l’Endroit (Rub a líc) a sbírka lyrických esejů 

les Noces (Zásnuby) z roku 1938. Román Cizinec byl vydán v roce 1942, začal však 

vznikat mnohem dříve. 

 Vznik tohoto románu je poměrně úzce spjat s tvorbou jiného Camusova díla, a to 

románu la Mort heureuse (Šťastná smrt), který Camus začal psát již v roce 1936. 

S románem Cizinec, na němž autor pracoval od roku 1937, jej pojí několik společných 

rysů, z nichž nejnápadnější je podobnost hlavních postav. Ta začíná již u jejich jména – 

hlavní postavou prvně jmenovaného díla je Mersault, jenž se tak od hrdiny Cizince liší 

pouze o jedno písmeno. To je sice pouze povrchová shoda, ale jak podotýká Castex, 

shodné prvky najdeme i v charakteru a osudu obou postav: „Les deux personnages ont 

enfin le même destin (...) ; dans les deux récits, l’acceptation d‘un sort tragique donne son 

sens à l’aventure vécue : le héros affronte seul une épreuve suprême qu’il a le courage de 

regarder en face et sa lucidité, à l’article de la mort, lui apporte une sorte de bonheur.“ 

(Castex 1965: 14) Stejně tak ale mezi oběma díly najdeme i odlišnosti – jestliže v obou 

románech je klíčovou událostí vražda, pak Mersault ve Šťastné smrti ji spáchá s naprosto 

jasným úmyslem dosáhnout lepšího života, zatímco Meursault, jehož základním 

povahovým rysem je právě nedostatek takovýchto ambicí, se k ní nechá dotlačit 

okolnostmi. Přesto je zřejmé, že jsou tyto romány těsně propojeny, lze v podstatě říci, že 

v průběhu roku 1937 se Camus o Šťastnou smrt postupně přestával zajímat a jeho 

pozornost se plynule přeorientovala novým směrem, k románu Cizinec (Sarocchi 

1971: 15). Ukázalo se, že zřejmě zvolil správnou cestu, Cizinec byl dokončen v roce 1940 

a s velkým úspěchem vyšel v květnu roku 1942 v nakladatelství Gallimard. Román Šťastná 

smrt byl sice v roce 1938 dopsán, ale vyšel až v roce 1971, dlouho po autorově smrti. 

 V Cizinci se také odráží i další Camusovo dílo, a sice divadelní hra le Malentendu 

(Nedorozumění). Téma této hry totiž vychází z novinového výstřižku, který Meursault 

najde mezi slamníkem a postelí ve své vězeňské cele. Krátký článek vypráví příběh 

Čechoslováka, který se po letech vrací do rodné vesnice a stane se obětí své matky a sestry, 

jimž neodhalil svoji identitu, a jež ho proto považují za bohatého cizince. V Cizinci tento 
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příběh představuje odbočku, která nijak nezasahuje do děje románu a slouží pouze 

k ilustraci Meursaultova odmítavého přístupu k jakékoli formě hraní či předstírání. Je 

zajímavé si uvědomit, že tento příběh na Camuse zapůsobil do té míry, že jej nakonec 

rozpracoval do celé hry. 

 Román Cizinec bezpochyby znamenal přelom v Camusově kariéře spisovatele a 

velmi rychle z něj udělal známou osobnost. Tento úspěch však s sebou také přinesl 

zařazení do určité skupiny: „l’Etranger le rendra célèbre mais (...) commence par créer la 

légende d’un Camus désespéré“ (Parinaud 1964: 16). Této nálepky „zoufalého“ 

spisovatele se Camus již nikdy zcela nezbavil, a to ani vydáním svého zřejmě 

nejoptimističtějšího románu Mor. Je však třeba poznamenat, že takto nebývá vnímán zcela 

neprávem, všemi jeho díly se totiž jako červená nit prolíná téma absurdity, které sice může 

být částečně překryto humanistickým poselstvím, na jeho přítomnost však nelze 

zapomenout. Nejvýraznější je toto téma ve třech dílech, jež sám Camus nazýval „les trois 

Absurdes“ a jež byla vydána v rozmezí dvou let od roku 1942 do 1944. Jsou jimi právě 

román Cizinec, esej Mýtus o Sisyfovi a drama Caligula. 

 

3.2 Recepce Cizince ve Francii a v českém prostředí 

 

Román Cizinec poprvé vyšel v červnu roku 1942 v nakladatelství Gallimard. Lze si snadno 

představit, že tento vydavatelský počin musel být podložen velkou dávkou odvahy 

vzhledem k tomu, že Francie byla tehdy okupovaným územím, samozřejmě podléhajícím 

cenzuře. Německé úřady tehdy vydání románu povolily. Důvodem k obavám pro autora i 

nakladatele mohla být také Camusova účast v odboji. Tato odvaha však došla odměny 

v podobě neuvěřitelného úspěchu románu jak u čtenářů, tak u kritiky. Právě díky Cizinci se 

Camus takřka přes noc stal známým spisovatelem a uznávanou veřejnou osobností. 

 Zdá se, že Cizinec je jedním z románů, které vyšly „na správném místě a ve 

správnou dobu“, což samozřejmě nijak nesnižuje jeho kvality. Je však nesporné, že právě 

v době války a nesvobody museli francouzští čtenáři knihu, jejíž hrdina se pohybuje v 

absurdním světě a je si toho plně vědom, chápat jako určitou paralelu ke svým vlastním 

nesvobodným a absurdním životům. Cizinec sice přímo neodkazuje na absurditu války, na 

rozdíl od Moru (o pět let mladšího), avšak nelze než chápat, že se mnoho čtenářů dokázalo 

s jeho hlavním hrdinou Meursaultem ztotožnit. Příběh justiční vraždy a člověka, jenž 

v podstatě zemře pro svou pravdu a může tedy být vnímán jako hrdina, je k tomu 

dostatečně opravňuje. Jean-Paul Weber popisuje svůj vztah k Meursaultovi, který lze bez 
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nadsázky označit za postoj velké části válečné generace liberálně smýšlejících intelektuálů, 

takto: „Meursault m’aidait à vaincre le dégoût, à aimer la joie de vivre, la liberté de 

mourir.“ (Fitch 1972: 15) Kritik Roland Barthes tento názor podporuje následujícím 

tvrzením: „L’Etranger a été un fait social, et son succès a eu autant de consistance 

sociologique que l’invention de la pile électrique (...).“ (Fitch 1972: 12) 

 Jedním z nejvíce diskutovaných aspektů Cizince je otázka viny či neviny hlavního 

hrdiny. Svůj autorský záměr vysvětluje Camus v předmluvě k americkému vydání Cizince: 

„Dans notre société, tout homme qui ne pleure pas à l‘enterrement de sa mère risque 

d‘être condamné à mort. (...) On ne se tromperait donc pas beaucoup en lisant dans 

l‘Etranger l‘histoire d‘un homme qui, sans aucune attitude héroïque, accepte de mourir 

pour la vérité.“ Jak jsme naznačili výše, tento heroický výklad Meursaultova charakteru 

bezvýhradně přijala většina čtenářů i kritiků. Sartre dokonce Meursaulta chápe jako 

„prosťáčka“ v tom smyslu, že jedná zcela instinktivně: „L’étranger que [Camus] veut 

peindre, c’est justement un de ces terribles innocents qui font le scandale d’une société 

parce qu’ils n’acceptent pas les règles de son jeu.“ (Sartre 1947: 96-97) V souvislosti 

s tímto názorem také Sartre Meursaulta přirovnává k Dostojevského knížeti Myškinovi, 

hlavní postavě románu Idiot. Beránková však připomíná, že mnozí francouzští kritici byli i 

toho názoru, že Meursaultova „prostoduchost“ a pravdomluvnost ještě nezakládají jeho 

nevinu, neboť vražda Araba a Meursaultova účast na ní je v románu jedním z mála 

nesporných faktů. Existují tak dva extrémní póly interpretace Meursaultovy viny – jeden 

z nich vidí Meursaulta v pozici vraha s latentním rasistickým postojem (jelikož jde o 

vraždu Araba příslušníkem bílé koloniální nadtřídy), druhý zase hlavní postavu Cizince 

vnímá jako hrdinu antického dramatu, jenž byl ke zločinu donucen krutým božstvem, tedy 

sluncem, a proto za svůj čin nenese žádnou osobní zodpovědnost. Jeho odsouzení k smrti 

se tak stává justiční vraždou (Beránková 2005). 

 Ať už jsou však výklady Cizince jakékoli, nelze popřít, že toto dílo oslovilo 

obrovské množství čtenářů, a to jak z řad odborníků zabývajících se literaturou, tak mezi 

laickou veřejností. O tom svědčí i skutečnost, že Cizinec byl francouzskými čtenáři roku 

1999 v anketě deníku Le Monde a společnosti Fnac označen za „knihu dvacátého století“. 

 

 V českém prostředí byla pozice Cizince na počátku o něco složitější. O 

celoevropském věhlasu tohoto díla vypovídá poměrně malý odstup, jenž dělí francouzské 

vydání románu od prvního českého překladu. Ten vyšel už v roce 1947 a jeho autorem byl 

Svatopluk Kadlec. Není třeba pochybovat, že ohlas díla u českých čtenářů se mnoho nelišil 
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od nadšeného přijetí ve Francii, s oficiální kritikou po roce 1948 tomu však bylo jinak. 

Spatřovala v Cizinci podvratné dílo, protože nebylo v souladu s jejím pojetím socialismu: 

„Camusovy knížky se staly kontrabandem a jeho jméno dráždivým synonymem 

existencionálního rozkladu, úpadku a hniloby západního světa.“ (Putík 1966: 181) Je zcela 

evidentní, že Cizinec tehdy nemohl být vnímán jinak, idea osamělého odmítání absurdní 

společnosti totiž v politickém klimatu tehdejšího Československa jednoduše nemohla 

fungovat, obzvláště když Camus čtenáře velmi mistrně nutí, aby s takto 

„antisocialistickým“ hrdinou sympatizovali. V padesátých letech byl Camus nepřijatelný i 

jako osobnost, například proto, že vystupoval na podporu maďarského povstání v roce 

1956. Z těchto důvodů se Camusova díla u nás nevydávala až do roku 1963, kdy vyšel 

v překladu Mileny Tomáškové román Mor.  

V předmluvě k Moru je patrné, že v souvislosti s Cizincem se i v českém prostředí 

stane důležitým tématem pro kritiky osobnost hlavní postavy. Ivan Sviták zde Meursaulta 

označil za „odporný typ nelidského člověka“ (Putík 1966: 183). I později bývá Meursault 

viděn podobným způsobem, jako „monstrum oděné do nahoty své bídy“ (Fischer 1979: 

260). Je však pravděpodobné, že spíše než politická přesvědčení stojí za těmito názory 

(ostatně stejně jako u francouzských kritiků) menší míra schopnosti či ochoty nevnímat 

Cizince skrze prizma vlastních názorů na roli člověka ve společnosti, ale nahlížet na něj 

„pouze“ jako na umělecké dílo. Samozřejmě se objevují i názory opačné, podle nichž 

Meursault není nelidský ani bezcitný, jen není schopen pochopit určité konvence, uzavírá 

se před společností, jež se mu zdá být agresivní a absurdní, a tuto společnost tak dráždí 

svou „neproniknutelností sfingy“ (Beránková 2005). Neřešitelná ambivalence hlavní 

postavy je ostatně příčinou toho, proč je Cizinec stále aktuální a nepřestává zajímat nové 

generace čtenářů. 

Některé interpretace se také zaměřují na obecnější význam Cizince. 

Nejrozšířenějším výkladem je názor, že román je Camusovou ilustrací principu absurdity. 

To však není jedinou možností, Veselý například tvrdí, že tento výklad je pouze první 

rovinou významu díla a je silně ovlivněn „poválečnou vlnou existencialismu“. Spíše než 

potvrzení absurdity světa bychom podle něj měli v románu hledat zašifrovaný protest proti 

měšťácké morálce (Veselý 1998: 111-112).  

Z celkového hlediska lze říci, že přijetí Cizince českými čtenáři bylo i přes často 

tendenční kritická stanoviska výrazně kladné. Jednoznačným důkazem tohoto tvrzení je 

fakt, že po prvním vydání v roce 1947 byl román vydán ještě pětkrát, a to v novém 

překladu, jehož autorem je Miloslav Žilina. 
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3.3 Děj románu 

  

Román Cizinec je rozdělen do dvou částí. Předěl mezi nimi zřetelně odpovídá jak 

dějovému zvratu, klíčové události celého románu, tak i obratu v mysli hlavní postavy, 

popření její zdánlivé nezačleněnosti do okolního světa. 

 Hlavní hrdina Meursault je obyčejným úředníkem v obyčejné kanceláři v Alžíru. 

Vede zcela obyčejný a nudný život, s nímž je však smířen a od něhož nečeká nic než pár 

drobných radostí převážně tělesného rázu. Meursaulta začínáme sledovat ve chvíli, kdy se 

dozví o smrti své matky, která několik posledních měsíců žila ve starobinci mimo Alžír. 

Jak se od dobrého syna očekává, jede matce na pohřeb a stráví noc u rakve zemřelé. Druhý 

den po pohřbu, unaven sluncem, se vrací zpět do města. Den poté potká na plovárně Marii, 

bývalou kolegyni z kanceláře, která se ještě téhož večera stane jeho milenkou. Zdá se, že 

Meursault má nyní vše, po čem může srdce mladého svobodného muže toužit, ovšem s tím 

rozdílem, že on sám netouží nikdy po ničem, a snad proto se zdá být imunní vůči strastem 

a problémům, které trápí ostatní lidi. 

 Meursault necítí žádnou potřebu navazovat bližší vztahy s jinými lidmi, ať už 

milenecké (jeho vztah k Marii je, alespoň z jeho pohledu, čistě tělesný) či přátelské. To 

však neznamená, že se jej lidé straní – někdy právě naopak. Snad je to právě Meursaultův 

nedostatek osobních projevů a jeho tichost, co občas pudí některé lidi k tomu, aby se mu 

svěřovali. To je zcela jistě případ starého Salamana, Meursaultova souseda, jenž si jeho 

krátké odpovědi mylně vykládá jako zájem a hledá u něj oporu, jíž se mu v určitém slova 

smyslu také dostane. Poněkud jiný je případ Raymonda, dalšího souseda, který v podstatě 

využije Meursaultovy lhostejnosti a vmanipuluje jej do pozice svého „přítele“. A právě 

přátelství s Raymondem se stane tím impulsem, jenž dá Meursaultovu životu zcela 

nečekaný směr. 

 Lze říci, že Raymond má pro navázání přátelství s Meursaultem zcela zištné 

důvody – potřebuje pomoci s napsáním dopisu své bývalé milence, později zase žádá, aby 

mu Meursault dosvědčil, že mu jeho milenka byla nevěrná. Pro tyto účely se lhostejný 

Meursault jeví jako dokonalý partner, na nic se totiž nevyptává a je mu jedno, zda udělá to, 

či ono. Zároveň je mu cizí vynášení jakýchkoli soudů o čemkoli, tedy i o druhých lidech, a 

proto mu nevadí stýkat se s Raymondem, který nemůže být v žádném případě označen za 

čestného člověka. Krize v Meursaultově životě nastane tehdy, když při návštěvě 

Raymondova přítele na pláži za městem v podstatě nedopatřením zastřelí Araba, v němž 

pozná bratra bývalé Raymondovy milenky.  



 16 

 Tento čin znamená zásadní obrat v Meursaultově životě: on sám se nikdy příliš 

nezajímal o lidi kolem sebe, najednou se však, pro něj z nepochopitelného důvodu, začnou 

ostatní lidé zajímat o něj. Je nesporné, že vraždu spáchal, avšak okolnosti, které k ní vedly 

a které ji provázely, jsou předmětem velkého nedorozumění. Meursault, jehož silným 

povahovým rysem je lhostejná pravdomluvnost hraničící až s naivitou, se má najednou 

obhajovat před lidmi, které jeho naprostá otevřenost šokuje. V důsledku toho se všechny 

okolnosti, i ty, jež měly být použity za účelem jeho obhajoby, obracejí v jeho neprospěch. 

V očích veřejnosti se z Meursaulta v průběhu procesu stává jakési monstrum, bezcitný 

člověk, který neuronil jedinou slzu na pohřbu své vlastní matky, kouřil u její rakve a 

dokonce si dovolil pít i kávu, den po pohřbu cynicky navázal sexuální vztah se ženou a 

přátelil se s takovými vyvrheli, jako je Raymond. Na tuto kartu sází i prokurátor, jenž při 

zasedáních soudu tyto skutečnosti zdůrazňuje tak neúměrně, že se téměř zapomíná, za co je 

vlastně Meursault souzen. Není divu, že na čin, jehož se Meursault dopustil při bezděčné 

reakci, omámen oslepujícím sluncem a horkem, je posléze nahlíženo jako na brutální, 

zákeřnou a předem zosnovanou vraždu, a na jejího pachatele jako na zrůdu, která je lidské 

společnosti vysoce nebezpečná. Proti tomuto nenávistnému nařčení nemá Meursaultova na 

slovo pravdivá, avšak z hlediska ostatních jen těžko uvěřitelná obhajoba žádnou váhu, 

možná i proto, že sám Meursaultův obhájce svého klienta nechápe a jeho názor je stejný 

jako názor většiny.  

 Teprve v cele, kde čeká na smrt, si Meursault začne uvědomovat, jak důležitý pro 

něj byl život a požitky s ním spojené. Pocit absurdity, který dříve vyplýval pouze z jeho 

v podstatě prázdného života, je nyní znásoben vědomím, že bude popraven „pour n’avoir 

pas pleuré à l’enterrement de sa mère“ (E, 177). Přesto je v samém závěru románu 

Meursault schopen dosáhnout jakéhosi smíření se světem, přijetí jeho lhostejnosti a 

potvrzení toho, co sám často opakoval, tedy že „cela n’avait aucune importance“ (např. E, 

15). 

 

3.4 Charakteristika postav 

 

3.4.1 Meursault 

 

Postava Meursaulta bývá vnímána velmi ambivalentně, od naprostého odmítnutí až po 

přijetí jeho hodnot, vyplývající z pochopení jeho pohnutek. Pravdou je, že první názor, 

podle nějž je Meursault nelidský a bezcitný, se spíše podobá tomu, jak tuto postavu 
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vnímají téměř všichni účastníci soudu, protože na ni nahlížejí zvenčí. Z této pozice je 

Meursaultova skutečná osobnost neproniknutelná, a to hlavně z toho důvodu, že důsledně 

odmítá „hrát hru“, tedy podřizovat se nesmyslným společenským konvencím a očekávání 

ostatních. Takovýto postoj k hlavnímu hrdinovi Cizince je však neudržitelný, vezmeme-li 

v úvahu Camusův autorský záměr, vyjádřený tímto citátem: „Chtěl jsem jen říci, že hrdina 

byl odsouzen, protože nehrál hru...“ (Putík 1966: 182) Považovat Meursaulta za 

nelidského by z tohoto hlediska bylo velmi povrchní; je spíše tragickým hrdinou, jenž je 

odsouzen k smrti jen proto, že odmítne zradit své přesvědčení – či spíše přirozenost, jež ho 

nutí říkat pouze pravdu bez jakýchkoli příkras. 

 Nejnápadnějším Meursaultovým povahovým rysem je jeho naprostá lhostejnost ke 

všemu, co se děje okolo něj, i k ostatním lidem. Když mu zemře matka, neprojeví ani 

nejmenší náznak jakéhokoli smutku, noc strávená u matčiny rakve a následný pohřeb jsou 

líčeny z pozice nezaujatého pozorovatele, kterým Meursault v podstatě je. Toto „bezcitné“ 

chování se při pozdějším soudu stane jedním z hlavních důkazů Meursaultovy zvrácenosti 

a nelidskosti. Pravdou však je, že toto chování nevyplývá z nedostatku citu, ale spíše 

z Meursaultovy extrémní připoutanosti k momentální situaci a z jeho neschopnosti či 

neochoty zamýšlet se nad tématy, která úzce nesouvisí s bezprostřední realitou: „J’étais 

toujours pris par ce qui allait arriver, par aujourd’hui ou par demain.“ (E, 148) To zdařile 

ilustrují jeho myšlenkové pochody ve chvíli, kdy se zamýšlí nad tím, zda je přijatelné, aby 

si u matčiny rakve zapálil cigaretu: „J’ai eu alors envie de fumer. Mais j’ai hésité parce 

que je ne savais pas si je pouvais le faire devant maman. J’ai réfléchi, cela n’avait aucune 

importance.“ (E, 15) Meursault zvažuje pouze skutečnosti, které jsou podle něj důležité, a 

v dané situaci je pro něj takovou skutečností pouze snaha neobtěžovat matku. Jelikož je 

však matka mrtvá a smrt je pro Meursaulta konec všeho, dojde k závěru, že kouření je 

povoleno. Zcela cizí jsou mu úvahy o tom, jak jeho jednání bude působit navenek, a už 

vůbec ho nenapadne, že by někdo mohl jeho jednání považovat za nevhodné, má přece 

právo si zakouřit, když cítí potřebu a nikoho to nebude obtěžovat.  

 Tento způsob uvažování je pro Meursaulta typický: nikdy se nechová bezohledně či 

hrubě (například trpělivě vyslechne vyprávění svého starého souseda Salamana, přestože 

jej v zásadě nezajímá a přílišné důvěrnosti ze strany cizích lidí jsou mu většinou 

nepříjemné), avšak na druhou stranu nikdy nejedná určitým způsobem jen proto, že se to 

od něj čeká. Z toho důvodu také na matčině pohřbu nepůsobí zarmouceným dojmem – jak 

později vysvětlí svému advokátovi, mnohem důležitější byl pro něj v tu chvíli pocit 

fyzického nepohodlí: „J’avais une nature telle que mes besoins physiques dérangeaient 
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souvent mes sentiments.“ (E, 96) V takovýchto chvílích se vytváří nepřehlédnutelný rozpor 

mezi tím, co Meursault cítí a jak jedná, a jak jsou jeho projevy vnímány zvenčí. Meursault 

se za všech okolností řídí svými pocity a tím, co je podle něj pravda, nikdy nedělá nic jen 

proto, že to vyžadují společenské konvence. Není pro něj možné hrát na matčině pohřbu 

zdrceného syna, protože je mu příliš velké horko na to, aby mohl být opravdu zdrcený. 

Z pohledu společnosti, v románu zastupované soudem, však společenské konvence 

nabývají absolutních hodnot a vnější projevy bývají zaměňovány za pravdu. Ve skutečnosti 

tak nikdo Meursaultovi nevyčítá to, že by nemiloval svou matku, ale to, že to v zájmu 

vyhovění všeobecně přijímaným představám o pohřbech alespoň nepředstíral. Meursault 

tedy odmítá hrát hru podle pravidel, která se mu snaží společnost vnutit, i když to není 

odmítnutí zcela uvědomělé, protože Meursault v podstatě nemá jinou volbu, jedná podle 

své vlastní přirozenosti. Jeho neústupné lpění na pravdě mu tak nakonec vynese rozsudek 

smrti. Jak naznačuje název románu, Meursault je v lidské společnosti cizincem, který však 

neusiluje o začlenění do této společnosti, a proto je z ní vyvržen. Přesto však Meursault 

není osamělý, alespoň ze svého hlediska. Společnost jiných lidí mu totiž nahrazuje jeho 

úzké smyslové spojení se světem: „Inadapté à la vie sociale, Meursault vit en communion 

avec la nature.“ (Castex 1965: 80) 

 Meursault se chová velmi pasivně, nechá se ovládat nejen svými fyzickými 

pocity, ale částečně i ostatními lidmi, a to především v důsledku své nechuti zaplétat se do 

jakýchkoli konfliktů. To je patrné například v jeho vztahu k Raymondovi, jenž jím 

zpočátku silně manipuluje a využívá jeho lhostejnosti ke svému prospěchu: „[Raymond] 

m’a dit qu’il fallait que je lui serve de témoin. Moi cela m’était égal, mais je ne savais pas 

ce que je devais dire. (...) J’ai accepté de lui servir de témoin.“ (E, 58) Meursault sice 

nemá nejmenší chuť mu pomáhat, ale zároveň nenalézá žádný důvod, proč by mu pomáhat 

neměl a vzhledem k tomu, že nedokáže neříkat pravdu nebo si vymýšlet jakékoli výmluvy, 

nezbývá mu než přijmout. Stejným způsobem z něj Raymond udělá svého přítele – 

Meursault je totiž natolik lhostejný, že i rozhodnutí, zda bude Raymondovým přítelem, či 

ne, nechá na druhém. 

Na jeho vztahu k Raymondovi je zároveň patrné, jak naprosto cizí je Meursaultovi 

vynášení jakýchkoli soudů o jiných lidech. O Raymondovi sice ví, že s největší 

pravděpodobností není zcela bezúhonný, ale vůbec se tím nezabývá. To je znamením velké 

tolerance k druhým lidem – Meursault je přesvědčen, že každý má právo dělat si to, co se 

mu zlíbí. Na druhou stranu to však naznačuje i absenci určitých hodnot v jeho mysli, 

nerozlišování mezi dobrem a zlem. Meursaultovi pro takovéto rozlišení chybí kritéria; 
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z tohoto pohledu je jeho přímým protipólem v románu zejména prokurátor, jenž proti němu 

později stojí u soudu a jehož kritéria jsou naopak až příliš pevná a absolutní. Jedině tak 

totiž může Meursaulta odsuzovat za to, že na matčině pohřbu špatně hrál roli 

zarmouceného syna. 

 Meursault žije zcela obyčejný život úředníka, který na první pohled působí nudně a 

prázdně: „[la vie de Meursault] est tissée d’une éternelle répétition de gestes, de petites 

pensées, de grossières sensations.“ (de Luppé 1958: 70) Prázdnota jeho života je nejlépe 

vyjádřena románovým popisem jeho typické neděle, následující po matčině pohřbu. Za 

celý den se nestane nic zajímavého, což Meursault přijímá s lhostejností a pasivitou sobě 

vlastní: „Après le déjeuner, je me suis ennuyé un peu et j’ai erré dans l’appartement.“ 

(E, 33) Od života v podstatě nic neočekává a z jeho odpovědí šéfovi, který mu nabízí 

zaměstnání v Paříži, je zřejmé, že je v tomto nehybném klidu spokojený a že nemá 

naprosto žádné ambice: „J’ai répondu qu’on ne changeait jamais de vie, qu’en tout cas 

toutes se valaient et que la mienne ici ne me déplaisait pas du tout.“ (E, 63) O několik 

odstavců dále však Meursault učiní narážku na svůj dřívější život, který byl v tomto ohledu 

jiný: „Quand j’étais étudiant, j’avais beaucoup d’ambitions de ce genre. Mais quand j’ai 

dû abandonner mes études, j’ai très vite compris que tout cela était sans importance 

réelle.“ (E, 64) To je ale vše, co se o Meursaultově minulosti čtenář dozví, a je tedy pouze 

na něm, aby se dohadoval, jaká událost způsobila v Meursaultově uvažování tuto změnu, 

toto přesvědčení, že „il n’y avait pas d’issue“ (E, 120), tedy že je život absurdní. 

Meursaultovou reakcí na tuto absurditu je jeho nezměrná lhostejnost. 

Kromě běžných činností vykonávaných zcela automaticky má však jeho život ještě 

další rozměr, který pro Meursaulta představuje prakticky jediný zdroj potěšení, a to 

smyslové vjemy a požitky z nich vyplývající. Tato postava, pro niž je nedůležitá většina 

událostí, včetně těch, které se jí bezprostředně týkají, dokáže nalézt potěšení v tak 

obyčejném úkonu, jako je například mytí rukou. Pocity blízké štěstí v něm vzbuzuje 

především příroda či ženské tělo: „Le ciel était vert, je me sentais content.“ (E, 41); „J’ai 

eu très envie d’elle parce qu’elle avait une belle robe à raies rouges et blanches et des 

sandales de cuir.“ (E, 53) Díky smyslovým prožitkům je Meursault schopen být spokojený 

se svým životem, jehož nesmyslnost a nedůležitost si plně uvědomuje. Lze říci, že právě 

tato malá potěšení se stávají jakýmsi smyslem Meursaultova života, jsou tím jediným, o co 

stojí. Camus tak prostřednictvím Meursaulta vyjadřuje svůj vlastní postoj ke krásám 

života, jak napovídá následující zápis z prvního svazku jeho Zápisníků: „Quel autre sens 
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trouver à nos jours que celui-ci... : une naissance et une mort, entre les deux la beauté et la 

mélancolie.“ (Castex 1965: 95)  

Smyslové vjemy tedy Meursault ve svém životě staví na první místo a jak si všímá 

Fitch, je jimi plně ovládán: „Il (...) subit passivement les sensations (...) parce qu’il s’y 

abandonne si totalement qu’il n’est plus maître de lui-même et que ses réactions sont d’un 

ordre purement physiologique et se produisent sans aucune participation de sa volonté, 

comme le prouvent les circonstances du meurtre.“ (Fitch 1964: 187-188) Scéna vraždy je 

z tohoto pohledu klíčová, protože tato Meursaultova tendence nechávat se ovládat 

smyslovými vjemy je v ní dovedena do krajnosti. Meursault, jemuž jsou jinak neznámé 

jakékoli pocity nenávisti či agresivity, je schopen pod vlivem oslepujícího slunečního svitu 

zabít člověka. 

V první části románu je Meursault líčen jako člověk, jehož úvahy se jen zřídka 

vzdálí od konkrétních situací, jež právě prožívá. O sobě a svém životě začíná přemýšlet 

v podstatě až ve chvíli, kdy je uvězněn, a teprve tehdy si uvědomí, jak důležitá pro něj byla 

svoboda a vše, co s ní souviselo. Ani tehdy však nepřestává uvažovat především v oblasti 

smyslových vjemů, které se pro něj nyní stávají zhmotněním pojmu svoboda: „À imaginer 

le bruit des premières vagues sous la plante de mes pieds, l’entrée du corps dans l’eau et 

la délivrance que j’y trouvais, je sentais tout d’un coup combien les murs de ma prison 

étaient rapprochés.“ (E, 113) Poté co je odsouzen k smrti, začíná na něj neúprosně doléhat 

vědomí, že mu zbývá už jen malé množství času a poprvé v životě (či poprvé po dlouhé 

době) začíná horečně zaměstnávat svoji mysl myšlenkami na smrt a na to, jak ji oddálit. 

Zároveň však nikdy neopustí svou základní představu o nesmyslnosti celého života, jehož 

jediným cílem je smrt: „Que m’importaient (...) les vies qu’on choisit, les destins qu’on 

élit, puisqu’un seul destin devait m’élire moi-même et avec moi des milliards de privilégiés 

qui (...) se disaient mes frères.“ (E, 177) Toto vědomí, že život postrádá jakýkoli smysl a je 

lhostejné, jak ho prožijeme či v jaké chvíli zemřeme, avšak přesto je třeba jej považovat za 

„privilegium“, Meursaultovi nakonec v závěru románu poskytne smíření s neodvratně se 

blížící smrtí. 

 

3.4.2 Marie Cardona 

 

Marie, Meursaultova bývalá kolegyně z kanceláře, je povoláním písařka. V románu 

Cizinec je celá realita nahlížena z hlediska osobního vypravěče, tedy Meursaulta, 

vyznačujícího se lhostejným přístupem a nedostatkem hlubšího zájmu o cokoli, a proto je i 
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postava Marie popisována velmi povrchně. Základem pro její charakterizaci jsou pouze její 

vnější projevy. Meursault o Marii a jejím jednání téměř nepřemýšlí, a pokud ano, tak 

pouze v tělesné rovině. Přesto je však možné z jednání této postavy odvodit některé její 

základní rysy. 

 Jednou z hlavních Mariiných vlastností je veselá povaha. Tato vlastnost a projevy 

s ní spojené, především pak Mariin smích, jsou pro Meursaulta zdrojem silné tělesné 

přitažlivosti. Právě veselost a určitá bezstarostnost jí umožňují navázání vztahu 

s Meursaultem, jenž její city evidentně neopětuje. Když se jej Marie zeptá, zda ji miluje, 

Meursault zareaguje se svou typickou pravdomluvností, která se svou přímostí může zdát 

krutá: „Je lui ai répondu que cela ne voulait rien dire, mais qu’il me semblait que non.“ 

(E, 55) Tato odpověď Marii sice zaskočí, ale její přirozený optimismus jí nedovolí se jí 

dlouho zabývat: „Elle a eu l’air triste. Mais en préparant le déjeuner, et à propos de rien, 

elle a encore ri de telle façon que je l’ai embrassée.“ (E, 55) Nelze však říci, že by Marie 

byla naivní, je si totiž plně vědoma toho, že Meursault se od jiných mužů čímsi liší a že od 

něj určité věci nemůže očekávat: „Elle s’est demandé alors si elle m’aimait et moi, je ne 

pouvais rien savoir sur ce point. Après un autre moment de silence, elle a murmuré que 

j’étais bizarre, qu’elle m’aimait sans doute à cause de cela mais que peut-être un jour je la 

dégoûterais pour les mêmes raisons.“ (E, 65) Z této úvahy vyplývá, že Marie je zcela jistě 

inteligentní žena, která je schopna Meursaultovo chování analyzovat bez tendence jakkoli 

přikrášlovat realitu. Zároveň má velice pragmatický přístup k životu a ke vztahům, prostý 

jakýchkoli romantických představ: „Les femmes étaient belles et j’ai demandé à Marie si 

elle le remarquait. Elle m’a dit que oui et qu’elle me comprenait.“ (E, 66)  

 Je zřejmé, že Marie si o svém vztahu s Meursaultem nevytváří žádné iluze, přesto 

jej však bere vážně, jak ostatně dokazuje její přání si Meursaulta vzít i přesto, že on sám 

k tomu neprojevuje nejmenší chuť, a její pozdější snaha (i když nepříliš úspěšná) 

vypovídat u soudu v jeho prospěch. Ještě když navštíví Meursaulta ve vězení, pevně věří 

tomu, že vše dobře dopadne a že se nakonec budou moci vzít. Tuto urputnou víru se ze 

všech sil snaží Meursaultovi předat prostřednictvím svého úsměvu: „Elle était immobile, le 

visage écrasé contre la grille, avec le même sourire écartelé et crispé.“ (E, 112) Po 

vynesení rozsudku smrti mu sice přestane psát dopisy, avšak vzhledem k jejímu 

předchozímu chování nelze říci, že by tím byly jakkoli popřeny její city k Meursaultovi.  

 Naopak Meursault k Marii žádné hlubší city nechová, kromě toho, že je mu její 

společnost příjemná. Marie pro něj znamená pouze nevyčerpatelný zdroj požitků, je 

významnou součástí radostí, které dávají smysl jeho životu. Meursault tak v podstatě 
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nenavázal vztah s Marií, ale s jejím tělem. Její bezstarostnost a veselá povaha mu vyhovují, 

avšak nejsou pro něj tím nejdůležitějším. Když po delší době uvidí Marii u soudu, necítí 

stesk po blízké osobě, ale pouze tělesnou touhu: „Elle avait mis un chapeau et elle était 

encore belle. Mais je l’aimais mieux avec ses cheveux libres. De l’endroit où j’étais, je 

devinais le poids léger de ses seins et je reconnaissais sa lèvre inférieure toujours un peu 

gonflée.“ (E, 137) Podstatu svého vztahu k Marii Meursault explicitně vyjadřuje, když ve 

své cele přemýšlí, proč už od ní nedostává žádné dopisy: „L’idée m’est venue aussi qu’elle 

était peut-être malade ou morte. C’était dans l’ordre des choses. Comment l’aurais-je su 

puisqu’en dehors de nos deux corps maintenant séparés, rien ne nous liait et ne nous 

rappelait l’un à l’autre. A partir de ce moment, d’ailleurs, le souvenir de Marie m’aurait 

été indifférent. Morte, elle ne m’intéressait plus.“ (E, 168) Podle něj tedy mezi ním a Marií 

neexistoval jiný vztah, než čistě tělesný. Zcela v souladu se svým přesvědčením, že to 

jediné, čeho se člověku od života může dostat, jsou tělesné prožitky, tak Meursault 

vyjadřuje fakt, že Mariina smrt by pro něj neznamenala nic víc, než jejich odepření.  

  

3.4.3 Raymond Sintès 

 

Raymond bydlí ve stejném domě jako Meursault a je přibližně ve stejném věku. Ve čtvrti 

kolují zvěsti, že je to pasák, ovšem on sám tvrdí, že se živí jako skladník. Meursault si 

důvody, proč s ním Raymond opakovaně navazuje kontakt, vysvětluje takto: „(...) il me 

parle souvent et quelquefois il passe un moment chez moi parce que je l’écoute.“ (E, 43) 

Zde, jak už bylo řečeno, se projevuje Meursaultova pasivita a zároveň jeho lhostejná 

zdvořilost, jež některým lidem z jeho okolí umožňuje uvěřit tomu, že Meursaulta skutečně 

zajímá, co mu říkají. Na druhou stranu Meursaultovi není Raymondova společnost nijak 

nepříjemná, protože od něj alespoň na začátku nevyžaduje žádnou aktivitu, a Raymondova 

špatná pověst jej nezajímá: „Je trouve que ce qu’il dit est intéressant. D’ailleurs, je n’ai 

aucune raison de ne pas lui parler.“ (E, 43) 

 Raymond zcela otevřeně vystupuje jako macho, největší urážkou je pro něj 

nařknutí, že není pravým mužem. Takovou urážku také Meursaultovi předloží jako 

vysvětlení, proč vyvolal první rvačku s bratrem své bývalé milenky, o níž s Meursaultem 

hovoří. Postupně se snaží Meursaulta co nejvíce vtáhnout do svých záležitostí, aby od něj 

získal pomoc s napsáním dopisu bývalé milence. Při tom mu poměrně průhledným 

způsobem lichotí, což Meursault při své inteligenci zřejmě rozpozná, avšak jeho 

lhostejnost a touha vyhnout se konfliktům mu zabrání patřičně reagovat: „Alors il m’a 
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déclaré que, justement, il voulait me demander un conseil au sujet de cette affaire, que 

moi, j’étais un homme, je connaissais la vie, que je pouvais l’aider et qu’ensuite il serait 

mon copain. Je n’ai rien dit et il m’a demandé encore si je voulais être son copain. J’ai dit 

que ça m’était égal : il a eu l’air content.“ (E, 45) 

 Když je Raymond předvolán k soudu s Meursaultem jako svědek obhajoby, sice se 

ze všech sil snaží vypovídat v jeho prospěch, avšak tato jeho snaha je natolik očividná a 

jeho výpověď natolik emotivní, že působí nevěrohodně. Raymond je v románu l’Etranger 

sice vedlejší postavou, avšak působí jako jeden z prvků, které Meursaulta v důsledku jeho 

pasivity dovedou k vraždě. 

 

3.4.4 Vyšetřující soudce a prokurátor 

  

Vyšetřující soudce a prokurátor jsou dvě postavy, na jejichž úsudcích a rozhodnutích do 

velké míry závisí Meursaultův osud po spáchání vraždy.  

 Vyšetřující soudce je od začátku vyšetřování v podstatě jediná postava patřící ke 

světským institucím, která se Meursaulta snaží pochopit, i když nakonec neúspěšně. 

Meursaultovi je také od začátku sympatický, a to dokonce do té míry, že se ve vyprávění 

odhodlá k explicitnímu vyjádření svých citů: „Il m’a paru très raisonnable et, somme 

toute, sympathique... En sortant, j’allais même lui tendre la main, mais je me suis souvenu 

à temps que j’avais tué un homme.“ (E, 94) Vypadá to, že se vyšetřující soudce snaží 

porozumět Meursaultovu charakteru a že do jisté míry uvažuje podobně jako on, což se 

projeví zejména v jeho odpovědi na Meursaultův pokus o vysvětlení toho, proč ostatním 

lidem může připadat zamlklý a uzavřený: „‘D’ailleurs, cela n’a aucune importance.‘“ (E, 

98) Právě touto větou Meursault často zdůvodňuje svoji lhostejnost k okolí (např. E, 64: 

„[J’ai] expliqué [à Marie] que cela n’avait aucune importance et que si elle le désirait, 

nous pouvions nous marier.“). Velmi záhy se však ukáže, že vyšetřující soudce se ani tak 

nezajímá o Meursaultovu osobu, jak sám tvrdí (E, 98: „‘Ce qui m’intéresse, c’est vous.‘“), 

ale spíše o možnost Meursaultovy nápravy „s pomocí boží“: „Alors il m’a dit très vite et 

d’une façon passionnée que lui croyait en Dieu, que sa conviction était qu’aucun homme 

n’était assez coupable pour que Dieu ne lui pardonnât pas, mais qu’il fallait pour cela que 

l’homme par son repentir devînt comme un enfant dont l’âme est vide et prête à tout 

accueillir.“ (E, 101) Sám je hluboce věřící a za smysl svého života považuje odhalování 

své pravdy nevěřícím zločincům. Proto nedokáže pochopit, že Meursault necítí potřebu 

duchovní útěchy tohoto typu, že jednoduše v Boha nevěří: „Il m’a dit que c‘était 
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impossible, que tous les hommes croyaient en Dieu, même ceux qui se détournaient de son 

visage. C’était là sa conviction et, s’il devait jamais en douter, sa vie n’aurait plus de 

sens.“ (E, 102) Zde je základní rozpor mezi jeho a Meursaultovým uvažováním, Meursault 

totiž existenci jakéhokoli vyššího smyslu života popírá, jeho „náboženstvím“ je intenzivní 

smyslové prožívání světa a láska k životu, zatímco vyšetřující soudce se naopak o víru 

v Boha opírá jako o něco, co mu pomáhá pozemský život přestát.  

 V podstatě jediným faktem, jenž se chce vyšetřující soudce od Meursaulta 

dozvědět, je důvod, proč Meursault poté, co Araba prvním výstřelem zabil, vystřelil 

s určitým časovým odstupem ještě čtyři rány. Když však nedostane žádnou odpověď a 

zjistí, že Meursaulta nedokáže přesvědčit k tomu, aby přijal Boha a svěřil se jeho 

milosrdenství, zcela na něj rezignuje a začne jej, stejně jako ostatní, považovat za 

mimořádně zatvrzelého zločince: „‘Je n’ai jamais vu d’âme aussi endurcie que la vôtre.‘“ 

(E, 103) Přesto je zřejmé, že vyšetřující soudce cítí k Meursaultovi upřímné sympatie. Ani 

po tomto vypjatém rozhovoru se k němu totiž nepřestává chovat přátelsky, přestože se jej 

už nesnaží obrátit na víru. Dokonce ho se značnou dávkou dobrosrdečné ironie oslovuje 

„monsieur l’Antéchrist“ (E, 105).  

 Prokurátor je na rozdíl od vyšetřujícího soudce proti Meursaultovi od počátku silně 

zaujatý. Snaží se dokázat, že Meursault není obyčejný člověk, ale necitelné monstrum. 

Toho dosahuje tím, že odvrací pozornost od faktů, které jasně souvisejí s případem, 

k jiným aspektům Meursaultovy osobnosti. Ty mu neslouží jako důkazy, avšak jsou 

zdůrazňovány proto, aby zapůsobily na porotu a ta začala také Meursaulta vidět pod tímto 

úhlem. Meursaultovy odpovědi soudu pak už nejsou posuzovány nestranně, ale jako 

odpovědi člověka, jenž je vinen především svojí bezcitností. Jednou ze skutečností, kterou 

prokurátor připomene a která s případem vůbec nesouvisí, je káva, již Meursaultovi nabídl 

správce starobince při bdění u matčiny rakve. To, že Meursault kávu přijal, hodnotí 

prokurátor takto: „(...) un étranger pouvait proposer du café, mais (...) un fils devait le 

refuser devant le corps de celle qui lui avait donné le jour.“ (E, 34) Tím postuluje 

existenci určitých pravidel, která předkládá jako absolutní, avšak která jimi jsou pouze 

zdánlivě. Pití kávy u rakve zemřelé lze totiž považovat nanejvýš za přečin proti morálce, ať 

už sebevíc pokrytecké. Takového pokrytectví Meursault nebyl schopen, ve skutečnosti si 

ani možnost jiného chování neuvědomoval. V podání prokurátora je však tato událost 

líčena bezmála jako samostatný zločin, a z další prokurátorovy argumentace je zřejmé, že 

ji svým způsobem za zločin opravdu považoval, a to za zločin proti již zmíněným 

„pravidlům hry“. Stejný postoj zaujme, když dojde řada na Meursaultovo navázání vztahu 
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s Marií, jež bylo podle něj vzhledem k pohřbu matky předchozího dne stejně bezcitné jako 

i jinak nepodstatný fakt, že milenci šli do kina na komediální film. Tyto situace, v jiném 

kontextu naprosto nevinné, se v prokurátorových projevech proměňují v důkazy 

Meursaultovy necitelnosti a krutosti. Proces tak přestává být rozhodováním o 

Meursaultově vině či nevině ve věci vraždy Araba, ale začíná spíše vyjadřovat 

„l’opposition entre (...) la société jalouse des principes conventionnels et l’étranger qui ne 

joue pas la règle du jeu.“ (de Luppé 1958, 72-73) 

 Prokurátorova nenávist je tak zjevná, že zaskočí dokonce i jinak většinou 

lhostejného Meursaulta: „Puis le président a demandé à l’avocat général s’il n’avait pas 

de question à poser au témoin et le procureur s’est écrié : ‚Oh! non, cela suffit‘, avec un 

tel éclat et un tel regard triomphant dans ma direction que, pour la première fois depuis 

bien des années, j’ai eu une envie stupide de pleurer parce que j’ai senti combien j’étais 

détesté par tous ces gens-là.“ (E, 132) Jeho argumentace je natolik promyšlená a tak 

obratně překrucuje fakta a manipuluje s city všech přítomných, že se publikum nakonec 

ztotožní i s jeho tvrzením, že Meursault je vysoce nebezpečný společnosti: „‘J’en suis 

persuadé (...) que l’homme qui est assis sur ce banc est coupable aussi du meurtre que 

cette cour devra juger demain. Il doit être puni en conséquence.‘“ (E, 149-150) Meursault 

se tak z člověka, jenž spáchal vraždu v důsledku své pasivity a tendence nechat se až příliš 

ovládat svými fyzickými vjemy, stává monstrem, jemuž jsou kladeny za vinu i vraždy 

další, je viděn jako společenské zlo, které je třeba za každou cenu vymýtit. Rozsudek smrti 

je pak už jen logickým vyústěním této překroucené argumentace. 

 

3.5 Stylistické rysy románu  

 

Vystihnout podstatu Camusova stylu v Cizinci není jednoduché, vyprávění má totiž 

několik odlišných poloh. Je jiné, když vypravěč líčí všední události, než když popisuje 

přírodu, s překvapivým zaujetím pozoruje své okolí či přemýšlí o sobě samém. Styl se také 

postupně mění při přechodu z první části románu do druhé. Toto prolínání stylů Lebesque 

označuje jako „un double ton : celui de l’instant et celui de l’éternité, (...) l’Histoire et la 

Tragédie. (...) L’Histoire est la vie de Meursault racontée par lui-même. La Tragédie, le 

destin qu’à son insu lui fabriquent le monde et le soleil.“ (Lebesque 1963: 44) První typ 

vyprávění je používán především v pasážích, kdy vypravěč Meursault popisuje skutečné 

události všedního světa. Takovéto pasáže se vyznačují neobyčejnou strohostí výrazu, místy 

až zarážející. Velmi výmluvným příkladem je samotný začátek románu: „Aujourd’hui, 
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maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J’ai reçu un télégramme de l’asile : 

‚Mère décédée. Enterrement demain. Sentiments distingués.‘ Cela ne veut rien dire. C’était 

peut-être hier.“ (E, 7) Typické je používání té nejběžnější a nejzákladnější slovní zásoby a 

jednoduché syntaxe (o níž se zmíníme později), což navozuje dojem mluvené řeči či spíše 

vědomého odmítnutí konvenčního literárního vyjadřování: „Il ne s’agit plus simplement du 

style parlé. Nous sentons ici une intention délibérée de platitude.“ (Barrier 1966: 6) Druhý 

typ vyprávění se objevuje spíše tam, kde se vypravěč dostává k lyrickým popisům přírody 

(například slunce) a svého okolí, které vyjadřují jeho intenzivní smyslové vnímání světa a 

jeho lásku k životu a korespondují s jeho vnitřními stavy:  

Dans l’obscurité de ma prison roulante, j’ai retrouvé un à un, comme du fond de ma 
fatigue, tous les bruits familiers d’une ville que j’aimais et d’une certaine heure où il 
m’arrivait de me sentir content. Le cri des vendeurs de journaux dans l’air déjà détendu, 
(...) la plainte des tramways dans les hauts tournants de la ville et cette rumeur du ciel 
avant que la nuit bascule sur le port, tout cela recomposait pour moi un itinéraire 
d’aveugle, que je connaissais bien avant d’entrer en prison. (E, 142-143)  

Tento styl se od prvního neliší ani tak složitější syntaxí a lexikem, jak by mohly 

napovídat zvolené příklady, ale především tendencí k obraznějšímu vyjadřování a 

používání originálních metafor, které přispívá k větší poetičnosti stylu a odbourává 

strohost vyprávění. Text tak působí literárnějším dojmem. 

 

 Věnujme se však především rysům, které jsou charakteristické pro Camusův styl 

v Cizinci obecně. Jedná se především o velmi zajímavou vyprávěcí techniku, která není 

pouze prostředkem pro podání příběhu, ale naopak spoluvytváří význam celého románu. 

Jak už bylo řečeno, vyprávění probíhá v první osobě a vypravěčem je hlavní postava 

románu Meursault. První osoba určuje jeden z významných aspektů příběhu, a to pohled na 

osoby a události očima vypravěče: „L’auteur parlant à la première personne s’interdit par 

le fait même de pénétrer à l’intérieur des personnages, excepté lui-même, personnage-

narrateur.“ (Barrier 1966: 20) Meursault je vypravěč svým způsobem egocentrický, 

protože lhostejný ke všemu, co pro něj nepředstavuje bezprostřední zdroj smyslových 

prožitků. Z tohoto důvodu také v románu chybí psychologické prokreslení ostatních postav 

nebo alespoň pokus o ně, postavy jsou představeny pouze prostřednictvím dialogů 

s Meursaultem nebo maximálně některých gest. To na druhou stranu dává větší prostor pro 

pochopení vypravěče. I přesto, že vypravěčem je postava zapojená do příběhu, však nelze 

říci, že by byl postoj vypravěče subjektivní. Proti tomuto názoru se ohrazoval i sám autor, 

podle něhož Cizinec nemá být chápán jako jeden z možných pohledů na realitu, ale jako 
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„un exercice d’objectivité et de détachement comme, après tout, son titre l’indique.“ 

(Barrier 1966: 20) Meursault totiž v důsledku své lhostejnosti, nezájmu o okolní dění a 

také vysoce vyvinuté schopnosti nestranného úsudku, při jehož vytváření nebere v úvahu 

své vlastní zájmy, neboť žádné nemá, vystupuje v podstatě stejným způsobem, jako by 

vystupoval vypravěč ve třetí osobě, a stává se tak v příběhu své osoby pouze jakousi 

pasivně přihlížející stranou. K tomu přispívá i fakt, že Meursault se ve vyprávění téměř 

výhradně zaměřuje na popis událostí tak, jak je vnímá svými smysly, aniž by z těchto 

vjemů vyvozoval nějaké závěry či uvažoval o jejich významu.  

 

 Jako významotvorné se jeví také autorovo používání slovesných časů. Ve 

francouzské literární tradici je typickým vyprávěcím časem passé simple, zatímco v Cizinci 

autor důsledně (až na několik výjimek) používá passé composé (samozřejmě v kombinaci 

s imperfektem). Takto výrazné odchýlení od literární normy nelze považovat za náhodné, 

volba tohoto času je příznaková, a má tedy určitou sdělovací hodnotu. Touto hodnotou 

není pouhé vymezení vůči tradičnímu románu, jak by se mohlo zdát. Jak připomíná 

Barrier, má fakt, že je passé simple tradičně spojováno s románem, a tedy s fiktivními 

událostmi, silný podvědomý účinek na čtenáře: „(...) le passé composé, qui se trouve être 

le temps de la parole, caractérise le récit vécu ou plutôt revécu par le narrateur, confère 

aux actes une valeur d’existence que le passé simple ne peut plus leur donner.“ (Barrier 

1966: 18) Použití passé composé jako času typického pro mluvenou řeč a pro vyjádření 

reálných událostí v opozici k času passé simple, jenž je tradičně považován za slovesný čas 

vlastní románové fikci, lze vnímat jako faktor silně přispívající k dojmu autentičnosti 

vyprávění, a tedy k zesílení účinku na čtenáře. 

 Dalším významem, jenž s sebou nese používání passé composé, je rozdíl mezi 

tímto časem a passé simple z hlediska gramatického. Je pravdou, že tento rozdíl je 

v současné francouzštině mnohem méně patrný než výše zmíněná opozice mezi zařazením 

do literárního či mluveného jazyka, avšak není proto o nic méně důležitý. Jedná se o 

rezultativní charakter slovesného času passé composé: „Avec le passé composé (...), une 

réalité passée n’est pas considérée dans sa passéité, mais introduite comme point de vue 

dans l’économie informative d’une situation de commentaire. Des événements et des 

chaînes d’événements peuvent ainsi être résumés au passé composé et devenir le thème (en 

tant que „bilan“) d’une situation de commentaire.“ (Weinrich 1989: 148). Na rozdíl od 

času passé simple, jenž popisuje události jako uzavřené segmenty bez vlivu na přítomnost, 

tedy passé composé vyjadřuje určitou souvislost mezi popisovanými jevy a přítomností. 
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Vidíme tak vypravěče Meursaulta, jenž z pozice člověka čekajícího ve své cele na 

vykonání rozsudku smrti nyní popisuje události, které ho dovedly až k přítomnosti. Díky 

použití passé composé jsou tyto události nahlíženy nikoli jako odlehlé a navzájem od sebe 

oddělené jevy, ale právě jako souvislý sled navazujících situací, které vyvolávají dojem 

existence jakési nezvratné osudovosti, jako například v následujícím úryvku, kde 

Meursault právě poprvé vystřelil na Araba: „J’ai compris que j’avais détruit l’équilibre du 

jour, le silence exceptionnel d’une plage où j’avais été heureux. Alors, j’ai tiré encore 

quatre fois sur un corps inerte où les balles s’enfonçaient sans qu’il y parût.“ (E, 90)  

 Z tohoto hlediska je také pro román charakteristická četnost vyjádření časových 

vztahů, vysoká frekvence příslovečných určení času, vedlejších vět a polovětných vazeb 

s časovým významem, které neustále připomínají míjení času:  

Nous sommes restés longtemps sur la bouée, à moitié endormis. Quand le soleil est devenu 
trop fort, elle a plongé et je l’ai suivie. Je l’ai rattrapée, j’ai passé ma main autout de sa 
taille et nous avons nagé ensemble. Elle riait toujours. Sur le quai, pendant que nous 
séchions, elle m’a dit : ‚Je suis plus brune que vous.‘ Je lui ai demandé si elle voulait venir 
au cinéma, le soir. (E, 31-32)  

Tato všudypřítomnost času podporuje dojem směřování všech událostí do jednoho 

bodu, tedy k Meursaultově nevyhnutelné smrti. Při překladu bude tedy přesný a důsledný 

převod těchto časových indikátorů velmi důležitý. 

 

 Velmi zvláštní je v Cizinci také způsob reprodukce promluv jednotlivých postav. 

Autor zde kombinuje přímou, nepřímou a polopřímou řeč. Přímá řeč je však poměrně řídká 

a vůbec se nevyskytují klasické dialogické pasáže v přímé řeči. Zvláště markantní je velmi 

nízká frekvence přímých řečí hlavní postavy. Mezi dialogy a vypravěčem se tak vytváří 

určitý odstup, jako by Meursault pouze pozoroval a vůbec se dialogů neúčastnil, i když se 

jej bezprostředně týkají:  

Le soir, Marie est venue me chercher et m’a demandé si je voulais me marier avec elle. 
J’ai dit que cela m’était égal et que nous pourrions le faire si elle le voulait. Elle a voulu 
savoir alors si je l’aimais. J’ai répondu comme je l’avais déjà fait une fois, que cela ne 
signifiait rien mais que sans doute je ne l’aimais pas. (E, 64)  

Přímá řeč vypravěče se tedy vyskytuje velmi zřídka, autor tento prostředek používá 

výhradně za účelem zdůraznění určitých Meursaultových vlastností, které lze považovat za 

základní a které díky vzácnosti použití tohoto prostředku dobře vyniknou. To lze doložit na 

pasáži, z níž byl vybrán předchozí úryvek. Meursault se zde pomocí přímé řeči vyjádří 

celkem třikrát, což je ve srovnání se zbytkem románu velmi často. Většina tohoto dialogu 

se však odehrává v nepřímé řeči. První Meursaultova odpověď v přímé řeči zní „Non.“ (E, 
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65) Je to reakce na Mariinu námitku, že svatba je přece vážná věc a Meursault tedy 

nemůže toto rozhodnutí ponechávat pouze na ní. Jeho jednoslovná odpověď tak nejen 

popírá to, že by svatba byla vážná věc, ale zároveň má i obecnější platnost, protože 

vyjadřuje Meursaultův životní postoj, podle něhož jsou v životě důležité pouze smyslové 

prožitky a vychutnávání krásy světa. Do této kategorie svatba zcela jistě nepatří, je proto 

lhostejné, zda k ní dojde, či ne. Stejný postoj je patrný i v další replice, kdy na Mariinu 

otázku, zda by nabídku svatby přijal i od jakékoli jiné ženy, Meursault odpoví: 

„Naturellement.“ (E, 65) Nejenže pro Meursaulta není důležité, zda se s Marií ožení, či ne, 

ale je mu jedno dokonce i to, zda se ožení s Marií nebo s jinou ženou, Marie je pro něj totiž 

také pouze prostředkem pro vytváření tělesných požitků. Třetí Meursaultovou přímou řečí 

v této pasáži je jeho popis dojmu, jaký na něj udělala Paříž: „C’est sale. Il y a des pigeons 

et des cours noires. Les gens ont la peau blanche.“ (E, 64) I tato promluva je pro 

Meursaulta velmi typická a vyjadřuje jeho způsob vnímání světa, jež se odehrává pouze na 

rovině vzájemně nesouvisejících smyslových vjemů, aniž by zde byla patrná snaha o 

nějaké zobecnění či vyvození závěrů. V důsledku toho je však možné toto vnímání označit 

za objektivnější.  

 Nejčastějším typem zprostředkování promluv postav je tedy nepřímá řeč 

s uvozovacími slovesy dire, remarquer, répondre apod. Důležitým prostředkem je však 

také použití polopřímé řeči, a to především v druhé části románu, kde se často vyskytuje 

v kombinaci s přímou a nepřímou řečí v promluvách prokurátora. Polopřímá řeč zde opět 

vnáší odstup vypravěče od projevů, jimž naslouchá, aniž by se jich ze své pozice 

obžalovaného z vraždy mohl aktivně účastnit. Její druhou funkcí je vyjádření silného 

pocitu absurdity vyplývajícího z toho, že obvinění proti Meursaultovi jsou vložena do úst 

jemu samému, jako například v následující polopřímé řeči prokurátora, prokládané pro 

zesílení efektu úryvky z přímé řeči:  

J’avais écrit la lettre d’accord avec Raymond pour attirer sa maîtresse et la livrer aux 
mauvais traitements d’un homme „de moralité douteuse“. (...) Je lui avais demandé son 
revolver. J’étais revenu seul pour m’en servir. J’avais abattu l’Arabe comme je le 
projetais. J’avais attendu. Et „pour être sûr que la besogne était bien faite“, j’avais tiré 
encore quatre balles, posément, à coup sûr, d’une façon réfléchie en quelque sorte. (E, 
146)  

Při zprostředkování nabubřelých frází prokurátora také polopřímá řeč účinně 

vyjadřuje ironii, která by byla při použití řeči přímé silně oslabena. Vyplývá totiž 

z markantního rozdílu mezi strohým stylem promluv Meursaulta a mezi obratnou rétorikou 

prokurátora:  
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Selon lui, l'imagination reculait devant cet atroce attentat. Il osait espérer que la justice 
des hommes punirait sans faiblesse. Mais il ne craignait pas de le dire, l'horreur que lui 
inspirait ce crime le cédait presque à celle qu'il ressentait devant mon insensibilité. (E, 
149)  

Jak připomíná Fitch, tato ironie není samoúčelná, ale je zde použita právě proto, 

aby nebylo pochyb o tom, že čtenář v sobě najde pochopení pro obžalovaného Meursaulta 

a nenechá se prokurátorem přesvědčit o jeho vině: „(...) pour éviter que le lecteur ne se 

laisse tout de même convaincre par cette rhétorique conçue précisément pour emporter la 

conviction de l’auditoire, Camus lui fait souvent emprunter la voix de celui à que toute 

rhétorique est foncièrement étrangère.“ (Fitch 1968: 83)  

 Polopřímá řeč je velmi netypicky použita také na samém konci románu pro 

zprostředkování promluvy vypravěče Meursaulta, když zoufale vykřikuje své životní 

postoje na vyděšeného vězeňského kněze:  

Que m’importaient la mort des autres, l’amour d’une mère, que m’importaient son Dieu, 
les vies qu’on choisit, les destins qu’on élit, puisqu’un seul destin devait m’élire moi-même 
et avec moi des milliards des privilégiés qui, comme lui, se disaient mes frères. 
Comprenait-il, comprenait-il donc? (E, 177)  

Zde tento prostředek poněkud paradoxně vytváří odstup vypravěče od sebe samého, 

avšak je to paradox pouze zdánlivý, protože tento odstup opravdu existuje. Je vytvořen 

změnou v Meursaultově mysli vedoucí ke klidu a smíření s nadcházející smrtí, k níž dojde 

v důsledku zmíněného vzrušeného monologu („Comme si cette grande colère m’avait 

purgé du mal, vidé d’espoir...“; E, 179). Meursault takový, jaký je na samém konci 

románu, tedy v okamžiku, z nějž vydává své svědectví, je totiž opravdu jiný než Meursault, 

který vězeňskému knězi se zoufalým vztekem vyčítal, že jej okrádá o to málo času, které 

mu ještě zbývá v životě, k němuž je tolik připoután.  

  

Pásmo vypravěče je kromě míst, kde autor používá nepřímé či polopřímé řeči pro 

reprodukci promluv ostatních postav, na první pohled charakteristické určitou 

bezvýrazností, snahou o nezaujímání žádného postoje. Toho je dosahováno používáním 

pouze sémanticky neutrálních výrazů, které nemají být nositeli nějakých hodnot, ale pouze 

popisné, objektivní informace. Zima tuto vlastnost Camusova jazyka nazývá 

„indifférence“, v češtině ji budeme nazývat „neutralita“, protože dle našeho názoru 

význam tohoto výrazu s sebou nese oba aspekty, které má i francouzský výraz, tedy 

lhostejnost a neutralitu. Tato neutralita je podle něj reakcí na „krizi jazyka“, která 

způsobuje, že se většina slov, jež jsou nositeli základních hodnot společnosti, sémanticky 

vyprazdňuje. Příčinou je především působení různých ideologií, které tato slova manipulují 
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tím či oním směrem podle momentálních potřeb. Jedná se především o abstraktní výrazy 

jako jsou „láska“, „nenávist“, „ambice“ a podobně (Zima 1985: 85-89). Tyto výrazy jsou 

pak společností pokládány za absolutní, ačkoli jejich význam je čistě výsledkem 

společenských konvencí platných v určité době. Z tohoto pohledu je Cizinec románem, 

v němž se autor snaží na toto vyprazdňování jazyka upozorňovat právě pomocí neutrality: 

„Meursault prend comme point de départ l’indifférence sémantique pour critiquer les 

clichés et les stéréotypes idéologiques.“ (Zima 1985: 90) To je patrné zejména v situacích, 

kdy Meursault reaguje na výrazy, které jsou z jeho pohledu pouhými klišé, pomocí 

odpovědí jako „cela n’avait aucune importance“, „cela ne signifiait rien“ či „cela ne 

voulait rien dire“. Takto vypadají jeho reakce například tehdy, když se ho Marie ptá, zda ji 

miluje, nebo v následující situaci, kdy mu šéf nabídne práci v Paříži a snaží se Meursaulta 

přesvědčit tím, že tuto nabídku prezentuje jako příležitost k životní změně: „J’ai répondu 

qu’on ne changeait jamais de vie, qu’en tout cas toutes se valaient et que la mienne ici ne 

me déplaisait pas du tout.“ (E, 63-64) Meursault se tímto způsobem vymezuje nejen vůči 

konvenčnímu pojetí ambicióznosti a touhy po úspěchu jako pozitivní hodnoty, ale 

v abstraktnější rovině i vůči představě, že existují objektivní měřítka pro kvalitu prožívání 

života. Podobného popření „objektivních“ hodnot se dostane i Meursaultovu obhájci, když 

se obžalovaného zeptá, zda miloval svoji matku: „Sans doute, j’aimais bien maman, mais 

cela ne voulait rien dire. Tous les êtres sains avaient plus ou moins souhaité la mort de 

ceux qu’ils aimaient.“ (E, 96) Pro obhájce má koncept synovské lásky (či lásky obecně) 

absolutní platnost, která však vychází z konvenčního pojetí, nikoli z jeho vlastního 

uvažování či osobní zkušenosti a analýzy, a proto je pro něj taková odpověď nepřijatelná. 

Absolutní hodnoty nepřipouštějí žádnou ambivalenci.   

Meursaultovo vyprávění se tedy vyznačuje neutrálním postojem vůči společenským 

hodnotám. V románu tato neutralita vytváří silný kontrast ve srovnání s přímými či 

nepřímými promluvami ostatních postav, zejména pak vyšetřujícího soudce a prokurátora, 

kteří jsou hlavními představiteli a nositeli společenské ideologie. Tento kontrast se 

projevuje především v druhé části románu: „Dans l’Étranger, nous avons (...) affaire à 

deux récits incompatibles : le premier est le récit indifférent du narrateur qui sous-tend le 

texte tout entier; le second est celui de la justice : le récit manichéen des juges et des 

avocats. (...) La première partie est dominée par l’indifférence et le hasard naturel ; la 

seconde par le dualisme idéologique.“ (Zima 1985: 95) Při překladu je pak důležité, aby 

toto rozlišení mezi Meursaultovou neutralitou a ideologickým diskurzem (který se 

neuplatňuje pouze u prokurátora, ale i u všech ostatních postav, přestože se některé z nich 
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snaží Meursaulta s větším či menším úspěchem pochopit) bylo zachováno v co největší 

míře. Napětí mezi těmito dvěma typy diskurzu je totiž v románu zásadní, protože vyvolává 

všudypřítomnou atmosféru absurdity a pocit, že Meursault je v lidské společnosti opravdu 

cizincem. 

 

Z hlediska syntaxe je pro román typická značná jednoduchost. Přestože se v něm 

objevují i delší souvětí s více členy, většinou neoplývají složitými syntaktickými vztahy: 

„On lui a demandé si maman se plaignait de moi et il a dit que oui mais que c’était un peu 

la manie de ses pensionnaires de se plaindre de leurs proches.“ (E, 131) Velmi často se 

vyskytuje spojka et, která je nejjednodušším způsobem, jak spojit více vět do souvětí. 

Zároveň je spojovacím výrazem s implicitním významem, protože za použití jediného 

slova umožňuje vyjádření různých syntaktických vztahů, čímž také přispívá k neutralizaci 

jazyka. V následující větě například spojka et vyjadřuje nejprve časový vztah (následnost) 

a pak klasické koordinační připojení dalšího členu:  

Il m’a demandé si cela m’avait coûté personnellement et j’ai répondu que ni 
maman ni moi n’attendions plus rien l’un de l’autre, ni d’ailleurs de personne, et que nous 
nous étions habitués tous les deux à nos vies nouvelles. (E, 129) 

Najdeme dokonce i případy, kdy je použití spojky et sémanticky nadbytečné, 

protože vytváří vztah koordinace mezi segmenty, u nichž k takovému vztahu není žádný 

důvod: „J’avais tout le ciel dans les yeux et il était bleu et doré.“ (E, 31) Dalšími 

nejčastěji používanými spojkami je mais, pourtant, ou, donc, ainsi, apod. I tyto spojky 

patří do naprosto základního a bezpříznakového repertoáru jazyka. Autor tak vyjadřuje 

syntaktické vztahy nejjednodušším možným způsobem a snaží se této zásady 

jednoduchosti držet. 

Mezi větami často neexistují žádné formální kohezní prostředky, což vytváří dojem 

rozpadu situace na navzájem nesouvisející úseky, jež se v jednom odstavci spolu ocitly 

pouze náhodou:  

Marie m’a rejoint et s’est collée à moi dans l’eau. Elle a mis sa bouche contre la mienne. 
Sa langue rafraîchissait mes lèvres et nous nous sommes roulés dans les vagues pendant 
un moment. (E, 54)  

Tento způsob navazování v textu odpovídá způsobu, jímž Meursault vnímá realitu 

– jako sled fyzických vjemů, mezi nimiž není třeba hledat jakékoli souvislosti, stačí je 

pouze prožívat: „La non-coordination des états de conscience de Meursault trouve sa 

traduction dans la non-liaison des phrases.“ (Gallusová 1981: 10). Pro dosažení 
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podobného účinku někdy autor klade vedle sebe zdánlivě nesouvisející informace i v rámci 

jediného souvětí, a to za použití vícenásobných větných členů:  

Il y a eu encore l’église et les villageois sur les trottoirs, les géraniums rouges sur les 
tombes du cimetière, l’évanouissement de Pérez (...), la terre couleur de sang qui roulait 
sur la bière de maman, la chair blanche des racines qui s’y mêlaient, encore du monde, 
des voix, le village, l’attente devant un café, l’incessant ronflement du moteur, et ma joie 
quand l’autobus est entré dans le nid de lumières d’Alger et que j’ai pensé que j’allais me 
coucher et dormir pendant douze heures. (E, 29)  

Syntaktické vztahy v Cizinci tak patří k těm nejjednodušším, je zde patrná snaha 

vyhnout se šroubované literárnosti, která jinak často bývá příznakem tradiční románové 

tvorby. Je důležité, aby tato jednoduchost byla při překladu zachována. 

 

V této podkapitole jsme se snažili o popsání Camusova stylu v Cizinci. Jedná se 

bezesporu o styl ve francouzské literatuře do té doby nepříliš obvyklý, jenž svou syrovostí 

a jednoduchostí koresponduje s Meursaultem, hlavní postavou a vypravěčem v jedné 

osobě, a s jeho lhostejným, pasivním, a přece bezvýhradně kladným vztahem k životu. 

Autor přiznává, že se při psaní románu nechal inspirovat americkým románem, zejména 

stylem Ernesta Hemingwaye, přesto však tuto techniku nepovažuje za směr, kterým by se 

francouzský román měl ubírat: „La technique romanesque américaine me paraît aboutir à 

une impasse. Je l’ai utilisée dans l’Étranger, c’est vrai. Mais c’est qu’elle convenait à mon 

propos, qui était de décrire un homme sans conscience apparente.“ (Castex 1965: 100)  
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4. ANALÝZA DVOU ČESKÝCH PŘEKLADŮ CIZINCE 

 

4.1 Lhostejnost a pasivita 

 

Meursaultův charakter se vyznačuje silnou lhostejností k okolí a pasivním postojem 

k událostem. Meursault vše, co se mu děje, pouze přijímá, aniž by cítil chuť či potřebu se 

sám aktivně zapojovat do běhu událostí. Je tak vidět, že Meursault je lhostejný nejen 

k ostatním lidem, ale také k sobě a k tomu, jakým způsobem prožije svůj život. Tato 

netečnost jej na nějakou dobu opustí až ve vězení, když čeká na vykonání rozsudku smrti. 

 Lhostejnost je výmluvně vyjádřena již v prvním odstavci románu, který je svým 

strohým, úsečným stylem typický pro celou první část. V tomto stylu se odráží 

Meursaultovy myšlenkové pochody, jež se vždy soustředí pouze na otázky bezprostřední 

přítomnosti. Meursault se zde dozví, že jeho matka zemřela a jeho jedinou reakcí je suché 

konstatování faktu, že není zcela jisté, který den k této události došlo. Právě tento 

nedostatek jakýchkoli hlubších emocí je důkazem Meursaultovy lhostejnosti: 

Aujourd’hui, maman est morte. Ou peut-être hier, je ne sais pas. J’ai reçu un télégramme 
de l’asile : „Mère décédée. Enterrement demain. Sentiments distingués.“ Cela ne veut rien 
dire. C’était peut-être hier. (E, 7) 

M. Žilina: Dnes umřela maminka. Možná taky že už včera, zatím mi to není jasné. Z útulku 
přišel telegram: „Matka zesnula. Pohřeb zítra. Hlubokou soustrast.“ Z toho se nic nevyčte. 
Asi už včera. (MŽ, 9) 

S. Kadlec: Dnes mi umřela maminka. Nebo možná již včera, nevím. Dostal jsem z ústavu 
telegram: „Matka mrtva. Pohřeb zítra. S projevem úcty ředitel.“ To nic bližšího neříká. 
Dost možná, že to bylo již včera. (SK, 9) 

 Pozastavme se nejdříve nad výrazem, jímž vypravěč označuje svou matku: maman. 

Je zřejmé, že se jedná o výraz citově zabarvený, na rozdíl od neutrálního výrazu mère, 

který vypravěč také mohl použít. Vzhledem k tomu, že označení maman je důsledně 

používáno v průběhu celého románu, nelze pochybovat o tom, že byl tento výraz autorem 

vybrán záměrně, vyjadřuje totiž existenci citového pouta mezi Meursaultem a jeho matkou, 

i když velmi implicitním způsobem. Kontrastuje však s Meursaultovým obvyklým 

vyjadřováním, pro něž je jinak příznačná neutralita. V uvedeném úryvku, stejně tak jako 

v celém románu, pak výraz maman sice nepopírá Meursaultovu lhostejnost, ale dokazuje, 

že i přes tuto svou výraznou vlastnost není Meursault bezcitný, jak se u soudu ve druhé 

části románu snaží dokázat prokurátor. Meursault je natolik lhostejný, že zpráva o smrti 

matky u něj nedokáže vyvolat jakoukoli reakci, to však neznamená, že matku neměl svým 

uzavřeným způsobem rád. Oba překladatelé se rozhodli převést výraz maman jako 
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„maminka“. To je dle našeho názoru jediné možné řešení, protože jiné citově zabarvené 

výrazy, jež v češtině existují (např. „máma“, „mamka“ apod.), by neodpovídaly 

stylistickému nasazení románu. Výraz „matka“ by zase postrádal ono citové zabarvení, 

které je tolik důležité pro pochopení charakteru hlavní postavy.  

 Co se týče převodu první věty, liší se oba překlady pouze tím, že Kadlec do věty 

přidal zájmeno „mi“, které nic nemění na významu, pouze přispívá k větší přirozenosti 

vyjádření. Ve druhé větě si všimneme, že Žilina přeložil jednoduché konstatování je ne 

sais pas jako „zatím mi to není jasné“. Tím však porušil záměrnou strohost výrazu, 

přestože význam věty zůstává více méně beze změny. Kadlecovo řešení vystihuje originál 

lépe. Žilina dále překládá výraz asile jako „útulek“, což však není příliš vhodné označení 

pro zařízení pro přestárlé osoby. Kadlec používá méně nápadného slova „ústav“. Odlišně 

překladatelé přistupovali i k převodu zdvořilostní fráze sentiments distingués. Žilina ji 

převedl jako „hlubokou soustrast“, což je poněkud nezvykle znějící spojení, v češtině se 

totiž mnohem častěji používá spojení „upřímnou soustrast“. Kadlec tento závěr telegramu 

nepochopil jako společenskou frázi vyjádřující soustrast pozůstalému, ale pouze jako 

ukončení běžného telegramu či dopisu, a přeložil jej jako „s projevem úcty ředitel“. 

Vzhledem k obsahu telegramu je však vhodnější řešení Žilinovo (i přes neobratně zvolené 

adjektivum). Při překladu závěru úryvku se Žilina rozhodl pro nevětnou formu, přestože 

v originále autor používá běžnou větu s určitým slovesem. Vzhledem k úsečnosti stylu lze 

toto řešení považovat za zdařilé, obzvláště ve srovnání s mnohoslovným řešením 

Kadlecovým.  

 

 Meursaultova netečnost jasně vyvstává i z následujícího úryvku, v němž Meursault 

popisuje svůj pocit z neděle, jež následovala bezprostředně po matčině pohřbu. Jedná se o 

popis velmi odosobněný, jako by Meursault na svůj život nahlížel zvenčí, ale sám do něj 

nemohl zasahovat. Z úryvku je cítit jakýsi neurčitý smutek, který však Meursault lhostejně 

přijímá, aniž by se zamýšlel nad tím, co jej způsobuje: 

J’ai pensé que c’était toujours un dimanche de tiré, que maman était maintenant enterrée, 
que j’allais reprendre mon travail et que, somme toute, il n’y avait rien de changé. (E, 38) 

M. Žilina: Myslel jsem na to, že neděle je pokaždé tak ucouraná, že maminka je po smrti, 
že zítra jdu zas do práce a že se zkrátka a dobře nic nezměnilo. (MŽ, 24) 

S. Kadlec: V duchu jsem si pomyslel, že je to stále ta otravná neděle, že maminka je nyní 
na hřbitově, že se ujmu zase své práce a že se – celkem vzato – vůbec nic nezměnilo. 
(SK, 27) 
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 Žilina přeložil začátek tohoto souvětí jako „myslel jsem na to“, bylo by však zřejmě 

vhodnější použít dokonavý tvar „pomyslel jsem si“, jak vidíme v Kadlecově řešení (v 

němž však Kadlec navíc použil nadbytečné příslovečné určení „v duchu“). Idiomatické 

spojení un dimanche de tiré přeložil Žilina jako „ucouraná neděle“, Kadlec jako „otravná 

neděle“. Domníváme se, že obě řešení tohoto spojení jsou přijatelná, protože hlavním 

významovým rysem, který bylo třeba převést, je nepříjemný pocit, který z takovéto neděle 

vyplývá. Ani jednomu překladateli se však nepovedlo toto spojení vhodně syntakticky 

začlenit, aby věta nepůsobila neobratně. Přirozenější řešení by mohlo vypadat například 

takto: „... že mám za sebou další otravnou neděli, ...“ V Kadlecově převodu si ještě 

všimneme další neobratnosti, jež vyplývá z doslovného překladu spojení reprendre son 

travail. Nepříliš výstižnému spojení „ujmout se zase své práce“ se Žilina ve svém překladu 

vyhnul pomocí běžně používaného výrazu „jít zas do práce“.    

 

 Při jednání s lidmi projevuje Meursault neobyčejnou pasivitu, která je přirozeným 

důsledkem jeho lhostejnosti. Ta způsobuje, že nepřikládá žádnou důležitost tomu, zda 

udělá to či ono. Tím se však stává snadno manipulovatelným, čehož využívá Raymond, 

aby Meursaulta přiměl mu pomoci. Na Meursaulta sice neplatí Raymondovy lichotky, ale 

do role „kamaráda“ je vmanipulován právě tím, že je příliš lhostejný, než aby cítil potřebu 

se něčemu takovému bránit:  

Alors il m’a déclaré que, justement, il voulait me demander un conseil au sujet de cette 
affaire, que moi, j’étais un homme, je connaissais la vie, que je pouvais l’aider et 
qu’ensuite il serait mon copain. Je n’ai rien dit et il m’a demandé encore si je voulais être 
son copain. J’ai dit que ça m’était égal : il a eu l’air content. (E, 45) 

M. Žilina: Na to mi vysvětlil, že mě chce zrovna v téhle věci požádat o radu, že jsem slušný 
chlap a vím, jak to chodí, a že bych mu mohl pomoct a on by pak byl můj kamarád. Nic 
jsem na to neřekl a on se mě zeptal, jestli chci být jeho kamarád. Řekl jsem, že je mi to 
jedno: tvářil se, jako by mu to vyhovovalo. (MŽ, 27-28) 

S. Kadlec: Obratem prohlásil, že se mě chtěl právě v té věci zeptat na radu, že jsem 
náramně správný člověk, že se vyznám v životě, že bych mu mohl pomoci a že bude mým 
kamarádem. Nic jsem na to neřekl, a on se mě ještě zeptal, zda bych se nechtěl s ním 
kamarádit. Řekl jsem, že mi je to jedno, a on se tvářil spokojeně. (SK, 32) 

 Při překladu tohoto úryvku bylo důležité vystihnout přirozené plynutí mluvené řeči, 

protože se jedná o nepřímou řeč Raymonda. To se oběma překladatelům podařilo. 

Pozastavíme se pouze nad některými dílčími řešeními.  

 Výraz un homme přeložil Žilina jako „slušný chlap“, Kadlec jako „náramně 

správný člověk“. Vzhledem k tomu, že Raymond v celém románu vystupuje jako pravý 

macho a je velmi hrdý na své „chlapáctví“, je vhodnější při překladu výrazu homme 
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zdůraznit spíše aspekt příslušnosti k mužskému pohlaví, než obecně k lidskému rodu. Proto 

je výraz Žilinův výraz „chlap“ výstižnější než Kadlecův „člověk“. Oba překladatelé 

správně cítili, že zvolené substantivum nelze v češtině použít samostatně, proto se jej 

rozhodli doplnit adjektivem. Žilinův přívlastek „slušný“ však příliš nezapadá do kontextu 

Raymondovy osobnosti, je totiž jasné, že Raymond příliš slušným člověkem není, těžko 

tedy bude tuto vlastnost vychvalovat u jiných. Kadlecův přívlastek „správný“ je vybrán 

zdařile, i jeho zdůraznění adverbiem „náramně“ působí přirozeně (i když z dnešního 

pohledu poněkud zastarale).  

 Žilina se rozhodl v posledním souvětí zachovat dvojtečku, což není příliš obratné 

řešení, protože dvojtečka se v češtině pro naznačení takovéto implicitní souvislosti 

nepoužívá. Kadlec dvojtečku správně nahradil čárkou a spojkou „a“, která zde má podobně 

vágní význam, jako ve francouzštině dvojtečka. Obecně však lze říci, že i přes lehké 

nepřesnosti se oběma překladatelům podařilo dosáhnout adekvátního převodu uvedeného 

úryvku.  

 

 Další vybraná pasáž vyjadřuje skutečnost, že Meursault je lhostejný nejen 

k ostatním lidem, ale i ke svým vlastním pocitům. Zabývá se pouze tím, co bezprostředně 

souvisí se skutečností a ostatním věcem naprosto nevěnuje pozornost, nepřemýšlí nad 

sebou. Když se ho proto advokát zeptá, zda v den matčina pohřbu pociťoval nějaký 

zármutek, nedokáže odpovědět: 

Il m’a demandé si j’avais eu de la peine ce jour-là. Cette question m’a beaucoup étonné et 
il me semblait que j’aurais été très gêné si j’avais eu à la poser. J’ai répondu cependant 
que j’avais un peu perdu l’habitude de m’interroger et qu’il m’était difficile de le 
renseigner. (E, 95-96) 

M. Žilina: Zeptal se, jestli jsem ten den pociťoval zármutek. Jeho otázka mě velmi udivila a 
pomyslel jsem si, že sám bych asi upadl do hrozných rozpaků, kdybych ji měl někomu 
položit. Přesto jsem odpověděl, že do jisté míry jsem odvykl zpytovat vlastní pocity a že 
bych mu těžko mohl o té věci něco sdělit. (MŽ, 52) 

S. Kadlec: Otázal se mě, zda jsem pociťoval toho dne bolest. Tato otázka mě hodně udivila. 
Zdálo se mi, že bych byl velmi na rozpacích, kdybych ji měl sám položit. Ale přesto jsem 
odpověděl, že jsem si poněkud odvykl zpytovat svědomí a že mi je těžké se tomu zase učit. 
(SK, 63) 

 Úryvek je napsán prostým, neutrálním stylem. Z něj mírně vybočuje Žilinovo 

spojení „hrozné rozpaky“, a to výběrem přívlastku. Adjektivum „hrozný“ je zde sice pouze 

intenzifikátorem a vyjadřuje podobnou míru, jakou by například vyjadřovalo adjektivum 

„velký“, avšak je zřejmé, že prvně jmenovaný výraz je více citově zabarvený, a proto 

mírně porušuje neutralitu Meursaultova projevu.     
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 V poslední větě úryvku se Kadlec dopustil dvou významových posunů. Prvním 

z nich je převod slovesa s’interroger jako „zpytovat svědomí“, neboť otázka, zda 

Meursault pociťoval na matčině pohřbu bolest, nijak přímo nesouvisí s jeho svědomím, ale 

spíše, jak správně pochopil Žilina, s jeho pocity. Druhý posun vidíme v závěru této věty, 

advokát totiž Meursaulta nežádá, aby se opět naučil zpytovat své „svědomí“, ale pouze aby 

mu poskytl odpověď na jednu určitou otázku. Lze však říci, že tento druhý posun není 

v rámci celého úryvku příliš závažný. 

 

 Meursaultova lhostejnost je tím, co se u soudu zdá pobuřovat všechny přítomné, 

zejména pak prokurátora. Ten vidí za Meursaultovou lhostejností nelidskost, protože z něj 

nedokáže vymámit ani slůvko lítosti. Jak však v následujícím úryvku vysvětluje sám 

obžalovaný, jeho lhostejnost spíše vyplývá z toho, že jeho silné pouto k přítomnosti mu 

příliš neumožňuje zabývat se tím, co s touto přítomností nesouvisí: 

J’aurais voulu essayer de lui expliquer cordialement, presque avec affection, que je 
n’avais jamais pu regretter vraiment quelque chose. J’étais toujours pris par ce qui allait 
arriver, par aujourd’hui ou par demain. (E, 147-148) 

M. Žilina: Byl bych mu rád upřímně, takřka přátelsky vysvětlil, že jsem nikdy nedokázal 
něčeho doopravdy litovat. Vždycky mě zaujalo jen to, co se právě odehrávalo, co se dělo 
dnes nebo zítra. (MŽ, 77-78) 

S. Kadlec: Velice rád bych se pokusil srdečně a snad dokonce vřele mu vyložit, že jsem 
v životě nikdy nebyl s to opravdu něčeho litovat. Vždycky jsem byl zaujat tím, co mělo 
přijít, dneškem nebo zítřkem. (SK, 93) 

 Adverbium cordialement přeložil Žilina jako „upřímně“, Kadlec jako „srdečně“. 

Domníváme se, že Žilinovo řešení je vhodnější, protože jeho použití umožňuje jasněji 

vyjádřit stupňovací poměr s výrazem avec affection. V Kadlecově podání tento poměr 

zaniká, protože adjektiva „srdečně“ i „vřele“ mají velmi podobný význam. Až na tuto 

drobnost lze říci, že oběma překladatelům se tuto pasáž podařilo převést adekvátně. 

 

 Vztahy s lidmi z Meursaultova pohledu postrádají důležitost. To platí i o jeho 

vztahu k Marii, tedy k člověku, jenž mu byl pravděpodobně ze všech nejblíže, pokud je to 

vůbec možné. Z následující pasáže vyplývá, že jestli Meursault něčemu přikládal význam, 

bylo to Mariino tělo jako prostředek, jenž mu poskytoval fyzické potěšení a obecně přístup 

ke krásám života. Kdyby však Marie zemřela, zanikly by všechny důvody, proč by se měl 

Meursault o ni zajímat. Tuto skutečnost sděluje jako obvykle velmi otevřeně a opět tak 

vyjadřuje svou naprostou lhostejnost ke všemu, co se netýká přítomnosti. Tuto lhostejnost 

zároveň vztahuje i ke své vlastní osobě: 
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L’idée m’est venue aussi qu’elle était peut-être malade ou morte. C’était dans l’ordre des 
choses. Comment l’aurais-je su puisqu’en dehors de nos deux corps maintenant séparés, 
rien ne nous liait et ne nous rappelait l’un à l’autre. A partir de ce moment, d’ailleurs, le 
souvenir de Marie m’aurait été indifférent. Morte, elle ne m’intéressait plus. Je trouvais 
cela normal comme je comprenais très bien que les gens m’oublient après ma mort. 
(E, 168) 

M. Žilina: Taky mě napadlo, že by mohla být nemocná nebo mrtvá. Na tom by přece nebylo 
nic zvláštního. Beztak bych se to nedověděl, vždyť nám nic toho druhého nepřipomínalo, 
nic nás k sobě nepoutalo než naše těla, teď už stejně odloučená. Ostatně by mi od toho 
okamžiku byla Mariina památka lhostejná. Mrtvá mě přestávala zajímat. Neviděl jsem 
v tom nic nenormálního, stejně jako mi bylo naprosto pochopitelné, že po mé smrti lidé 
zapomenou na mě. (MŽ, 88) 

S. Kadlec: Mimo to mě také napadlo, že je třeba nemocna nebo že dokonce umřela. Bylo to 
docela možné. Nemohl jsem to vědět, neboť nás kromě našich těl, nyní odloučených, nic 
nevázalo, jednoho druhému nepřipomínalo. Ostatně od toho okamžiku by mě vzpomínka na 
Marii nepoutala. Mrtva mě již nezajímala. Měl jsem to za docela přirozené, neboť jsem 
velmi dobře chápal, že na mne lidé po mé smrti zapomenou. (SK, 105) 

 V tomto úryvku poněkud zarazí Kadlecovo používání slovesa „poutat“ ve významu 

„zajímat“, je však pravděpodobné, že se jedná pouze o zastaralé užití tohoto výrazu, proto 

je samozřejmě nelze považovat za chybné. Ve stejné větě použil Žilina při převodu výrazu 

souvenir substantiva „památka“. To je dle našeho názoru poněkud přehnané vyjádření, 

nelze tu přímo mluvit o „památce“, tento výraz totiž v češtině spíše evokuje dlouhodobé 

připomínání zemřelé osoby pozůstalými. Meursault však sám říká, že nic takového by u 

něj nenastalo. Kadlecův prostý převod pomocí výrazu „vzpomínka“ je zde tedy vhodnější. 

 Poslední věta úryvku v Kadlecově podání upoutá chybným aktuálním členěním 

větným, které ztěžuje porozumění. V pozici rématu by s ohledem na logické vztahy 

v úryvku nemělo být umístěno sloveso „zapomenout“, ale spíše zájmeno „na mne“, jak je 

tomu ostatně i v Žilinově překladu, kde toto řešení působí zcela přirozeně a jednoznačně 

vyjadřuje požadovaný význam. Žilina však zase v této větě použil neobratného spojení 

„bylo mi pochopitelné“, které je zkřížením dvou existujících vazeb – „bylo mi jasné“ a 

„zdálo se mi pochopitelné“.   

 

 Lhostejnost, s jakou Meursault přistupuje k světu, se také projevuje naprostým 

nedostatkem snahy či touhy cokoli na svém životě změnit nebo snad žít život zcela jiný. 

Takové touhy pro něj patří do oblasti zbožných přání, která se nikdy nesplní, a proto 

neexistuje žádný důvod, proč se jimi zabývat. Tento postoj samozřejmě také souvisí s jeho 

přesvědčením, že všechny způsoby prožití života jsou ve výsledku rovnocenné (viz 4.4). 

Proto také Meursault téměř ke všemu, co se mu přihodí, přistupuje s velkou pasivitou, je si 
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totiž jistý, že na čemkoli, co by udělal, by stejně nezáleželo. Mersault vysvětluje 

v následujícím úryvku lhostejnost, již vůči těmto otázkám pociťuje, vězeňskému knězi, 

který se ho zeptal, zda nikdy netoužil po jiném životě: 

Je lui ai répondu que naturellement, mais cela n’avait pas plus d’importance que de 
souhaiter d’être riche, de nager très vite ou d’avoir une bouche mieux faite. C’était du 
même ordre. (E, 174-175) 

M. Žilina: Odpověděl jsem, že ano, samozřejmě, ale to že je přece stejně bezvýznamné jako 
přání zbohatnout, závodně plavat nebo mít hezčí nos. Patří to do stejné kategorie. 
(MŽ, 91) 

S. Kadlec: Odpověděl jsem mu, že samozřejmě ano, ale že to bylo docela jedno, jako 
kdybych si byl přál, abych byl bohat, hodně rychle plaval nebo měl hezčí ústa. To bylo 
stejné. (SK, 108) 

 Při překladu tohoto úryvku pozměnil Žilina význam některých částí originálu, když 

převedl spojení nager très vite jako „závodně plavat“ a spojení avoir une bouche mieux 

faite jako „mít hezčí nos“. Tyto významové posuny se nám sice jeví jako mírně svévolné, 

neexistuje totiž žádný důvod, proč nezachovat zcela jednoznačný význam originálu, na 

druhou stranu však nemají žádný vliv na význam celé pasáže. Žilinovi tak lze vytknout, že 

bezdůvodně nerespektoval autorovu volbu slov, avšak je nutné přiznat, že z celkového 

hlediska převedl úryvek adekvátně. Totéž se dá říci o Kadlecovu překladu. 

 

4.2 Meursaultovo odmítnutí hrát hru 

 

Meursault je autorem románu označen za cizince proto, že přestože je formálně součástí 

lidské společnosti, žije jakoby mimo ni. Lidé jsou pro něj pouze jakousi kulisou nebo, jako 

v případě Marie, prostředkem pro uspokojení tělesných potřeb. Meursaultovi je cizí 

jakákoli touha zařadit se do společnosti, být jako ostatní, protože jeho život je již zcela 

naplněn jeho těsným smyslovým spojením se světem a pro lidi v něm již není místo. Snad 

právě proto není Meursault schopen chápat, natož pak dodržovat nepsaná pravidla, jimiž se 

společnost řídí a jež jsou mnohdy silnější než zákony. To se také stane Meursaultovi 

osudným. Neodmítá tuto společenskou hru s nějakým úmyslem, ale jednoduše proto, že si 

jí není vědom. Tato skutečnost jej ochraňuje od veškerého pokrytectví, které hru 

nevyhnutelně provází, a jediným řídícím principem Meursaultova chování k ostatním 

lidem se tak stává pravda: „Meursault est la révélation de la vérité.“ (de Luppé 1958: 73) 

 Jednou z oblastí, kde se projevuje Meursaultova mnohdy drsná upřímnost, je jeho 

vztah k matce, nyní již mrtvé. V následujícím úryvku Meursault vysvětluje, proč nejezdil 

matku navštěvovat do ústavu, kde žila: 
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Dans les premiers jours où elle était à l’asile, elle pleurait souvent. Mais c’était à cause de 
l’habitude. Au bout de quelques mois, elle aurait pleuré si on l’avait retirée de l’asile. 
Toujours à cause de l’habitude. C’est un peu pour cela que dans la dernière année je n’y 
suis presque plus allé. Et aussi parce que cela me prenait mon dimanche – sans compter 
l’effort pour aller à l’autobus, prendre des tickets et faire deux heures de route. (E, 10) 

M. Žilina: První dny v útulku často plakala. Ale to jen proto, že tam nebyla zvyklá. Za pár 
měsíců by byla plakala, kdyby z ústavu musela pryč. Zase jen ze zvyku. Taky trochu kvůli 
tomuhle jsem za ní poslední rok skoro vůbec nejezdil. Nehledě na to, že jsem tím pokaždé 
vlastně přicházel o neděli – a to ani nepočítám námahu, než člověk došel k autobusu a 
sehnal si lístek, a pak dvě hodiny jízdy. (MŽ, 10-11)  

S. Kadlec: První dny svého pobytu v ústavě často plakala. Ale to dělal zvyk. Po několika 
měsících by byla jistě zase plakala, kdybych ji byl vzal pryč. Taková je síla zvyku. Proto 
jsem ji poslední rok skoro již ani nenavštěvoval. Ale ono to bylo zčásti také proto, že mě to 
připravovalo o neděli, nehledíc na námahu nepříjemné chůze k autobusu, kupování 
jízdenek a úmorné dvouhodinové jízdy. (SK, 11) 

 V překladech této pasáže si všimneme pouze několika drobností. Žilina překládá 

výraz asile jako „útulek“ (častěji) či „ústav“, Kadlec pouze jako „ústav“. Domníváme se, 

že útulek není příliš vhodné vyjádření a používá se spíše pro označení jiných typů zařízení. 

Dále při překladu vytýkací konstrukce „c’est un peu pour cela que...“ se Kadlec dopustil 

menší nepřesnosti, protože ve svém převodu nezohlednil fakt, že Meursault označuje to, že 

si jeho matka v ústavu již dávno zvykla, pouze za jeden z důvodů, proč za ní přestal jezdit. 

Tento malý významový posun sice nemá dopad na pochopení celé pasáže, avšak 

vynecháním zmíněné vytýkací konstrukce Kadlec z překladu vypustil dojem mluveného 

jazyka, který je v originále velmi silně patrný. 

  

 Dalším projevem toho, že Meursault přikládá větší důležitost své pravdě než 

společenským konvencím, je následující úryvek ze začátku románu, kdy Meursault bdí nad 

matčinou rakví. Události v něm popsané se stanou jedním z nejvážnějších obvinění, která 

pro Meursaultovi při soudu použije prokurátor, protože v jeho podání jasně svědčí o 

Meursaultově absolutní necitelnosti: 

[Le concierge] m’a offert alors d’apporter une tasse de café au lait. Comme j’aime 
beaucoup le café au lait, j’ai accepté et il est revenu un moment après avec un plateau. 
J’ai bu. J’ai eu alors envie de fumer. Mais j’ai hésité parce que je ne savais pas si je 
pouvais le faire devant maman. J’ai réfléchi, cela n’avait aucune importance. (E, 15) 

M. Žilina: Nabídl mi tedy, že mi přinese bílou kávu. Bílou kávu mám rád a tak jsem řekl, že 
ano, že děkuji, a za chvíli už nesl na tácu šálek s kávou. Vypil jsem ji a dostal jsem chuť si 
zakouřit. Ale netroufal jsem si, nevěděl jsem, jestli smím kouřit před nebožkou. Nakonec 
jsem si to rozmyslel, přece na tom nemůže záležet. (MŽ, 13) 

S. Kadlec: Nabídl mi tedy, že mi donese šálek bílé kávy. Poněvadž mám bílou kávu 
nesmírně rád, vděčně jsem jeho nabídku přijal, a on se za chvilku vrátil s podnosem. 
S chutí jsem pil. A vtom jsem dostal chuť kouřit. Ale protože jsem nevěděl, mohu-li si 
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zapálit před nebožkou maminkou, byl jsem na vahách. V duchu jsem uvažoval, nebylo to 
nic zlého. (SK, 14) 

 Při překladu této pasáže bylo důležité zachovat neutralitu vyjádření a úsečnost, 

s jakou vypravěč zmiňuje pouze ta fakta, která jsou bezprostředně důležitá, neplýtvá slovy. 

Z tohoto pohledu je Žilinův převod slovesa „j’ai accepté“ jako „tak jsem řekl, že ano, že 

děkuji“ silně nadbytečný, protože slova, jimiž Meursault přijal nabídku bílé kávy, nejsou 

pro celou situaci důležitá, pouze se jimi rozmělňuje výrazová sevřenost. V tomtéž souvětí 

se Žilina dopustil menší neobratnosti, protože poslední část souvětí po spojce a má jiný 

podmět než předchozí dvě části, aniž by však byl nějak formálně označen, podmět tedy 

vyplývá pouze z logických vztahů. V Kadlecově překladu této věty si zase všimneme toho, 

že překladatel má v místech, kde je originál záměrně velmi neutrální co se týče hodnotících 

výrazů, tendenci do překladu tyto hodnotící výrazy dodávat nebo je zesilovat. Proto 

převedl poměrně neutrální tvrzení „j’aime beaucoup le café au lait“ jako „mám bílou kávu 

nesmírně rád“. V jeho podání také Meursault přijímá nabídku bílé kávy „vděčně“, přestože 

k takové interpretaci originál nedává žádný prostor. Tyto drobné posuny v překladu snižují 

záměrnou strohost vyjádření. 

 Oba překladatelé se při převodu výrazu maman rozhodli nepoužít slova 

„maminka“. Žilina použil výrazu „nebožka“, Kadlec zase kombinace „nebožka maminka“. 

Domníváme se, že Žilinovo řešení je zcela nevhodné, použití výrazu „nebožka“ totiž budí 

pocit odtažitosti, jako by si Meursault ani neuvědomoval, že v rakvi není naprosto cizí 

člověk, ale jeho matka. Výraz maman použitý v originálu však naopak naznačuje blízkost a 

to, že Meursault i přes svou lhostejnost k matce choval určité city (viz také 4.1). Kadlecovo 

řešení je z tohoto hlediska v pořádku. 

 V závěru této pasáže se v originále vyskytuje slovní spojení, které je důležité 

z hlediska stavby celého románu: „cela n’avait aucune importance“. Tato krátká věta je 

zásadní, protože je jednak v některých místech zopakována (např. při rozhovoru s Marií o 

svatbě), jednak vyjadřuje Meursaultův postoj ke společenským konvencím – je dovoleno 

vše, co v dané situaci nikoho neobtěžuje. Všechno ostatní „nemá žádný význam.“ Ve své 

až naivní představě o pravdě si existenci nesmyslných konvencí neuvědomuje a pokud ano, 

nechápe, proč by se jimi měl řídit. K překladu této věty přistoupili oba překladatelé 

rozdílně. Žilinův překlad „přece na tom nemůže záležet“ je sice věcně správný, avšak 

použití modálního slovesa „moci“ oslabuje absolutnost Meursaultova tvrzení a chybně 

naznačuje, že Meursault si připouští existenci jiné možnosti. Kadlec toto tvrzení 

interpretoval a přeložil tak pouze jednu část jeho významu – „nebylo to nic zlého“. Takový 
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překlad je však z hlediska celého románu zcela nevhodný, protože dostatečně 

nezdůrazňuje, že se jedná o jedno ze zásadních Meursaultových přesvědčení, a zároveň 

kvůli svému zúženému významu znemožňuje opakování na jiných místech díla. 

  

 Následující úryvek je částí Meursaultova rozhovoru s Marií o lásce a o tom, zda se 

mají vzít. Projeví se zde další případ Meursaultova odmítnutí konvencí, tentokrát jde o 

instituci manželství. Ta musí být podle všeobecně přijímaných představ podepřena láskou 

dvou jedinců. Avšak právě láska je, jak vyplnynulo z analýzy, jedním z pojmů, jejichž 

význam byl vyprázdněn v důsledku častého používání, a jako takovou ji Meursault také 

vnímá. Představa, že láska neexistuje, mu však nečiní nejmenší potíže, stejně tak jako 

představa manželství bez lásky, protože to je opět jedna z věcí, které, jako v předchozím 

úryvku, „nemají žádný význam“:  

Le soir, Marie est venue me chercher et m’a demandé si je voulais me marier avec elle. 
J’ai dit que cela m‘était égal et que nous pourrions le faire si elle le voulait. Elle a voulu 
savoir alors si je l’aimais. J’ai répondu comme je l’avais déjà fait une fois, que cela ne 
signifiait rien mais que sans doute je ne l’aimais pas. „Pourquoi m’épouser alors?“ a-t-
elle dit. Je lui ai expliqué que cela n‘avait aucune importance et que si elle le désirait, 
nous pouvions nous marier. D‘ailleurs, c’était elle qui le demandait et moi je me 
contentais de dire oui. Elle a observé alors que le mariage était une chose grave. J’ai 
répondu : „Non.“ (E, 64-65)  

M. Žilina: Večer za mnou přišla Marie a vyzvídala, jestli bych si ji chtěl vzít. Řekl jsem jí, 
že je mi to jedno, a jestli o to stojí, mohli bychom to udělat. Chtěla taky ode mě slyšet, jestli 
ji miluju. Odpověděl jsem jí totéž, co už jednou, že přece o nic nejde, ale že ji podle všeho 
nemiluju. „Proč by sis mě tedy měl brát?“ řekla. A já jí vysvětlil, že na něčem takovém ani 
dost málo nezáleží, a jestli si přeje, můžeme se vzít. Ostatně s tím přišla ona a já jenom 
kývl. Poznamenala, že manželství je vážná záležitost. Řekl jsem, že není. (MŽ, 36) 

S. Kadlec: Večer přišla za mnou Marie a zeptala se mě, zda bych se s ní nechtěl oženit. 
Řekl jsem jí, že je mi to jedno, a jestliže si to přeje, že to můžeme udělat. Chtěla vědět, zda 
ji mám rád. Odpověděl jsem jí, jak jsem jí to již jednou řekl, že na tom sice nesejde, ale že 
ji asi nemiluji. „Proč by sis mě tedy bral?“ řekla. Vyložil jsem jí, že to není nikterak 
důležité, a přeje-li si to, že se můžeme vzít třeba hned. Žádala to ostatně ona, a já jsem jí 
jenom vyhovoval. Podotkla, že manželství je velice vážná věc. Odtušil jsem: „Ne.“ (SK, 
43-44) 

  V první větě úryvku přeložil Žilina sloveso demander výrazem „vyzvídat“. Je 

zřejmé, že na rozdíl od výrazu „zeptat se“, který použil i Kadlec, má sloveso „vyzvídat“ 

určité negativní konotace a nese s sebou hodnocení. Staví tak Marii do role zvědavé a 

mírně obtížné ženy, tento význam však v originále nenajdeme. Sloveso demander musí být 

přeloženo podobně neutrálním výrazem, jako je již zmíněné sloveso „zeptat se“.  

 Sloveso pouvoir je ve druhé větě úryvku použito v kondicionálu spíše proto, že to 

vyžadují pravidla časové souslednosti, nikoli proto, že by vyjadřovalo podmínku. Žilina 
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proto toto sloveso přeložil tvarem kondicionálu zbytečně a zejména ve srovnání 

s Kadlecovým převodem, kde je sloveso v indikativu, je vidět, jak je toto řešení neobratné.  

 Při překladu slovesa aimer, které je v úryvku použito dvakrát, se Kadlec rozhodl 

tento výraz převést poprvé jako „mít rád“ a až podruhé jako „milovat“. Žilina sloveso 

v obou případech přeložil jako milovat. Kadlecovo řešení snad bylo motivováno snahou 

neopakovat dvakrát takto výrazné sloveso v jediném odstavci, avšak musíme dát za pravdu 

Žilinovi – sloveso aimer je třeba převést v obou případech stejně, aby bylo zřetelné, že oba 

účastníci dialogu mluví o stejném konceptu. Navíc skutečnost, že Meursault tak u Kadlece 

zdánlivě odpovídá na něco jiného, než na co se jej Marie ptá, působí matoucím dojmem.  

 Dalším důležitým vyjádřením Meursaultovy osobnosti v této pasáži je strohá věta 

„cela ne signifiait rien“, kterou Žilina přeložil jako „že o nic nejde“, Kadlec jako „že na 

tom nesejde.“ Obě řešení lze považovat za stejně výstižná. Ve stejném souvětí si však u 

obou překladatelů všimneme nepřesností v modalitě. Meursault Marii na otázku, zda ji 

miluje, dává tuto odpověď: „sans doute je ne l’aimais pas.“ V Žilinově podání je silné 

adverbium sans doute nahrazeno spojením „podle všeho“, jež však na rozdíl od originálu 

nevyjadřuje absolutní jistotu, a tak Meursaultovo tvrzení oslabuje. V Kadlecově převodu je 

oslabení ještě výraznější v důsledku použití adverbia „asi“, které toto tvrzení zcela odsouvá 

do oblasti hypotéz.   

 Další nepřesností v překladu je Kadlecovo přidání spojení „třeba hned“, k němuž 

není v originále žádný důvod a je tedy zcela svévolné. Dále si můžeme všimnout, že na 

konci úryvku nahradil Žilina kratičkou přímou řeč vypravěče řečí nepřímou. Vzhledem 

k velmi nízké frekvenci přímých řečí Meursaulta v celém románu a k funkci přímých řečí, 

jíž je upozornění na určité výrazné postoje hlavní postavy, je nutné říci, že toto nahrazení 

v Žilinově překladu nebylo vhodné. Přímá řeč tu sloužila ke zvýraznění zásadního faktu, že 

Meursault nepovažuje za důležité ani takové záležitosti, jako je manželství. 

  

Do nejzávažnějších konfliktů se společenskými konvencemi se Meursault dostává 

při jednání s představiteli justice, kteří jsou, na rozdíl od něj, podvědomě přesvědčeni, že 

nepsaná pravidla týkající se toho, jaké chování je společensky přijatelné a jaké nikoli, mají 

stejnou či ještě silnější platnost než zákony. Toho si je vědom i Meursaultův advokát, který 

se sice formálně snaží svého klienta hájit, avšak sám se názorově ocitá spíše na straně 

obžaloby. Proto je pro něj nepřijatelné, když se mu na otázku, zda Meursault pociťoval při 

matčině pohřbu zármutek, dostane následující odpovědi, jež je sice pravdivá a hluboce 

upřímná, ale u soudu zcela nepoužitelná: 
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Sans doute, j’aimais bien maman, mais cela ne voulait rien dire. Tous les êtres sains 
avaient plus ou moins souhaité la mort de ceux qu’ils aimaient. (E, 96) 

M. Žilina: Jistě že jsem měl maminku opravdu rád, ale to nic neznamená. Všechny zdravé 
bytosti si víceméně přály smrt těch, koho milovaly. (MŽ, 52) 

S. Kadlec: Jistě jsem měl maminku velice rád, ale to nic neznamenalo. Všichni zdraví 
tvorové si více méně přáli smrti svých milovaných. (SK, 63) 

 V této pasáži si všimneme nepřesností v překladech výrazu aimer bien, co se týče 

intenzity vyjádření. V tomto slovním spojení totiž adverbium bien ztrácí svoji sémantickou 

funkci (TLF) a neslouží k intenzifikaci slovesa. Při překladu slovního spojení aimer bien je 

tedy nevhodné sloveso doplňovat výrazy jako „opravdu“ (Žilina) či dokonce „velice“ 

(Kadlec), protože takový překlad má velice daleko od velmi mírného až neutrálního 

vyjádření v originále. Rozdíl mezi francouzskými slovesy aimer a aimer bien bychom 

v češtině v tomto kontextu nejspíše vyjádřili jako opozici mezi „milovat“ a „mít rád“. 

Správný překlad této pasáže by proto zněl takto: „Jistě že jsem měl maminku rád, ...“ Dále 

je zavádějící převádět výraz sain adverbiem „zdravý“, protože v tomto kontextu má sain 

spíše význam „duševně zdravý“, tedy „normální“, zatímco ekvivalent „zdravý“ spíše 

implikuje zdraví tělesné. 

  

Stejné neochvějné puzení říkat pravdu Meursaultovi i v následujícím úryvku 

znemožní zalhat, aby si polepšil. Úryvek je Meursaultovou odpovědí na otázku 

vyšetřujícího soudce, zda lituje vraždy, již spáchal: 

J’ai réfléchi et j’ai dit que, plutôt que du regret véritable, j’éprouvais un certain ennui. 
J’ai eu l’impression qu’il ne me comprenait pas. (E, 103) 

M. Žilina: Zamyslel jsem se a řekl, že nepociťuji ani tak opravdovou lítost, spíš jakousi 
znechucenost. Měl jsem dojem, že mi nerozumí. (MŽ, 56) 

S. Kadlec: Po krátkém přemýšlení jsem mu řekl, že spíše než opravdovou lítost pociťuji 
jistou nevoli. Měl jsem dojem, že mi nerozuměl. (SK, 67)   

 Obtížný byl v tomto úryvku především převod mnohoznačného výrazu ennui. Ten 

Žilina přeložil jako „znechucenost“. To je poměrně výstižné řešení, bylo by však vhodnější 

tento výraz použít ve tvaru „znechucení“. Kadlec výraz převedl slovem „nevole“, které 

sice také nese požadovaný význam, navíc však obsahuje odstín zloby, tedy pocitu, jenž je 

svou podstatou aktivnější. Ke zlobě se však Meursault propracuje až před samým závěrem 

románu. „Znechucení“ tuto pasivitu vystihuje. Bylo by samozřejmě možné použít i jiné 

výrazy s podobným významem, například „rozmrzelost“. 
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Meursaultova nechuť ke hrám, jež jsou v lidské společnosti obvyklé, je patrná i 

v jeho postoji k příběhu Čechoslováka, jehož zavraždily jeho vlastní příbuzné v domnění, 

že se jedná o cizího a bohatého člověka. Novinový výstřižek s tímto příběhem najde 

Meursault ve své cele a jeho čtením si často krátí dlouhou chvíli. Při přemýšlení o 

popisované vraždě ponechává stranou veškeré morální aspekty. To, co jej na příběhu tolik 

zajímá, je potvrzení jeho přesvědčení, že život se může obejít bez předstírání a bez lží či 

polopravd. Proto mužovu smrt vnímá spíše jako zasloužený trest než jako tragickou 

událost, je totiž špatné cokoli předstírat: 

J’ai dû lire cette histoire des milliers de fois. D’un côté, elle était invraisemblable. D’un 
autre, elle était naturelle. De toute façon, je trouvais que le voyageur l’avait un peu mérité 
et qu’il ne faut jamais jouer. (E, 118) 

M. Žilina: Tenhle příběh jsem určitě přečetl desettisíckrát. Z jistého hlediska se zdál 
nepravděpodobný. Z jiného byl hodnověrný. Tak jako tak si to ten nocležník podle mého 
zasloužil, myslím, že si člověk nemá nikdy zahrávat. (MŽ, 63) 

S. Kadlec: Přečetl jsem tu historku jistě tisíckrát. Byla nepravděpodobná, ale zároveň 
přirozená. Ale nechť již tak nebo onak, mně se zdálo, že ten člověk si to tak trochu 
zasluhoval a že si nikdy nemáme zahrávat. (SK, 76) 

 Výraz naturelle převedl Žilina jako „hodnověrný“. Tím však značně posunul 

význam originálu, výraz naturelle měl totiž spíše označovat fakt, že zakončení příběhu 

jednoduše vyplynulo ze všech okolností, jež mu předcházely, není tu tedy řeč o 

hodnověrnosti příběhu, ale spíše o „přirozenosti“ jeho průběhu, jak správně pochopil 

Kadlec. Tento význam ostatně vypravěč podpoří hned v následující větě – vražda byla 

podle něj pouze přirozeným důsledkem mužova chování. 

  V poslední větě úryvku je důležité sloveso jouer, má totiž v Cizinci obecnou 

platnost a jak již bylo řečeno, vyjadřuje Meursaultovo odmítnutí všeho, co odporuje 

pravdě, přestože v tomto konkrétním případě nebyla lež vyslovena se zlým úmyslem. Oba 

překladatelé toto sloveso přeložili jako „zahrávat si“, což je řešení zdařilé, protože 

zachovává jednak aspekt hry, jednak naznačuje určité riziko, jež z této hry vyplývá. 

  

Silně odmítavý postoj projevuje Meursault v chování k vězeňskému knězi, který jej 

navštíví ve snaze utěšit jej před vykonáním rozsudku smrti. Když mu kněz sdělí, že je 

běžné, že se odsouzenci před smrtí obrátí k Bohu, Meursault k tomuto faktu přistupuje jako 

k další ze zbytečných společenských konvencí a potvrdí, že jeho jedinou zásadou je láska 

k životu a snaha využít toho mála času, které mu ještě zbývá: 
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J’ai reconnu que c’était leur droit. Cela prouvait aussi qu’ils en avaient le temps. Quant à 
moi, je ne voulais pas qu’on m’aidât et justement le temps me manquait pour m’intéresser 
à ce qui ne m’intéressait pas. (E, 170) 

M. Žilina: Uznal jsem, že na to měli právo. A taky z toho bylo vidět, že na to měli čas. Já 
jsem o žádnou pomoc nestál, a na to, abych se zajímal o něco, co mě nezajímá, jsem čas 
neměl. (MŽ, 89) 

S. Kadlec: Přiznal jsem mu, že to bylo jejich dobré právo. Kromě toho to také svědčilo o 
tom, že na to měli čas. Já jsem nechtěl, aby mi někdo pomáhal, a abych se mohl zajímat o 
něco, co mě nezajímá, k tomu se mi právě nedostávalo času. (SK, 106) 

 Oba překlady adekvátně vystihují význam originálu, včetně dojmu mluvenosti, 

který je důležitým znakem originálu, úryvek je totiž vyprávěn v polopřímé řeči. 

  

Nejvýraznějším potvrzením Meursaultova odmítání všeobecně přijímaných názorů 

a pravidel je jeho monolog (v polopřímé řeči), jímž nakonec zahrne kněze. V tomto 

monologu vyjádří své přesvědčení, že v životě je důležité pouze tento život plnohodnotně 

prožít a nenechat se čímkoli spoutávat. Tím se vymezuje nejen vůči knězi a instituci 

církve, ale také vůči celé společnosti, jež nad život staví nesmyslný soubor různých 

pravidel, mezi něž Meursault řadí i představu Boha: 

Je déversais sur lui tout le fond de mon cœur avec des bondissements mêlés de joie et de 
colère. Il avait l’air si certain, n’est-ce pas? Pourtant, aucune de ses certitudes ne valait 
un cheveu de femme. Il n’était même pas sûr d’être en vie puisqu’il vivait comme un mort. 
Moi, j’avais l’air d’avoir les mains vides. Mais j’étais sûr de moi, sûr de tout, plus sûr que 
lui, sûr de ma vie et de cette mort qui allait venir. Oui, je n’avais que cela. Mais du moins, 
je tenais cette vérité autant qu’elle me tenait. J’avais eu raison, j’avais encore raison, 
j’avais toujours raison. J’avais vécu de telle façon et j’aurais pu vivre de telle autre. 
J’avais fait ceci et je n’avais pas fait cela. Je n’avais pas fait telle chose alors que j’avais 
fait cette autre. (E, 175-176) 

M. Žilina: Až ze dna srdce jsem dávil radost i vztek a všechno na něj chrlil. Vypadá tak 
sebejistě, co? A přece z jeho jistot žádná se nevyrovná jedinému ženskému vlasu. Není si 
ani jist, jestli je naživu, vždyť žije jako mrtvý. Já třeba vypadám, jako bych měl jen prázdné 
ruce. Ale sebou si jistý jsem, a vším jsem si jistý, jsem si jistý svým životem i tou smrtí, 
která už dlouho čekat nebude. Samozřejmě, mám jen tohle. Ale alespoň tu jistotu držím 
v rukou stejně pevně, jako ona drží mě. Měl jsem pravdu a mám pravdu, pokaždé mám 
pravdu. Žil jsem určitým způsobem a byl bych mohl žít jinak. Dělal jsem tohle a nedělal 
jsem ono. Neudělal jsem to nebo ono, ale udělal jsem zas něco jiného. (MŽ, 91-92) 

S. Kadlec: Vylil jsem na něho všechen obsah svého srdce s podivnou směsicí radosti a 
hněvu. Tvářil se tak jistě, že ano? A přes to přese vše ani jedna jeho jistota nestála ani za 
fajfku tabáku. Nebyl si jist ani tím, že je na živu, neboť žil jako mrtvý. Já jsem měl na 
pohled prázdné ruce. Nic jsem neměl. Ale byl jsem sebou jist, byl jsem jist vším, jistější než 
on, jist svým životem i tou smrtí, která se na mne chystala. Ano, měl jsem jenom to. Ale 
když nic jiného, měl jsem aspoň skutečnost, držel jsem ji, jako ona držela mne. Míval jsem 
pravdu, měl jsem pravdu a stále jsem pravdu ještě měl. Žil jsem jistým způsobem, a mohl 
jsem žít jiným. Dělal jsem to, a ne ono. Nedělal jsem toto, jelikož jsem dělal něco jiného. 
(SK, 109) 
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 V první větě úryvku nacházíme výraz bondissements, který je pro překlad obtížný, 

protože v češtině nelze použít jeho přímý ekvivalent (tzn. skákání, poskakování). Při 

překladu je důležité zachovat hlavní významový rys tohoto výrazu, tedy prudký záchvat 

vzteku a radosti. To se oběma překladatelům podařilo. Žilinova věta však působí mírně 

neobratně v důsledku použití dvou sloves s podobným významem („dávit“, „chrlit“), jež se 

dalo jednoduše vyřešit pomocí jiné syntaktické struktury, například jako v Kadlecově 

překladu. 

 Druhá věta úryvku dělala oběma překladatelům problémy. Touto větou začíná 

polopřímá řeč vypravěče, a proto je třeba v ní mimo jiné zachovat i aspekt mluveného 

jazyka, který je v originále vyjádřen spojením „n’est-ce pas?“. Oba překladatelé se toto 

spojení pokusili nahradit českými ekvivalenty, které však zřetelně porušují plynulost 

vyprávění, zejména Žilinův až příliš hovorový výraz „co?“, jenž na sebe zbytečně strhává 

pozornost. Proto by bylo vhodnější v překladu toto problémové spojení zcela vynechat a 

fakt, že se jedná o reprezentaci přímé řeči, znázornit jiným způsobem, například přidáním 

intenzifikátoru „ohromně“, který je typický spíše pro mluvený jazyk a vnáší do věty lehkou 

ironii, a použitím vykřičníku: „Vypadá tak ohromně sebejistě!“ 

 Při překladu věty „aucune de ses certitudes ne valait un cheveu de femme“ došlo u 

každého překladatele k jiné interpretaci významu. Přikláníme se spíše k interpretaci 

Žilinově, protože v ní lépe vyniká kontrast mezi životem kněze, zaměřeného na 

„nepodstatné“ záležitosti, a životem Meursaulta, jenž vychutnává vše, co mu život nabízí, 

například ženské tělo. Je však překvapivé, že Kadlecova intepretace, přestože je nesprávná, 

v zásadě nezkresluje význam úryvku, protože i tak předává sdělení, že knězovy jistoty 

nestojí na pevných základech. 

 Kadlec do překladu přidává větu, která v originále není: „Nic jsem neměl.“ Toto 

přidání je zcela zbytečné, věta pouze opakuje sdělení, jež bylo vyjádřeno již ve větě 

předchozí. Žilina zase, pravděpodobně nedopatřením, v překladu vynechal část 

mnohonásobného větného členu tvořeného jmennou částí přísudku – „plus sûr que lui“, jíž 

dává Meursault knězi najevo, že jeho vlastní jistoty jsou silnější.  

 V další větě při překladu vyvstával problém se správným určením významu výrazu 

vérité. V různých kontextech totiž může nabývat významu „jistota“, který si vybral Žilina, 

stejně tak jako významu „skutečnost“, jenž zvolil Kadlec. Použití ukazovacího zájmena 

cette v originále však napovídá, že výraz vérité je zde kontextovým synonymem pro 

koncept uvedený ve dvou předchozích větách, správnou interpretací je tedy Žilinova 

„jistota“.   
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 V překladu celého úryvku zvolili překladatelé odlišné taktiky převodu polopřímé 

řeči – Žilina ji převádí v přítomném čase, Kadlec v minulém. Přestože autor v originále 

také používá minulého času (konkrétně imperfekta), je třeba říci, že Žilinovo rozhodnutí 

převést imperfektum přítomným časem se ukázalo jako opodstatněné. Pasáž totiž 

v přítomném čase působí mnohem živěji a aktuálněji. Navíc se tím Žilina vyhnul obtížím 

při překladu souvětí „J’avais eu raison ...“, kde je třeba rozlišit stav předminulý a stav 

probíhající současně s promluvou. Toto souvětí není v Kadlecově převodu příliš zdařilé, 

překladatel jako by nepochopil, že druhá i třetí věta souvětí odkazují na tentýž časový 

okamžik.    

 

4.3 Slunce 

 

Motiv slunce a slunečního svitu je v Cizinci velmi důležitým faktorem, jenž neslouží jako 

pouhá kulisa, ale v některých místech také aktivně zasahuje do děje. Vnímání slunce je 

v tomto románu ambivalentní – především v jeho první části je slunce pozitivním jevem, 

který ilustruje spjatost hlavního hrdiny s přírodou. Čím více se však přibližujeme ke scéně 

vraždy, tím silněji se slunce projevuje jako agresivní prvek, chová se „jako absurdní slepé 

božstvo, uplatňující svoji absolutní moc nad světem lidí.“ (Halíková 2000: 36)  

 V pozitivním významu slunce funguje jako uklidňující síla, jež dává vyniknout 

kráse světa. Takové vnímání slunce nacházíme například ve scéně, kdy Meursault potká na 

plovárně Marii a poprvé se těší z blízkosti jejího těla: 

J’avais tout le ciel dans les yeux et il était bleu et doré. (E, 31) 

M. Žilina: Nad sebou jsem viděl celé nebe, modré a nazlátlé. (MŽ, 21) 

S. Kadlec: Měl jsem v očích celé nebe, a nebe bylo modré a zlaté. (SK, 23) 

 V této větě je hlavním rysem slunce jeho zlatavá záře na pozadí modrého nebe, 

která má v kontextu celé situace jednoznačně pozitivní význam. Při překladu mohla klást 

jisté problémy syntax souvětí, kde jsou pomocí jednoduchého a obecně platného et spojeny 

dvě nepříliš související výpovědi, navíc s rozdílnými podměty. V mluvené řeči by takové 

spojení vět působilo značně nepřirozeně, pro tento román je však typické a vyvolává dojem 

jednoduchosti a strohosti vyprávění. V češtině však takovéto spojení není příliš vhodné, jak 

ukazuje Kadlecův překlad, který je navíc zatížen opakováním slova „nebe“. Žilinovo 

řešení využívající kondenzace druhé části souvětí do postponovaného přívlastku tedy 

z tohoto hlediska působí lépe. 
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 Žilina v překladu nepoužil obraz avoir tout le ciel dans les yeux. Tím, že v jeho 

podání Meursault pouze konstatuje, že má nebe nad sebou, však dochází k oslabení celé 

situace, protože tak není vyjádřen dojem obrovské rozlohy nebe a pocit, že jasný sluneční 

svit zaplavuje vše okolo.  

  

V dalším úryvku je slunce a jeho teplo v přímém spojení s teplem ženského těla, 

tedy opět v pozitivním významu: 

[Marie] s’est allongée flanc à flanc avec moi et les deux chaleurs de son corps et du soleil 
m’ont un peu endormi. (E, 78) 

M. Žilina: Lehla si těsně vedle mě a to dvojí teplo, z jejího těla a ze slunce, mě málem 
uspalo. (MŽ, 43) 

S. Kadlec: Natáhla se bokem k boku podle mne, a teplo jejího těla spolu s teplem slunce mě 
skoro uspaly. (SK, 52) 

 Zde jsou oba překlady adekvátní, až na Kadlecovo poněkud neobratné spojení 

„bokem k boku“, které příliš těsně sleduje jazykovou formu originálu. 

  

Z hlediska děje je však motiv slunce mnohem důležitější tam, kde je použit 

v negativním významu. Klíčové jsou především dvě pasáže, a to jednak pohřeb 

Meursaultovy matky, jednak vražda Araba: „V obou se vyskytuje smrt, která je 

v Camusových dílech tak úzce spojena právě se sluncem.“ (Halíková 2000: 37-38) V obou 

pasážích je také slunce faktorem, jenž v Meursaultovi vyvolává pocit fyzického nepohodlí 

a zkresluje tak jeho vnímání, což ve druhém případě vyústí v agresi. Poprvé se slunce 

negativním způsobem projevuje při pohřebním průvodu: 

Le soir, dans ce pays, devait être comme une trêve mélancolique. Aujourd’hui, le soleil 
débordant qui faisait tressaillir le paysage le rendait inhumain et déprimant. (E, 25) 

M. Žilina: Večer musí mít v sobě tenhle kout země tesklivou pohodu odpočinku. Dnes pod 
tou sluneční výhní, v níž se obrysy tetelily, byl nelidský a drtil. (MŽ, 18) 

S. Kadlec: Večer byl v tomto kraji jistě jako nějaký melancholický oddech. Dnes to 
překypující slunce, které rozechvívalo krajinu, činilo kraj krutým a tíživým. (SK, 19) 

 Slunce v tomto úryvku krajinu odlidšťuje a paradoxně vyvolává tíživý pocit, který 

bývá tradičně spojován spíše s nocí či alespoň se stmíváním. Sluneční jas vyvolává 

nepříjemné pocity, dotváří chmurnou atmosféru pohřbu a způsobuje, že na Meursaulta 

doléhá spíše horko a dusno, než smutek z matčiny smrti. Slunce je tím jediným rozdílem, 

který dokáže proměnit příjemně melancholickou krajinu z první věty ve vyprahlou poušť. 

Žilina se při překladu druhé věty rozhodl příliš se nedržet jazykové formy originálu a 

dosáhl přirozeně znějící české věty. Poněkud nepřesný je pouze převod adjektiva 
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déprimant slovesem „drtit“, které v tomto kontextu působí příliš doslovně a jasně 

nenaznačuje, že se jedná o psychický stav. Kadlecův převod adjektivem „tíživý“ je v tomto 

ohledu vhodnější. Při překladu adjektiva inhumain Kadlec zvolil ekvivalent „krutý“, což je 

opět nepříliš přesné řešení, které však na celkové vyznění věty nemá větší vliv. Řešení 

obou překladatelů lze označit za adekvátní. 

  

Při pohřbu matky také sluneční svit způsobuje, že Meursault není schopen plně 

vnímat okolní svět, má otupené smysly a soustředí se pouze na bezprostřední vjemy 

převážně vizuálního rázu: 

J’étais un peu perdu entre le ciel bleu et blanc et la monotonie de ces couleurs, noir gluant 
du goudron ouvert, noir terne des habits, noir laqué de la voiture. (E, 27) 

M. Žilina: Připadal jsem si tak trochu ztracený mezi tím modrobílým nebem a tou 
jednotvárností barev, lepkavou černí zejícího asfaltu, vyrudlou černí obleků a lakovou 
černí vozu. (MŽ, 19) 

S. Kadlec: Byl jsem mezi tím modrobílým nebem a jednotvárností všech těch barev, 
lepkavé černě rozsedlého dehtu, matné černě obleků a lakované černě vozu, tak trochu 
ztracen. (SK, 20) 

 Sluneční svit se zde projevuje především v barvách a v jejich kontrastu – modrobílé 

nebe stojí v opozici k černi ostatních prvků, která je však pomocí přívlastků také 

ovlivňována sluncem: černý asfalt je v důsledku horka lepkavý, obleky vypadají matně či 

vyrudle, na černém laku vozu se zase sluneční paprsky odrážejí. Právě tato záplava barev a 

světla způsobuje, že si Meursault připadá ztracený. Obě překladatelská řešení tuto 

skutečnost vyjadřují úspěšně a s minimálními rozdíly pouze na rovině jednotlivých slov. 

  

Jestliže je sluneční svit na matčině pohřbu Meursaultovi pouze nepříjemný, stává se 

v závěru první části románu, tedy v pasážích bezprostředně předcházejících vraždě, až 

nesnesitelným: 

Le soleil tombait presque d’aplomb sur le sable et son éclat sur la mer était insoutenable. 
(...) On respirait à peine dans la chaleur de pierre qui montait du sol. (E, 80) 

M. Žilina: Slunce pralo do písku skoro kolmo a jeho odraz na hladině se nedal vydržet. (...) 
V té kamenné výhni, která sálala od země, se krátil dech. (MŽ, 44) 

S. Kadlec: Slunce dopadalo na písek skoro kolmo a jeho záření na mořské hladině bylo 
nesnesitelné. (...) V žáru rozpáleného kamení, stoupajícím od země, se jen stěží dýchalo. 
(SK, 52-53) 

 Slunce je v celém závěru první části románu prostředkem gradace, vyjadřuje 

vzrůstající napětí a tíživou atmosféru a připravuje půdu pro Meursaultův zoufalý čin. Je 

totiž jasné, že pokud vypravěč označí sluneční svit za nesnesitelný, je jediným 
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východiskem z této situace násilná změna. V Žilinově překladu této pasáže je patrná určitá 

stylistická nevyrovnanost – hovorové slovní spojení „slunce pralo“ zde kontrastuje 

s výrazy „kamenná výheň“ a „krátit dech“, které lze označit spíše za knižní. Z tohoto 

důvodu je výstižnější Kadlecovo řešení, zejména druhá věta originálu je totiž stylisticky 

zcela neutrální a Žilina ji nevhodně posouvá směrem k větší literárnosti.  

  

Postupem času začíná slunce ovládat celou okolní krajinu, či spíše způsob, jakým ji 

Meursault vnímá:   

C’était le même éclatement rouge. Sur le sable, la mer haletait de toute la respiration 
rapide et étouffée de ses petites vagues. (E, 86-87) 

M. Žilina: Zase ten narudlý třeskot. Na písku moře lapalo po dechu bezmocným, 
křečovitým supotem nízkých vln. (MŽ, 47) 

S. Kadlec: Bylo to stále totéž rudé třeštění. Moře na písku supělo kvapným, přitlumeným 
dechem svých drobných vln. (SK, 56) 

 Napětí se v této pasáži stále stupňuje. Okolí se v důsledku slunečního svitu 

proměňuje a jeho popis úzce koresponduje s Meursaultovými subjektivními pocity, 

například s těžkým a rychlým dechem. Je nejasné, zda se krajina opravdu zbarvuje doruda 

(není přece večer), či zda ji tak vidí pouze Meursaultovy sluncem oslepené oči. Při 

překladu měl zejména Žilina potíže s převodem metafory éclatement rouge. Je zřejmé, že 

autor zde neměl na mysli „třeskot“, jak se Žilina domnívá, tento výraz totiž spadá mezi 

zvukové vjemy, zatímco zde se pohybujeme v rovině čistě vizuální. Jde tu spíše o jakousi 

velmi intenzivní rudou záři (ať už skutečnou, či existující pouze v Meursaultových 

představách). Použitím přívlastku „narudlý“ navíc Žilina tuto intenzitu oslabuje. 

Kadlecovo „rudé třeštění“ významu originálu celkem odpovídá, navíc do překladu 

implicitně vnáší také spojení třeštění hlavy, které jen vhodně dotváří celkový obraz. Ve 

druhé větě se překladatelé liší v podstatě pouze výběrem dílčích výrazů, lze říci, že u obou 

je personifikovaný obraz moře převeden adekvátně.  

  

Když Meursault kráčí po pláži směrem k útesu, kde dojde ke druhému a tentokrát 

osudnému setkání s Arabem, slunce pro něj přestává být pouze nepříjemnou okolností, ale 

stává se spíše jeho nepřítelem, osobním protivníkem, proti němuž je Meursault i přes svou 

netečnost k okolí nucen určitým způsobem bojovat. Tomu odpovídá i silná personifikace 

slunce v následující pasáži: 

Je marchais lentement vers les rochers et je sentais mon front se gonfler sous le soleil. 
Toute cette chaleur s’appuyait sur moi et s’opposait à mon avance. Et chaque fois que je 
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sentais son grand souffle chaud sur mon visage, je serrais les dents, je fermais les poings 
dans les poches de mon pantalon, je me tendais tout entier pour triompher du soleil et de 
cette ivresse opaque qu’il me déversait. A chaque épée de lumière jaillie du sable, d’un 
coquillage blanchi ou d’un débris de verre, mes mâchoires se crispaient. J’ai marché 
longtemps. (E, 87) 

M. Žilina: Loudal jsem se zvolna k útesům a cítil jsem, jak mi úžehem nabíhá čelo. 
Všechna ta výheň se do mě opírala a bránila mi v chůzi. Pokaždé když mi do tváří lehl její 
těžký žhavý dech, skřípal jsem zuby, v kapsách kalhot jsem svíral ruce v pěst, celým tělem 
jsem se vzpínal, abych odolal slunci i té neprostupné mrákotě, která mě zaplavovala. A 
pokaždé, když z písku nebo z vybělelé mušle nebo ze skelného střepu vytryskla jehla světla, 
zatínaly se mi čelisti. Dlouho jsem chodil. (MŽ, 47) 

S. Kadlec: Bral jsem se zvolna ke skalám a zřetelně jsem cítil, jak mi tvář v slunci nabíhá. 
Pral do mne veškerý ten žár, a opíraje se o mne, bránil mi v chůzi. A já, kdykoliv jsem 
v tváři ucítil jeho mohutný žhavý dech, jsem stiskal zuby, zatínal v kapsách kalhot pěsti a 
všecek jsem se upínal k tomu, abych zvítězil nad sluncem a setřásl tu temnou opilost, 
kterou mě plnilo, šťastně se sebe. Čelisti se mi po každém šípu světla, vyletěvším z písku, 
z vybělené škeble nebo ze skleněného střepu, křečovitě stahovaly. Šel jsem dlouho. (SK, 
56) 

 Slovesem v první větě úryvku je v originále sloveso marcher, jehož běžnost 

výskytu odpovídá tendencím textu k jednoduchosti vyjadřování, jeho použití autorem bylo 

tedy zajisté vědomé. Kadlec při jeho překladu zvolil sloveso „brát se“, které v době vzniku 

překladu nejspíše působilo podobně neutrálně jako dnes slovesa „jít“ nebo „kráčet“. Žilina 

se však rozhodl nevyužít repertoáru neutrálních sloves pohybu a zvolil stylisticky 

zabarvenější sloveso „loudat se“, které na sebe trochu zbytečně strhává pozornost. Navíc 

zde zaráží nadbytečné vyjádření „zvolna se loudat“. Při překladu druhé věty Kadlec mírně 

rozvolnil francouzskou větu, když sloveso s’appuyer přeložil dvěma slovesy, jedním 

v indikativu („prát“) a druhém ve tvaru přechodníku („opírat se“). I když bereme v úvahu 

fakt, že Kadlecův překlad je o generaci starší než Žilinův a že v jeho době bylo používání 

přechodníků mnohem méně příznakové než dnes, je třeba uznat, že v tomto případě 

přechodník komplikuje záměrně prostou syntax originálu v místě, kde jeho použití vůbec 

není nutné. Z tohoto hlediska je Žilinovo řešení obratnější a přirozenější. 

 Žilina převedl spojení serrer les dents jako „skřípat zuby“. Toto řešení však 

nepatřičně vzbuzuje pocit agresivity hlavního hrdiny. V originále je tímto způsobem 

vyjádřena pouze fyzická i psychická námaha, s níž Meursault odolává neúprosnému slunci. 

Kadlec toto spojení převádí adekvátně jako „stiskat zuby“. 

Jako problémové se při překladu ukázalo také metaforické spojení l‘ivresse opaque. 

Žilina jej převedl jako „neprostupná mrákota“, Kadlec zase jako „temná opilost“. 

Domníváme se však, že ani jedno řešení není naprosto přesné. V Žilinově převodu 

neodpovídá originálu výraz „mrákota“, protože ivresse zcela jistě označuje spíše opilost či 
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jakousi závrať opilosti podobnou, nikoli mdloby. Kadlecovi lze zase vyčíst použití 

adjektiva „temná“, které jednak neodpovídá adjektivu opaque (neprostupný, neprůhledný), 

jednak vytváří nežádoucí kontrast s obrazem celé situace, tedy s krajinou zaplavenou 

ostrým slunečním svitem.  

Další metaforou v úryvku je l’épée de lumière. Jedná se o velmi důležitý prvek, 

protože jednoznačně vyjadřuje agresivitu obsaženou ve slunečním světle. Je také součástí 

několikačlenné skupiny metafor, jež v šesté kapitole spojují motiv slunce s kovem a 

zbraněmi, a tedy s pocitem nebezpečí a předzvěstí smrti (např. le métal bouillant, 88; nebo 

le glaive éclatant, 90). Žilina metaforu převedl spojením „jehla světla“. Je zřejmé, že toto 

spojení, ve srovnání s originálem i s překladem Kadlecovým, částečně oslabuje agresivitu a 

sílu vyjádření, i když je to způsobeno v podstatě pouze velikostí přirovnávaného předmětu. 

Obraz jehly, na rozdíl od meče či šípu, totiž vyvolává pocit něčeho nepříjemného, ale ne 

nebezpečného. Zároveň není příliš vhodné v tomto kontextu překládat sloveso jaillir jako 

„vytrysknout“, v češtině totiž může vytrysknout voda nebo i světlo, ne však jehla. Kadlec 

se rozhodl správně, když toto sloveso přeložil jako „vyletět“. Poslední věta úryvku je 

v Žilinově překladu zavádějící v důsledku použití slovesa „chodit“, jež je v rozporu 

s informací ze začátku úryvku, podle níž Meursault míří přímo k útesu. Nejedná se tedy o 

procházku, při niž je cíl nepodstatný, jak sloveso „chodit“ naznačuje. Překladatel tu navíc 

použil chybné aktuální členění větné, v pozici rématu by totiž mělo být příslovečné určení 

času „dlouho“, nikoli sloveso „chodit“.   

  

Konečným potvrzením záměrné zlovolnosti slunce v Meursaultově vnímání je 

následující pasáž z konce první části románu, její vyvrcholení. V důsledku trýznivého 

působení slunce použije Meursault revolver proti člověku, vůči němuž necítí žádnou 

agresivitu. Vše, co se zde odehraje, má na svědomí sluneční svit, náhoda a nemalým dílem 

také Meursaultova neschopnost se této náhodě vzepřít a nenechat se ovlivňovat pouze 

bezprostředními fyzickými pocity: 

 Et cette fois, sans se soulever, l’Arabe a tiré son couteau qu’il m’a présenté dans le soleil. 
La lumière a giclé sur l’acier et c’était comme une longue lame étincelante qui 
m’atteignait au front. Au même instant, la sueur amassée dans mes sourcils a coulé d’un 
coup sur les paupières et les a recouvertes d’un voile tiède et épais. Mes yeux étaient 
aveuglés derrière ce rideau de larmes et de sel. Je ne sentais plus que les cymbales du 
soleil sur mon front et, indistinctement, le glaive éclatant jailli du couteau toujours en face 
de moi. Cette épée brûlante rongeait mes cils et fouillait mes yeux douloureux. C’est alors 
que tout a vacillé. La mer a charrié un souffle épais et ardent. Il m’a semblé que le ciel 
s’ouvrait sur toute son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon être s’est tendu et 
j’ai crispé ma main sur le revolver. La gâchette a cédé, j’ai touché le ventre poli de la 
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crosse et c’est là, dans le bruit à la fois sec et assourdissant, que tout a commencé. 
(E, 89-90) 

M. Žilina: A tentokrát Arab, pořád vleže, vytasil nůž a nastavil ho v slunci proti mně. Na 
oceli se rozstříklo světlo a do čela jako by mě zasáhla dlouhá jiskřivá čepel. Zároveň pot 
slitý v obočí mi stekl všechen najednou na víčka a potáhl je teplou hustou clonou. Za tím 
závojem slz a soli mi oči osleply. Už jsem nevnímal nic než sluneční činely na čele, a 
nezřetelně taky třpytivý oštěp vytrysklý z napřaženého nože přede mnou. Ten hořící šíp mi 
ohlodával řasy a bolestivě ryl do očí. To byla chvíle, kdy se všechno zakymácelo. Z moře se 
vyvalil hustý řeřavý oblak. Nebe jako by se po celé délce otevřelo a chrlilo oheň. Celá má 
bytost se napjala a já zaťal ruku na revolveru. Kohoutek povolil, prst mi sjel na hladké 
bříško pažby, a teď, v tom suchém, ohlušujícím třesku, všechno začalo. (MŽ, 48) 

S. Kadlec: A tenkrát vytáhl Arab, aniž se byl pozvedl, svůj dlouhý nůž a ukázal mi jej 
v slunci. Po oceli sklouzlo světlo, a bylo to, jako by mě zasáhla protáhlá zářící čepel v tvář. 
V téže chvíli stekl mi pot nahromaděný v mém obočí najednou na víčka a zatáhl mi je 
vlažným, hustým závojem. Měl jsem oči za tou clonou slz a soli zcela oslněny. Necítil jsem 
nic než cymbály slunce ve své tváři a nejasně pak zářivý šíp, vyletěvší z nože, stále přede 
mnou. Ten žhavý hrot mi zžehal brvy a drásal bolavé oči. A právě v té chvíli se všechno 
kolem rozkolísalo. Moře unášelo hustý, horký dech. Zdálo se mi, že se nad celou tou 
rozlohou otvírá nebe, aby dštilo oheň. Moje celá bytost se napjala, a já jsem svíral ruku na 
revolveru. Kohoutek povolil. Dotkl jsem se hladkého bříška hlaviště. A právě tehdy se to za 
přidušeného, ale zároveň ohlušujícího lomozu všechno začalo. (SK, 58) 

 Ve druhé větě úryvku upoutává pozornost Žilinův překlad pasáže la lumière a giclé 

sur l’acier. Žilina zde opět použil při převodu sloveso, které se používá spíše v souvislosti 

s tekutinami, než se světlem, tedy „rozstříknout“. Je pravda, že francouzské sloveso také 

nese podobné konotace, avšak toto spojení v češtině příliš nefunguje. Pro vyvolání 

požadovaného dojmu by snad bylo možné použít jiné sloveso, například „roztříštit se“. 

Kadlecovo sloveso „sklouznout“ je také přijatelné. V další větě se setkáváme s metaforou 

voile tiède et épais, která popisuje pot, jenž Meursaultovi steče do očí. Domníváme se, že 

přestože Kadlec zvolil při překladu slovníkový ekvivalent adjektiva tiède, tedy „vlažný“, 

neodpovídá tento výraz zcela kontextu, slovo „vlažný“ totiž v sobě nese jisté hodnocení 

v tom smyslu, že příslušná tekutina má nižší teplotu, než je vhodné. V tomto případě má 

však výraz tiède spíše význam „teplý“, jak správně pochopil Žilina.  

Další metaforou v úryvku je les cymbales du soleil. Tu Žilina převedl jako 

„sluneční činely“, toto uspořádání však dostatečně nevyzdvihuje metaforickou platnost 

spojení, proto by bylo vhodnější převést je jako „činely slunce“. Kadlec se dopustil 

významového posunu převodem „cymbály slunce“, výraz les cymbales totiž opravdu 

označuje činely. Z Kadlecova překladu se tak vytrácí nejdůležitější aspekt této metafory 

v originále, tedy horkost a ohlušující řinčení, jež otupuje Meursaultovo vnímání ostatních 

věcí. Dále Kadlec v této větě používá opět poněkud nepřehlednou syntax, protože není 

příliš jasné, ke kterému větnému členu se vztahuje závěrečný přístavek „stále přede mnou“. 
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Žilina se této neobratnosti vyhnul explicitací pomocí slovesného adjektiva: „z napřaženého 

nože přede mnou“.  

 Potíže překladatelům činilo i spojení souffle épais et ardent. Žilina je převedl jako 

„hustý řeřavý oblak“, čímž se zjevně dopustil významového posunu. Výraz souffle totiž 

napovídá, že se jednalo spíše o závan či poryv horkého vzduchu a nikoli o „oblak“. Tento 

výraz nesprávně vyvolává obraz oblaku prachu. Kadlec tento výraz přeložil doslovněji jako 

„dech“, avšak obraz je v jeho podání také nejasný kvůli použití slovesa „unášet“, které 

přímo neurčuje směr tohoto „dechu“ a není tedy zřejmé, že je jím Meursault přímo 

ovlivňován. To by vyřešila jiná předpona slovesa, například „přinášet“. Následující 

apokalyptický obraz nebe chrlícího oheň oba překladatelé vystihli adekvátně, pouze 

Kadlecovi lze vyčíst přílišné dodržování francouzské syntaxe, jež zde vedlo k použití 

neobratné nepravé vedlejší věty se spojkou aby.  

 U obou překladatelů působí nepříliš vhodně převod výrazu l’être jako „bytost“. 

Použije-li totiž tento výraz vypravěč sám o sobě, může v češtině působit poněkud 

pateticky, což se příliš neshoduje s Camusovým stylem ani v takto vypjaté scéně. Stylu i 

Meursaultově osobnosti by spíše odpovídal výraz „tělo“. 

 Při převodu této klíčové pasáže, jež je vyvrcholením první části románu, se oba 

překladatelé dopustili celé řady posunů a neobratností. Je však zřejmé, že se každému 

z nich i přesto povedlo plně vystihnout tuto složitou situaci, která je pro překlad obtížná 

právě proto, že je popisována skrze otupělé a zaslepené smysly vypravěče, a proto jsou 

obrazy v originále obtížně uchopitelné a zároveň velmi výmluvné.  

 

4.4 Absurdita 

 

Absurdita, tedy pocit nesmyslnosti a bezvýchodnosti okolního dění, je přítomna v celém 

románu. Ve druhé části se však tento pocit stává hlavním tématem a je zde vystupňován až 

do extrému, jímž je rozsudek smrti nad Meursaultem. V první části románu se objevují 

spíše náznaky absurdity, jak je vidět na následujícím úryvku, jenž popisuje Meursaultův 

rozhovor s ošetřovatelkou na matčině pohřbu. Tato pasáž zároveň dokazuje, že Meursault 

si je absurdity světa dobře vědom a že ji svým způsobem přijímá, aniž by cítil potřebu 

nalezení nějakého východiska: 

Elle m’a dit : „Si on va doucement, on risque une insolation. Mais si on va trop vite, on est 
en transpiration et dans l’église on attrape chaud et froid.“ Elle avait raison. Il n’y avait 
pas d’issue. (E, 28) 
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M. Žilina: Řekla: „Když jde člověk pomalu, lehko si užene úpal. Ale když pospíchá a jde 
rychle, zpotí se a v kostele potom dostane zimnici.“ Měla pravdu. Nebylo východisko. (MŽ, 
19) 

S. Kadlec: Najednou mi řekla: „Když jde člověk pomalu, vydává se v nebezpečí slunečního 
úpalu. A když jde příliš rychle, je zase samý pot a v kostele dostane zimnici.“ Měla pravdu. 
Nebylo tu východiska. (SK, 21) 

 Důležitým místem v tomto úryvku je Meursaultovo tvrzení „Il n’y avait pas 

d’issue.“ Je zopakováno v druhé části románu, když je Meursault ve vězení a snad poprvé 

v životě zakouší tíživý pocit samoty a beznaděje (E, 120). Tím je tato věta uvedena do 

širších souvislostí a ani ve výše uvedeném úryvku ji pak nelze chápat jako pouhé 

konstatování, že člověk nemá v horkém dni jinou možnost, než dostat úpal nebo naopak 

zimnici. Věta má v románu obecnější význam, jímž je potvrzení absurdity světa, kde 

neexistuje výběr mezi lepší a horší možností. Žilinovo překladatelské řešení této věty 

poněkud oslabuje absolutní platnost tvrzení, proto by bylo vhodné jej posílit použitím 

adjektiva „žádný“ („Nebylo žádné východisko.“), Kadlecovo řešení je díky použití 

genitivu a adverbia „tu“ vyhovující. 

 Dále v překladu této pasáže upoutá Žilinovo nadbytečné vyjádření „když pospíchá 

a jde rychle“. Originál k němu nezavdává žádný důvod, je v něm použito pouze jedno 

sloveso, Žilina v překladu navíc oběma slovesy vyjadřuje stejný význam. V Kadlecově 

překladu si zase všimneme poněkud neobratného převodu „vydávat se v nebezpečí 

slunečního úpalu“, které v přímé řeči ošetřovatelky působí příliš šroubovaně. To je 

způsobeno tím, že se Kadlec nechal příliš ovlivnit způsobem vyjádření ve výchozím textu. 

Žilina použil prostého převodu „lehko si uhnat úpal“, díky němuž překlad působí zcela 

přirozeně. 

  

Pocit absurdity zakouší Meursault především u soudu, a to poprvé ve chvíli, kdy 

před sebou uvidí porotu, jež má rozhodnout o jeho vině či nevině. Absurdita zde vyplývá 

z toho, že na Meursaulta porota nepůsobí jako skupina nestranných a informovaných osob, 

ale spíše jako obyčejní lidé, jež každodenně potkává na ulici a jež mohou být stejně 

malicherní a předpojatí jako kdokoli jiný: 

C’est à ce moment que j’ai aperçu une rangée de visages devant moi. Tous me 
regardaient : j’ai compris que c’étaient les jurés. Mais je ne peux pas dire ce qui les 
distinguait les uns des autres. Je n’ai eu qu’une impression : j’étais devant une banquette 
de tramway et tous ces voyageurs anonymes épiaient le nouvel arrivant pour en apercevoir 
les ridicules. (E, 122-123) 

M. Žilina: Okamžitě jsem naproti sobě zpozoroval řadu hlav, jednu vedle druhé a všechny 
čelem ke mně: domyslel jsem si, že to jsou porotci. Ale čím se mezi sebou lišili, bych popsat 
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nedovedl. Budili ve mně jediný pocit: jako bych se octl v tramvaji před lavicí s neznámými 
pasažéry, kteří si všichni měří nového příchozího, aby postřehli jeho komické stránky. 
(MŽ, 65-66) 

S. Kadlec: V té chvíli jsem před sebou spatřil řadu tváří. Všichni se na mne dívali. 
Domyslil jsem si, že to jsou soudcové. Ale nemohu říci, čím se jedni od druhých lišili. Měl 
jsem pouze jeden jediný dojem: jako bych stál před lavicí v tramvaji a všichni ti neznámí 
cestující úsilovně pozorovali nově příchozího, aby na něm našli něco směšného. (SK, 79) 

  Žilina si při překladu této pasáže poněkud ztížil situaci, když hned na začátku 

převedl spojení une rangée de visages jako „řada hlav“, místo „řada tváří“. Nemohl tak 

říci, že se na Meursaulta tyto hlavy dívaly, ale pouze že k němu byly obráceny čelem, čímž 

se poněkud oslabuje Meursaultův nepříjemný pocit, vyplývající právě z toho, že jej porotci 

pozorují. Kadlec zase, patrně jen v důsledku nepochopení toho, že zájmeno tous na začátku 

druhé věty se vztahuje k substantivu visages a nemá tedy všeobecný význam, v druhé větě 

nezachoval personifikaci. V jeho podání tak není zcela jasné, zda se na Meursaulta dívají 

všichni lidé v sále, nebo pouze porotci (je pravděpodobné, že jej skutečně pozorovali 

všichni přítomní, avšak nepříjemný pocit v něm vyvolává pouze pohled porotců). 

Personifikace je tu navíc funkční, protože jako by redukuje porotce na jejich tváře, a právě 

díky tomu je možné použít přirovnání k tramvajové lavici. Kadlec se také dopouští 

významového posunu, když porotce zaměňuje za „soudce“. I přes tento posun však 

Kadlecovo řešení vyznívá z celkového hlediska lépe, u Žiliny totiž čtenáře zarazí jednak 

výraz „pasažéři“, který v souvislosti s tramvají působí poněkud zvláštně, jednak jeho 

převod výrazu les ridicules jako „komické stránky“. Domníváme se totiž, že výraz 

„komický“ má spíše blíže k významu legrační (pozitivní konotace), než k významu směšný 

(negativní konotace), který má autor na mysli.  

 

 Teprve u soudu si Meursault začne uvědomovat svoji nezačleněnost do lidské 

společnosti, a je to také poprvé, kdy je toto zjištění pro něj nepříjemné. Absurdní situace 

zde vyplývá z jeho dojmu, že je u soudu jaksi navíc, přestože se vlastně celý soud koná 

kvůli němu. Tento pocit vlastní nepotřebnosti a bezvýznamnosti se v průběhu přelíčení 

bude jen stupňovat: 

J’ai remarqué à ce moment que tout le monde se rencontrait, s’interpellait et conversait, 
comme dans un club où l’on est heureux de se retrouver entre gens du même monde. Je me 
suis expliqué aussi la bizarre impression que j’avais d’être de trop, un peu comme un 
intrus. (E, 124) 

M. Žilina: Teď teprv jsem si všiml, jak se lidé v sále mezi sebou zdraví, sedají si k sobě, 
volají na sebe a baví se, asi jako rozjaření členové klubu, když jsou zas jednou mezi svými. 
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Uvědomil jsem si taky ten zvláštní pocit, jako bych tu byl přebytečný, málem vetřelec. (MŽ, 
66) 

S. Kadlec: V té chvíli jsem si všiml, že všichni ti lidé se tu vzájemně vítali, jedni druhých se 
vyptávali a rozmlouvali spolu jako v nějakém klubu, kde se cítíme šťastni, že jsme mezi 
lidmi ze stejné společenské třídy. Vysvětlil jsem si také podivný dojem, který jsem měl, že 
jsem tu zbytečný, tak trochu jakoby vetřelec. (SK, 80) 

  Žilina do svého překladu první věty oproti originálu přidává příslovce teprv, jež je 

zjevně přebytečné a vnáší do věty nežádoucí význam. Oba překladatelé měli v této první 

větě potíže s převodem tří sloves tvořících přísudky vedlejších vět. Kadlec například 

převedl sloveso s’interpeller jako „vyptávat se“, což je poněkud nepřesné, význam tohoto 

slovesa lépe vystihuje Žilinův převod „volat na sebe“. Žilina zase považoval za nutné 

nahradit sloveso se rencontrer dvěma výrazy, „zdravit se“ a „sedat si k sobě“; to nelze 

označit přímo za věcnou chybu, ale je zjevné, že takový převod je nadbytečný. Navíc 

Žilina označil pomyslné členy klubu ve svém převodu za „rozjařené“, k tomuto výrazu 

však originál nezavdává žádný důvod a Žilina tak poněkud pozměňuje atmosféru celé 

situace. Ve stejném souvětí se ještě vyskytlo spojení entre gens du même monde, které 

Kadlec převedl nepříliš vhodně jako „mezi lidmi ze stejné společenské třídy“ – je zřejmé, 

že autor tu s pojmem společenských tříd vůbec nezacházel, Žilinovo řešení „mezi svými“ 

je proto výstižnější. V tomto souvětí je dále patrné, že se Kadlec příliš těsně držel 

originálu, a proto si neuvědomil, že vedlejší věty jsou ve francouzštině umístěny do 

imperfekta pouze z důvodu časové souslednosti. Do češtiny by proto měly být převedeny 

v přítomném čase.  

 V další větě měli oba dva překladatelé potíže s interpretací adverbia aussi. 

Domníváme se, že tento výraz zde nenese význam „také“, jak jej pochopili překladatelé, 

ale spíše význam tak, tímto způsobem, jenž lépe zapadá do logické stavby úryvku. 

Meursault si totiž svůj pocit nezařazenosti do společnosti v soudní síni vysvětluje právě 

tím, že všichni lidé jsou tu „mezi svými“, až na něj. Není zcela jasné, zda tímto Meursault 

vyjadřuje svůj pocit odcizenosti pouze v rámci zmiňované místnosti, nebo celé lidské 

společnosti, tato otázka je však i v originále ponechána na uvážení čtenáře. Pokud tedy 

adverbium aussi chápeme z tohoto úhlu, je zbytečné sloveso s’expliquer převádět jiným 

způsobem, než jako „vysvětlit si“, jak považoval za nutné Žilina. Začátek druhé věty 

úryvku by tedy mohl vypadat například takto: „Tímto způsobem jsem si vysvětlil ten 

zvláštní pocit, že...“  
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Nejvýraznějším paradoxem v celém románu je fakt, že Meursaultova vina či nevina 

není u soudu posuzována na základě okolností, za nichž došlo k vraždě, ale spíše podle 

toho, jak Meursaultova osobnost působí na ostatní lidi a jak odpovídá jejich představám o 

tom, co je ze společenského hlediska vhodné či nikoli. Nejlepším dokladem tohoto tvrzení 

je všeobecné pobouření nad Meursaultovým chováním u matčiny rakve, přestože to nemá 

s projednávaným případem nic společného: 

En arrivant, le concierge m’a regardé et il a détourné lex yeux. Il a répondu aux questions 
qu’on lui posait. Il a dit que je n’avais pas voulu voir maman, que j’avais fumé, que j’avais 
dormi et que j’avais pris du café au lait. J’ai senti alors quelque chose qui soulevait toute 
la salle et, pour la première fois, j’ai compris que j’étais coupable. (E, 132-133) 

M. Žilina: Už jak přicházel, podíval se na mě a hned zas oči odvrátil. Dostával otázky a 
odpovídal. Řekl, že maminku jsem vidět nechtěl, že jsem kouřil, spal a že jsem pil bílou 
kávu. V té chvíli jsem pocítil, jak celým sálem cosi hýbe a poprvé se mi ujasnilo, že jsem 
vinen. (MŽ, 70) 

S. Kadlec: Když vstoupil, popatřil na mne, a hned odvrátil oči. Odpovídal na otázky, které 
mu byly kladeny. Řekl, že jsem se nechtěl podívat na maminku, že jsem kouřil, že jsem spal 
a že jsem popíjel bílou kávu. V té chvíli jsem postřehl, že je soudní síň čímsi pozdvižena, a 
prvně jsem poznal, že jsem vinen. (SK, 84-85)  

 Ve třetím souvětí Žilina nevhodně umísťuje výraz „maminka“ do pozice tématu, 

což je matoucí, věta by měla spíše vypadat takto: „Řekl, že jsem nechtěl vidět maminku, že 

jsem kouřil...“   

 Kadlecův převod spojení quelque chose qui soulevait toute la salle jako „že je 

soudní síň čímsi pozdvižena“ působí neobratně, výraz „pozdvihnout“ se totiž pro vyjádření 

pozdvižení v češtině nepoužívá. Pro zachování stejné konstrukce by bylo v Kadlecově 

řešení možné použít například sloveso „pobouřit“. Žilinův převod „jak sálem cosi hýbe“ je 

o něco lepší, ale je také vidět, že se snaží o příliš doslovné zachování obrazu. V zájmu 

přirozeného vyjadřování by bylo vhodnější se od originálu odpoutat a například říci, že „v 

stále to zašumělo.“ Žilina také použil zbytečně složitého vyjádření při převodu slovesa 

comprendre, navíc vazbou, která v češtině také nepůsobí příliš přirozeně. V důsledku toho 

je věta těžkopádná, což by bylo možné jednoduše vyřešit použitím slovesa „pochopit“ 

nebo „uvědomit si“.  

 

 Nesmyslnou, absurdní argumentaci u soudu používá především prokurátor. Právě 

on totiž klade svědkům otázky, jimiž se snaží z Meursaulta vytvořit odporného a 

nebezpečného jedince. Absurdita dosáhne vrcholu ve chvíli, kdy prokurátor dokonce tento 

demagogický postup veřejně přizná, aniž by však připustil, že na tom není něco v pořádku: 
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Mais mon avocat, à bout de patience, s’est écrié en levant les bras, de sorte que ses 
manches en retombant ont découvert les plis d’une chemise amidonnée : „Enfin, est-il 
accusé d’avoir enterré sa mère ou d’avoir tué un homme?“ Le public a ri. Mais le 
procureur s’est redressé encore, s’est drapé dans sa robe et a déclaré qu’il fallait avoir 
l’ingénuité de l’honorable défenseur pour ne pas sentir qu’il y avait entre ces deux ordres 
de faits une relation profonde, pathétique, essentielle. „Oui, s’est-il écrié avec force, 
j’accuse cet homme d’avoir enterré une mère avec un coeur de criminel.“ (E, 141-142) 

M. Žilina: Jenže advokátovi už došla trpělivost a s oběma pažemi nad hlavou, až mu 
vyhrnuté rukávy odkrývaly puky na naškrobené košili, vykřikoval: „Tak jak to vlastně je, je 
obžalován proto, že pochoval matku, nebo že zabil člověka?“ Obecenstvo se zasmálo. Zato 
prokurátor se znova vztyčil, zahalil se těsněji do taláru a podotkl, že je třeba mít 
prostomyslnost ctihodného pana obhájce, aby člověk necítil, že mezi těmito dvěma 
skutečnostmi existuje hluboká, výmluvná a podstatná souvislost. „Ano,“ volal hromovým 
hlasem, „já toho člověka viním, že matku pohřbíval se srdcem zločince.“ (MŽ, 75) 

S. Kadlec: Ale můj advokát se u konce své trpělivosti rozhorlil, a zvedaje ruce, až mu 
spadlé rukávy odkrývaly plihy na škrobené košili, z plna hrdla zvolal: „Je, jářku, žalován, 
že pohřbil svou matku, nebo že zabil člověka?“ Obecenstvo vyprsklo smíchem. Ale 
prokurátor se znova zvedl, zahalil se do svého taláru a prohlásil, že je věru třeba být 
nadán prostoduchostí ctihodného pana obhájce, aby člověk necítil, že mezi těmi dvěma 
zákony činu je velmi hluboká, pathetická a základní souvislost. „Ano,“ vykřikl ze všech sil, 
„viním tohoto člověka, že pohřbíval svou matku s lehkým, zločineckým srdcem.“ (SK, 89-
90) 

 Při překladu idiomatického spojení à bout de patience se Kadlec příliš nechal 

ovlivnit jazykovou formou originálu, spojení „u konce své trpělivosti“ v češtině nepůsobí 

příliš přirozeně. Žilinovi se podařilo toto místo převést zdařileji. Ve stejném souvětí však 

Žilina použil špatný vid při převodu slovesa s’écrier, sloveso „vykřikovat“ totiž naznačuje 

opakovanou činnost, zatímco z originálu jasně vyplývá, že se jednalo o činnost 

jednorázovou. Chybný převod vidu u Žiliny je patrný i při druhém výskytu slovesa s’écrier 

v tomto úryvku, které tentokrát překladatel převedl jako „volat“.  

 Oba překladatelé zdařile vystihli nabubřelý styl promluvy prokurátora, uváděné 

v nepřímé a poté v přímé řeči, avšak je třeba poukázat na některé dílčí významové 

nepřesnosti. První z nich vidíme při překladu spojení les ordres de faits, jehož význam 

Kadlec zřejmě nepochopil, a proto je převedl spojením „zákony činu“, které však postrádá 

smysl. Žilinův převod „skutečnosti“ vystihuje význam originálu mnohem lépe. Další potíže 

se vyskytly při překladu obtížně uchopitelného výrazu pathétique. Domníváme se, že 

Kadlecův převod „pathetický“ zde není na místě, protože tento výraz v češtině evokuje jiné 

kvality, především dojemnost, ale také určitou okázalost. Žilinovo řešení pomocí výrazu 

„výmluvný“ spíše svědčí o snaze se překladu tohoto výrazu zcela vyhnout a nahradit jej 

pouze slovem, jež na sebe příliš neupozorní a nebude v rozporu s významem celé pasáže. 

Výraz pathétique by v daném kontextu zřejmě nejlépe vystihoval český výraz 
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„dramatický“, jenž by odpovídal prokurátorovu podání celé situace. Dále především 

v Kadlecově překladu upoutá převod spojení avec force, jež překladatel zřejmě bezděky 

zaměnil za výraz de toutes ses forces a podle toho je také přeložil. Převod „ze všech sil“ 

však poněkud degraduje vystoupení prokurátora, protože naznačuje spíše jakýsi zoufalý 

výkřik, než mocné zvolání. Žilinovo řešení „hromovým hlasem“ je přijatelné. V závěru 

této pasáže si všimněme, že Kadlec se při převodu spojení avec un coeur de criminel 

rozhodl explicitovat přidáním adjektiva „lehký“. Domníváme se ale, že takováto 

interpretace příliš zužuje význam tohoto spojení, proto je výstižnější Žilinovo řešení „se 

srdcem zločince“. 

 

 Meursault se při soudním procesu opět stává pouze pozorovatelem přihlížejícím 

tomu, jak ostatní lidé rozhodují o jeho osudu. I jemu samotnému se zdá způsob, jímž se 

prokurátor snaží dokázat jeho vinu, absurdní. Tento pocit vyjádří například v následujícím 

úryvku, jenž je reakcí na to, že prokurátor považuje za důkaz viny i pouhý fakt, že je 

Meursault inteligentní člověk. Zároveň se v úryvku odráží i Meursaultův pocit bezmoci, 

který je však pouze pasivní, protože Meursault sám proti překrucování faktů prokurátorem 

nemůže, ale ani nechce nic podniknout: 

Moi j’écoutais et j’entendais qu’on me jugeait intelligent. Mais je ne comprenais pas bien 
comment les qualités d’un homme ordinaire pouvaient devenir des charges écrasantes 
contre un coupable. (E, 147) 

M. Žilina: Na vlastní uši jsem se doslechl, že jsem považován za inteligentního. Jenom 
jsem nedovedl pochopit, jak se můžou z vlastností obyčejného člověka stát pádné důkazy 
proti zločinci. (MŽ, 77) 

S. Kadlec: Naslouchal jsem a slyšel jsem, že mě pokládají za inteligentního. Ale nechápal 
jsem dobře, jak se vlastnosti obyčejného člověka mohly stát drtivým svědectvím proti 
vinníku. (SK, 93) 

 Žilina ve svém překladu prvního souvětí úryvku poněkud mění Meursaultův postoj 

k celé situaci tím, že dvě predikátová slovesa v hlavní větě nahradí v češtině jediným 

slovesem v dokonavém vidu. Dokonavý vid zde není vhodný proto, že použití imperfekta 

v originálu spíše naznačuje důraz na průběh situace, nikoli na její výsledek. Vypravěč zde 

čtenářům nesděluje novou informaci, ale pouze komentuje sdělení v předcházejícím 

odstavci, tedy přímou řeč prokurátora. Sloveso „doslechnout se“ také není vyhovující, 

Meursault se totiž tuto informaci nedoslechl prostřednictvím třetí osoby, ale sám ji 

vyslechl. Výraz „na vlastní uši“ je tudíž nadbytečný a koliduje se slovesem „doslechnout 

se“. Použití dvou predikátových sloves v originále navíc vytváří určitý rytmus a zvyšuje 
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literárnost vyjádření. Oba tyto aspekty jsou v Žilinově podání vynechány, naopak Kadlec 

je vystihl zdařile. 

  

Překroucené argumenty umožní prokurátorovi dojít až k absurdnímu tvrzení, že 

Meursault je vinen především tím, že nemá duši, což by za jiných okolností byla 

skutečnost u soudu zcela irelevantní. Místo toho, aby prokurátor tuto svou domněnku 

považoval za polehčující okolnost, použije ji jako důkaz vysoké společenské nebezpečnosti 

obžalovaného. Logické nedostatky v argumentaci zdařile překrývá nabubřelým a 

patetickým stylem svého projevu: 

„Sans doute, ajoutait-il, nous ne saurions le lui reprocher. Ce qu’il ne saurait acquérir, 
nous ne pouvons nous plaindre qu’il en manque. Mais quand il s’agit de cette cour, la 
vertu toute négative de la tolérance doit se muer en celle, moins facile, mais plus élevée, de 
la justice. Surtour lorsque le vide du coeur tel qu’on le découvre chez cet homme devient 
un gouffre où la société peut succomber.“ (E, 148) 

M. Žilina: „Samozřejmě, pánové,“ dodal, „že mu to nemůžeme mít za zlé. Nelze si naříkat, 
že se mu nedostává to, čeho by ani nebyl s to nabýt. Avšak jedná-li se tu o tento soudní 
dvůr, ona zcela neúčinná ctnost shovívavosti se musí změnit v méně přístupnou a zato 
vznešenější ctnost spravedlnosti. Zvlášť když takováto prázdnota srdce, jakou u tohoto 
člověka nacházíme, se stane propastí, do níž by se mohla zřítit společnost.“ (MŽ, 78) 

S. Kadlec: „Snad bychom mu to ani nevytýkali,“ dodal. „Nemůžeme si stěžovat, že se mu 
nedostává, čeho není s to nabýt. Ale když jde o tento dvůr, musí se dokonale záporná ctnost 
tolerance změnit v méně přívětivou, ale vznešenější, ctnost spravedlnosti. Zvláště tehdy, 
stane-li se prázdnota takového srdce, jako ji spatřujeme u tohoto člověka, bezednou 
propastí, do které se může společnost zřítit.“ (SK, 93-94) 

 V Žilinově převodu první věty úryvku si všimneme, že překladatel kopíruje 

francouzský úzus co se týče postavení uvozovací věty – v češtině je obvyklejší zařadit 

uvozovací větu až na konec uzavřeného větného celku, zatímco ve francouzštině se větné 

celky běžně uvozovacími větami rozdělují. Žilina tento rozdíl mezi zvyklostmi ve 

francouzštině a češtině nerespektoval. Výsledkem je to, že přímá řeč je v Žilinově podání 

nevhodně přerušena, umístění uvozovací věty je nepřirozené. 

 V oblasti stylu se v tomto úryvku opět oběma překladatelům podařilo dosáhnout 

výstižného převodu prokurátorovy okázalé mluvy. Překlad této pasáže nebyl snadný, a to 

zejména z důvodu abstraktního vyjadřování. Ve třetím souvětí oba překladatelé převedli 

doslovně větu mais quand il s’agit de cette cour. Tím se význam celého souvětí poněkud 

zatemňuje, přestává být jasné, že prokurátor se domáhá toho, aby u tohoto soudu zvítězila 

spravedlnost nad tolerancí. Bylo by proto vhodné úvod tohoto souvětí zjednodušit, 

například tímto způsobem: „Avšak u tohoto soudního dvora...“  
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 Na potíže překladatelé narazili i při převodu slovního spojení la vertu toute 

négative de la tolérance. Problém zde spočíval v interpretaci adjektiva négatif. 

Domníváme se, že v tomto kontextu je nelze přeložit výrazem „záporný“, jak to udělal 

Kadlec, protože zde toto adjektivum označuje spíše fakt, že shovívavost či tolerance 

v tomto případě nejsou na místě a byly by spíše kontraproduktivní. Z tohoto pohledu je 

Žilinovo řešení, tedy použití adjektiva „neúčinný“, výstižné. Kadlec se také dopustil 

mírného posunu při překladu adjektiva moins facile, jež zde nenese význam přívětivosti, 

ale spíše naznačuje, že je méně snadné chovat se spravedlivě, než shovívavě. Žilinův výraz 

„méně přístupná“ tedy opět tento význam vystihuje lépe. V Žilinově převodu by však bylo 

vhodné zdůraznit rozpor mezi těmito dvěma druhy spravedlnosti pomocí odporovací 

spojky „ale“ místo souřadicího „a“.  

 Do poslední věty Kadlec při překladu přidal adjektivum „bezedný“, jež v češtině 

tvoří ustálené slovní spojení se substantivem „propast“, v podstatě tento výraz pouze 

zdůrazňuje, a proto nelze jeho použití označit za nevhodné, protože nepozměňuje význam 

souvětí. V závěru Žilinova podání této věty při čtení zarazí nevhodný slovosled, který 

umísťuje do rématu výraz „společnost“, přestože by věta měla pro zdůraznění obrazu být 

ukončena slovesem „zřítit se“.   

 

 Meursault, i přes počáteční odpor, s nímž přijímá rozsudek smrti, je s vědomím 

absurdity světa zcela smířen. Přesvědčení, že nic nemá smysl, jde však u něj ruku v ruce s 

láskou k životu a vysvětluje tak jeho nesmírnou lhostejnost. S vědomím, že svět je 

nesmyslný, a tudíž nemá cenu se o cokoli snažit, totiž Meursault může žít jen díky své víře, 

že jediné, co má smysl, je samotné prožívání života a všeho, co přináší. Život je totiž 

„privilegium“ a to jediné, na čem záleží, je přítomnost, neboť na konci života vždy 

nevyhnutelně čeká smrt, jež způsobuje, že všechna naše rozhodnutí, ať už dobrá či špatná, 

mají ve výsledku stejnou hodnotu. Toto přesvědčení v následujícím úryvku horečně 

vysvětluje knězi, který mu jako úlevu při čekání na smrt nabízel víru v Boha:  

Rien, rien n’avait d’importance et je savais bien pourquoi. Lui aussi savait pourquoi. Du 
fond de mon avenir, pendant toute cette vie absurde que j’avais menée, un souffle obscur 
remontait vers moi à travers des années qui n’étaient pas encore venues et ce souffle 
égalisait sur son passage tout ce qu’on me proposait alors dans les années pas plus réelles 
que je vivais. Que m’importaient la mort des autres, l’amour d’une mère, que 
m’importaient son Dieu, les vies qu’on choisit, les destins qu’on élit, puisqu’un seul destin 
devait m’élire moi-même et avec moi des milliards de privilégiés qui, comme lui, se 
disaient mes frères. (E, 176-177) 
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M. Žilina: Nic, dočista nic nemá význam a já dobře vím proč. On ví taky proč. Po celý ten 
nesmyslný život, který jsem vedl, čišel ke mně z hloubky mé budoucnosti skrz všechny ty 
roky, které ještě nezačaly, temný van a všude, kam až dolehl, dostalo všechno, co mi 
poskytovaly roky o nic skutečnější, ve kterých jsem žil, jen jediný význam, ten van všechno 
vyrovnal. Co je mi do smrti jiných, do lásky k nějaké matce, co je mi do jeho Boha, do 
životů, které si lidi vytvářejí, do osudů, které si zvolí, mne si měl zvolit osud jediný stejně 
jako miliardy privilegovaných, kteří se jako on nazývají mými bratry. (MŽ, 92) 

S. Kadlec: Na ničem, na ničem na světě nezáleželo, a já jsem věděl proč ne. On to také 
věděl. Po celý tento nesmyslný život, který jsem vedl, stoupal ke mně z hloubi mé 
budoucnosti napříč roky, které ještě nepřišly, tajemný van a vyrovnával cestou všechno to, 
co mi bylo nabízeno za let o nic skutečnějších, která jsem žil. Co mi bylo do smrti druhých, 
do lásky k nějaké matce, co mi bylo do jeho boha, do životů, pro které se lidé rozhodli, do 
osudů, které si vyvolili, když mne samého si volil jeden jediný osud, jako se mnou miliardy 
privilegovaných, kteří si jako on říkají moji bratři. (SK, 110)    

 Úryvek je v originále vyprávěn v imperfektu, protože se jedná o polopřímou řeč a 

imperfektum je tak použito z důvodů časové souslednosti pro naznačení současnosti s 

dobou pronášení promluvy. V češtině by tedy úryvek měl být v přítomném čase. To 

nedodržuje Kadlec a Žilina se od tohoto pravidla odchyluje ve třetím souvětí, což má 

zásadní význam pro pochopení celého úryvku, protože tím, že tuto jedinou větu Žilinův 

vypravěč pronáší v minulosti, jí dává platnost událostí již ukončených. V originále je však 

toto třetí a pro překlad obtížné souvětí vyslovením skutečností, které si Meursault právě 

uvědomil, a proto by měla všechna slovesa v imperfektu být do češtiny bezpodmínečně 

převedena přítomným časem. Díky tomuto posunu vyprávěcích časů by převody obou 

překladatelů byly srozumitelnější. Zejména zmiňované třetí souvětí je v obou českých 

verzích třeba přečíst několikrát, než čtenář pochopí význam a vzájemné vztahy mezi 

množstvím informací, jež souvětí obsahuje. Klíčovým pojmem tohoto souvětí je sloveso 

égaliser, jehož význam je třeba převést naprosto přesně. Žilina se rozhodl toto sloveso 

přeložit hned dvojím způsobem, a to jako „dostat jen jediný význam“ a „vyrovnat“. První 

převod je nepřesný – autor nemá zřejmě na mysli to, že díky „temnému vanu“ vše dostává 

jen jediný význam, ale spíše že vše (všechny události, možnosti výběru) dostává stejnou 

hodnotu, nic není lepší či horší, důležitější či méně důležité. Druhý Žilinův převod pomocí 

slovesa „vyrovnat“ je příliš vágní na to, aby jednoznačně přenesl požadovaný význam. To 

platí samozřejmě i o stejném řešení překladatele Kadlece. Dále jsme toho názoru, že při 

překladu výrazu un souffle obscur, který je symbolem smrti, lépe vystihl význam adjektiva 

Žilina, protože jeho řešení „temný van“ vyvolává obraz smrti lépe než Kadlecův „tajemný 

van“. Oba překladatelé převedli substantivum souffle výrazem „van“, což je výraz zcela 

přijatelný a zapadá i do stylistického nasazení úryvku. Z pohledu dnešní češtiny se sice 

jedná o výraz archaický a lze předpokládat, že jako takový byl vnímán i v době vzniku 
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Žilinova překladu, ale domníváme se, že vzhledem k poetickému a do značné míry také 

slavnostnímu rázu celé pasáže není použití archaického výrazu na škodu. Samozřejmě by 

bylo možné na tomto místě použít i ekvivalent „dech“, jehož výhodou je to, že by 

implicitně odkazoval na ustálené slovní spojení „dech smrti“. 

 Domníváme se také, že by bylo v překladu vhodné uchýlit se k explicitaci 

některých vztahů v tomto souvětí. Na základě obou existujících překladů je totiž zřejmé, že 

pokud souvětí zůstane ve stejně kondenzované podobě jako v originále, je jen obtížně 

srozumitelné. Překlad souvětí by pak mohl vypadat například takto: 

Po celý ten nesmyslný život, jež jsem vedl, ke mně z hloubi mé budoucnosti skrze roky, 
které ještě nepřišly, čiší temný dech, a tento dech dává na své cestě všemu, co mi nabízejí 
roky, jež právě prožívám, ale jež přesto nejsou o nic skutečnější, stejnou hodnotu. 

 Závěrečné souvětí úryvku je u obou překladatelů převedeno adekvátně, pouze 

Kadlecova vedlejší věta „kteří si jako on říkají moji bratři“ je stylisticky o něco níže 

posazená, a proto na sebe trochu upozorňuje. Žilinův překlad se s tímto problémem 

vypořádává lépe.  

 

4.5 Meursaultovo vnímání reality 

 

V této části se budeme věnovat dvěma aspektům, jež jsou typické pro Meursaultův způsob 

vnímání reality a jejichž projevy jsou patrné průběžně v celém románu Cizinec. Prvním 

z těchto aspektů je Meursaultova tendence se ve všech situacích, kdy k tomu má příležitost, 

zaměřovat na pozorování lidí, většinou zcela neznámých. Druhým zajímavým aspektem 

jsou chvíle, kdy je Meursaultovo vnímání okolí z různých důvodů omezené či nedokonalé, 

což vyvolává dojem neskutečnosti celé situace a jakési duševní nepřítomnosti jejího 

vypravěče. 

Vzhledem ke všemu, co bylo řečeno o Meursaultově lhostejnosti vůči lidem i 

vlastním pocitům týkajícím se jiných věcí než materiálního světa, je překvapivé, jak silnou 

tendenci k zaujatému pozorování lidí tato postava projevuje. Lidé jsou pro něj v tomto 

ohledu předmětem studia, k němuž Meursault projevuje značnou dávku talentu, jeho 

pozorování bývají velmi detailní a výstižná. Tato záliba samozřejmě také souvisí s jeho 

vřelým vztahem ke světu, pozorování lidí lze označit za jedno z mnoha potěšení, jež 

Meursaultovi život poskytuje. 

 První detailní postřehy vyjadřuje Meursault o přátelích své matky, s nimiž stráví 

několik hodin v jedné místnosti při bdění nad rakví zemřelé. Tato situace výmluvně 



 67 

dokresluje již zmíněný fakt, že jeho pozornost dokáží zaujmout pouze podněty, které jsou 

v daném okamžiku fyzicky přítomné. Proto se ve chvíli, kdy se od něj očekává, že bude 

sklíčen žalem z matčiny smrti, dokáže věnovat pozorování, jež se zdá být pro něj v tu 

chvíli důležitější: 

Je n’avais encore jamais remarqué à quel point les vieilles femmes pouvaient avoir du 
ventre. Les hommes étaient presque tous très maigres et tenaient des cannes. Ce qui me 
frappait dans leurs visages, c’est que je ne voyais pas leurs yeux, mais seulement une lueur 
sans éclat au milieu d’un nid de rides. (E, 17) 

M. Žilina: Nikdy předtím jsem si na starých ženách nevšiml, že mohou mít tak velké břicho. 
Muži, skoro všichni hubení, drželi v rukou hole. Udivilo mě, že jim v obličeji nebylo vidět 
oči, jen matný svit v hnízdě vrásek. (MŽ, 14) 

S. Kadlec: Nikdy jsem si dosud nevšiml, jak veliké břicho mohou staré ženy mít. Muži byli 
skoro vesměs velice hubení a měli hůlky. Na jejich obličejích mě nejvíce překvapovalo, že 
nevidím jejich oči, nýbrž toliko jakýsi podivný svit bez třpytu uprostřed hnízda vrásek. 
(SK, 15) 

 Tento úryvek se svou jednoduchostí stylově blíží spíše mluvené řeči než literárnímu 

jazyku. V Kadlecově překladu třetího souvětí si však všimneme, že překladatel z této 

stylové roviny mírně vybočil použitím spíše knižnějších výrazů „nýbrž“ a „toliko“, jež 

v tomto kontextu působí poněkud strojeně. Dále Kadlec přeložil spojení une lueur sans 

éclat jako „podivný svit bez třpytu“. Tento převod není adekvátní jednak kvůli 

bezdůvodnému použití přívlastku „podivný“, jež do překladu vnáší hodnotící tón, jednak 

z důvodu příliš doslovného řešení „bez třpytu“. Posledně zmiňované řešení nedává příliš 

smysl, v češtině se totiž výrazy „svit“ a „třpyt“ nedoplňují, výraz éclat zde zjevně má 

odlišný význam. Žilina si zamýšlený obraz zřejmě představil, díky čemuž dosáhl vhodného 

a přirozeného převodu pomocí adjektiva „matný“.   

 

 Dalším „objektem“, který Meursaulta zaujme, je stará žena, již pozoruje 

v restauraci. Toto zaujetí je tak silné, že dokonce lhostejného Meursaulta vede k tomu, aby 

ženu chvíli sledoval. Stejně jako tomu bylo v předchozím úryvku, ani zde si vypravěč 

pozorovanou osobu nevybral na základě nějakých charakteristik, jež ho obzvláště upoutaly, 

ale jednoduše proto, že se ocitl v její těsné blízkosti. Pro Meursaulta jsou totiž všichni lidé 

stejně zajímaví, i když samozřejmě pouze jako výtvory přírody, ne jako lidské bytosti. 

Pozoruje lidi s podobným zaujetím, jako by pozoroval krajinu, výběr objektu je pro něj 

pouze otázkou výhledu, jenž se mu zrovna naskytne. Popis chování ženy v restauraci je 

opět velmi detailní: 
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En attendant les hors-d’oeuvre, elle a ouvert son sac, en a sorti un petit carré de papier et 
un crayon, a fait d’avance l’addition, puis a tiré d’un gousset, augmentée du pourboire, la 
somme exacte qu’elle a placé devant elle. (E, 67) 

M. Žilina: Než dostala předkrm, otevřela kabelku, vzala z ní čtvereček papíru a tužku, 
předem si sečetla útratu, pak z kapsičky vytáhla a přesně odpočítala obnos, přidala 
spropitné a položila to před sebe. (MŽ, 37-38) 

S. Kadlec: Než jí přinesli předkrm, otevřela kabelku, vyňala z ní malou čtvrtku papíru a 
tužku, předem si spočítala útratu a pak vytáhla z peněženky přesnou částku, přidala k ní 
patřičné zpropitné a položila odpočítané peníze před sebe. (SK, 45) 

 Toto souvětí se v originále vyznačuje naprostou plynulostí. Ta vyplývá jednak 

z několikanásobné elipsy podmětu elle, díky níž působí souvětí velmi sevřeným dojmem, 

jednak z rytmického uspořádání souvětí. Rytmus je vytvářen juxtapozicí celků velmi 

podobné délky. Rytmus a plynulost pak způsobují, že dlouhé souvětí vyvolává dojem 

rychlosti a přesného sledu často opakovaných pohybů, proto také vypravěč o této ženě 

později mluví jako o „la femme automatique“ (E, 177). Domníváme se, že tento rytmus se 

podařilo v překladu převést lépe Žilinovi, u Kadlece je plynulost narušena především 

spojkou a uprostřed souvětí. 

 Nepříliš obratně přeložili oba překladatelé spojení un petit carré de papier. Žilinův 

„čtvereček“ vyvolává představu kusu papíru natolik malého, že by se na něj jen stěží dalo 

psát, Kadlecova „malá čtvrtka papíru“ zase upoutá svou neobvyklostí. Nejpřirozenější 

vyjádření by zřejmě bylo spojení „kousek papíru“. Žilina dále přeložil výraz gousset jako 

„kapsička“, v tomto kontextu však tento výraz spíše označuje váček na peníze, tedy měšec. 

Kadlec toto substantivum převedl jako „peněženka“, čímž lépe vystihl význam originálu, 

domníváme se však, že nejpřesnější by byl již zmiňovaný výraz „měšec“. Autor totiž slovo 

gousset zvolil pravděpodobně záměrně pro naznačení určité zvláštnosti, tento dojem ale tak 

běžný předmět jako je peněženka nepředává. 

 

 Jednou z postav, jež Meursaulta zaujmou, je také mladý novinář u soudu. Jde o 

zvláštní postavu, v níž cítíme přítomnost samotného autora románu. Do děje žádným 

způsobem nezasáhne, pouze Meursaulta u soudu pozoruje upřeným a znepokojujícím 

pohledem. Je to jedna z mála postav, které při přelíčení neprojevují známky rozhořčení 

vůči obžalovanému, a také jediná osoba v celém románu, jež se Meursaultovi vyrovná 

v zálibě v pozorování. Následující pasáž popisuje chvíli, kdy si Meursault mladého 

novináře poprvé všimne: 
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Dans son visage un peu asymétrique, je ne voyais que ses deux yeux, très clairs, qui 
m’examinaient attentivement, sans rien exprimer qui fût définissable. Et j’ai eu 
l’impression bizarre d’être regardé par moi-même. (E, 126) 

M. Žilina: V jeho lehce nesouměrném obličeji bylo vidět jenom dvě neobyčejně jasné oči, 
které mě pozorně zkoumaly, ale nevyjadřovaly nic, co by se dalo vyslovit. Měl jsem 
podivný pocit, jako bych se na sebe díval já sám. (MŽ, 67) 

S. Kadlec: Neviděl jsem v jeho zvláštním, poněkud nesouměrném obličeji nic jiného než 
pár neobyčejně jasných očí, které mě pozorně zkoumaly, aniž však vyjadřovaly něco, co by 
se dalo definovat. A já jsem měl podivný dojem, že to hledím na sebe já sám. (SK, 81) 

 Kadlec do překladu na začátku prvního souvětí přidává adjektivum zvláštní. Tento 

význam je v originále samozřejmě přítomen, ale je pouze implicitně naznačen pomocí 

zmínky o nesouměrnosti mladíkova obličeje. Kadlec tedy v překladu provedl explicitaci, 

podle našeho názoru však zcela zbytečně. Oba překladatelé se dále rozhodli nahradit 

základní intenzifikátor très adverbiem „neobyčejně“. To je samozřejmě řešení, které se 

překladateli samo nabízí, jedná se totiž o výraz poměrně literární, jenž zároveň upozorňuje 

na to, že adjektivum, k němuž se váže, je něčím pozoruhodné. Nesmíme však zapomínat na 

autorovu snahu o neutralitu výrazu. S ohledem na ni je totiž zřejmé, že autor použil 

prostého vyjádření très právě proto, aby dodal popisu aspekt objektivity a vyhnul se 

hodnocení. Výraz „neobyčejně“ je z tohoto důvodu neadekvátní, protože velmi nenápadně, 

ale účinně, tuto objektivitu porušuje. Domníváme se, že by zde bylo vhodnější použít 

prostý ekvivalent „velmi“. V tomtéž souvětí se opět oba překladatelé dopustili 

významového posunu, když přeložili ajektivum clair jako „jasný“. Pokud se tohoto 

francouzského výrazu použije ve spojitosti s očima, má spíše význam „světlý“.   

 Na konci souvětí se Kadlec příliš držel syntaxe originálu na úkor přirozenosti 

vyjádření. Francouzská polovětná vazba sans + infinitiv je naprosto běžná, její převod do 

češtiny pomocí spojky „aniž“, zejména tehdy, když po něm následuje více než jedno určité 

sloveso, však působí spíše neobratně a nesplňuje požadavek prostého vyjadřování. 

Žilinovo řešení je v tomto ohledu zdařilejší. Dále se překladatelé museli vypořádat 

s obtížně uchopitelným výrazem définissable. Kadlec zvolil jednoduchou cestu a použil 

převodu „definovat“, toto sloveso však není vhodné ze stylistických důvodů, patří totiž 

spíše do odborného stylu. Žilina se rozhodl pro sloveso „vyslovit“, jež však nepokrývá celý 

význam originálu (definovat lze i bez toho, aniž bychom danou věc vyslovili), navíc může 

být matoucí, protože připouští i možnost interpretace, že mladíkova tvář vyjadřuje některé 

zcela konkrétní emoce, jež však nelze vyslovit například s ohledem na slušné chování. Při 

zachování Žilinovy syntaktické konstrukce by bylo možné adekvátnějšího převodu 

dosáhnout například nahrazení výrazu „vyslovit“ slovesem „určit“. Domníváme se však, že 
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překlad by nebyl nikterak ochuzen ani v případě, že bychom se uchýlili ke zjednodušení 

celé konstrukce následujícím způsobem: „..., ale nevyjadřovaly nic určitého.“ 

  

Jak jsme předeslali, dalším aspektem Meursaultova vnímání reality je neschopnost 

se v určitých chvílích plně soustředit, jeho vnímání je tedy zamlžené a otupené. Velmi 

často se Meursault v takovéto situaci ocitne v důsledku oslepujícího účinku slunce. Scénu, 

v níž jej otupení smyslů dotlačí až k vraždě, jsme analyzovali již v části 4.3. Nyní se 

vraťme k některým dalším situacím tohoto typu. První z nich přichází v románu při pohřbu 

Meursaultovy matky. Únava, horko a také určitý pocit nepatřičnosti vypravěči zabraňují 

jasně vnímat okolí, čímž i popis situace dostává příchuť neskutečného, snového světa: 

Tout cela, le soleil, l’odeur de cuir et de crottin de la voiture, celle du vernis et celle de 
l’encens, la fatigue d’une nuit d’insomnie, me troublait le regard et les idées. Je me suis 
retourné une fois de plus : Pérez m’a paru très loin, perdu dans une nuée de chaleur, puis 
je ne l’ai plus aperçu. (E, 27) 

M. Žilina: A z toho všeho dohromady, ze slunce, z vozu s pachem kůže a kobylinců, z vůně 
kadidla a lakovek a z únavy po bezesné noci se mi zakalil zrak i myšlenky. Ještě jednou 
jsem se otočil: Pérez se mi teď zdál hrozně daleko, jako by ho pohltil oblak žáru, a potom 
už ho vůbec nebylo vidět. (MŽ, 19) 

S. Kadlec: Slunce, pach kůže, kobylinců, laku a kadidla a únava z bezesné noci, to všechno 
dohromady mi zatemňovalo pohled i myšlenky. Znova jsem se obrátil. Pérez se mi objevil 
velmi daleko, uprostřed tepelného mračna, a pak jsem ho najednou již vůbec neviděl. 
(SK, 20) 

 V češtině neexistuje výraz pro čichový vjem, který by s sebou zároveň nenesl 

kladné či záporné hodnocení daného pachu, a proto byli překladatelé v tomto úryvku 

nuceni interpretovat význam výrazu odeur. Žilina tento význam rozložil do dvou výrazů, 

„pach“ a „vůně“, Kadlec se rozhodl pouze pro „pach“. Domníváme se, že Kadlecův výklad 

je adekvátnější, protože z úryvku vyplývá, že popisované čichové vjemy jsou pro 

Meursaulta spíše nepříjemné, a to do té míry, že se čich stává v podstatě jediným smyslem, 

jenž je v dané chvíli schopen používat. Žilina navíc chybně převedl výraz vernis jako 

„lakovky“. Kadlec se rozhodl z první věty vynechat zmínku o tom, že dva prvně 

zmiňované pachy pocházejí z vozu, avšak nelze říci, že by tato vynechávka (nebo snad 

opomenutí) měla nějaký vliv na význam celku.  

 Žilina ve svém převodu třetího souvětí zachoval dvojtečku, která je však v tomto 

použití jevem typickým pro francouzštinu a v češtině postrádá smysl. Kadlec proto v tomto 

místě dvojtečku vynechal a jednotlivé věty rozdělil do dvou samostatných úseků. 
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 U soudu se Meursault chová velmi netečně, neprojevuje žádnou tendenci zasahovat 

do průběhu přelíčení, přestože sám má proti němu určité výhrady. To je samozřejmě 

způsobeno Meursaultovou lhostejností, ale také tím, že se nedokáže přinutit vnímat 

zdlouhavé projevy právníků, přestože se bezprostředně týkají jeho dalšího osudu. Tak je 

tomu i v případě závěrečného projevu jeho obhájce, tento projev totiž v Meursaultově 

mysli nedokáže zvítězit nad vzpomínkami, které mu nakonec zabrání věnovat pozornost 

dění v soudní síni: 

A la fin, je me souviens seulement que, de la rue et à travers tout l’espace des salles et des 
prétoires, pendant que mon avocat continuait à parler, la trompette d’un marchand de 
glace a résonné jusqu’à moi. J’ai été assailli des souvenirs d’une vie qui ne m’appartenait 
plus, mais où j’avais trouvé les plus pauvres et les plus tenaces de mes joies : des odeurs 
d’été, le quartier que j’aimais, un certain ciel du soir, le rire et les robes de Marie. 
(E, 153-154)  

M. Žilina: Potom si už jen vzpomínám, jak ještě během vleklé řeči advokátovy ke mně 
z ulice zazněla přes všechen ten prostor síní a chodeb zmrzlinářova trubka. Vyrojily se ve 
mně vzpomínky na život, který mi už nenáležel, přestože jsem v něm kdysi nacházel své 
nejprostší a nejhouževnatější radosti: vůně léta, čtvrť, kterou jsem měl rád, jistý odstín 
večerního nebe, Mariin smích a rozličné její šaty. (MŽ, 80-81) 

S. Kadlec: Nakonec si vzpomínám pouze na to, že mezitím co pokračoval můj advokát v mé 
obhajobě, zaznělo z ulice a doletělo veškerým tím prostorem, místností a síní až k mému 
uchu zatroubení prodavače mražené smetany. Byl jsem přepaden vzpomínkou na život, 
který mi již nenáležel, ale v němž jsem nacházel svoje nejvšednější, nejstálejší radosti: 
vůně léta, čtvrť, kterou jsem měl rád, to nebo ono večerní nebe a smích a šaty Mariiny. 
(SK, 96) 

 Oba překladatelé měli potíže s překladem spojení „tout l’espace des salles et des 

prétoires“, které vyplývají především z použití výrazu espace. Domníváme se, že tento 

výraz zde má pouze naznačit, že zvuk trubky k Meursaultovi dolehl i přes značnou 

odlehlost svého zdroje. Žilinovo řešení „prostor síní a chodeb“ je přijatelné (i přesto, že je 

zde překladatel významově nepřesný), avšak pro dosažení větší přirozenosti by bylo možné 

substantivum „prostor“ zcela vynechat a dojem rozhlehlosti budovy navodit například 

tímto způsobem: „přes všechny ty síně a chodby“. Z Kadlecova řešení vyplývá, že 

překladatel si správně nevyložil originál, protože jediný prostor, který v jeho překladu 

musel zvuk trubky překonat, byla soudní síň.  

 Žilinův převod začátku druhého souvětí, podle nějž se v Meursaultovi „vyrojily 

vzpomínky“, mírně oslabuje originál. Sloveso assaillir totiž nese určité konotace prudkého 

nátlaku, jež zde podporují skutečnost, že se Meursault těmto vzpomínkám nedokázal 

ubránit. To by snad lépe vyjadřovalo sloveso „zaplavit“, jehož význam obsahuje i tento 

aspekt nedobrovolného podlehnutí. Kadlecovo řešení, kde je Meursault „přepaden 
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vzpomínkou“, je proto lepší, i když by bylo vhodnější a také přirozenější použít 

substantivum v plurálu (nejedná se pouze o jednu vzpomínku, ale o větší počet vzájemně 

souvisejících obrazů).   

 Při překladu spojení „les plus pauvres et les plus tenaces de mes joies“ bylo také 

třeba do značné míry interpretovat originál. Výraz pauvre převedli oba překladatelé 

adekvátně. Adjektivum tenace však Žilina přeložil jako „houževnatý“, což je výraz, jenž 

v češtině jako přívlastek s substantivu „radosti“ příliš nefunguje. Kadlecovo řešení pomocí 

adjektiva „stálý“ působí vhodněji. 

 I přes výše uvedené nepřesnosti je třeba vyzvednout, že oba překladatelé zdařile 

zachovali rytmus, jenž je v originále patrný a celému úryvku dává až lyrickou atmosféru. 

Snaha o převod rytmu však Žilinu i Kadlece na konci úryvku vedla k použití nepřirozeného 

slovosledu. Ten by byl jinak velmi dobře použitelný jak v poezii, tak i například 

v primárně lyrické próze, zde však takto závažné ústupky rytmu působí spíše neobratně.   

 

4.6 Láska k životu 

 

Bezmezná láska k životu a jeho radostem patří, spolu s lhostejností ke všemu, co 

neposkytuje potěšení, k hlavním rysům Meursaultovy osobnosti. Tělesné prožitky jsou to 

jediné, čemu Meursault přikládá ve svém životě důležitost, a tak se v podstatě stávají 

smyslem jeho života. Láska k životu umožňuje Meursaultovi zapomenout na všechny vyšší 

cíle či hodnoty a být člověkem, jenž žije pouze přítomným okamžikem.  

 Jednou z oblastí, kde se Meursaultova láska k životu projevuje, jsou naprosto 

všední události, jaké se vyskytují v životě každého člověka. Pouze Meursault si je však 

dokáže vědomě vychutnat do posledního detailu, jak ukazuje následující pasáž, v níž 

vypravěč popisuje potěšení, které denně zažívá při mytí rukou: 

Avant de quitter le bureau pour alle déjeuner, je me suis lavé les mains. A midi, j’aime 
bien ce moment. Le soir j’y trouve moins de plaisir parce que la serviette roulante qu’on 
utilise est tout à fait humide : elle a servi toute la journée. (E, 39) 

M. Žilina: Než jsem odešel na oběd, byl jsem si umýt ruce. Tuhle chvíli mám rád. Večer se 
mi to už tak nelíbí, protože potom bývá ručník skrz naskrz promáčený – utíráme se do 
jednoho celý den. (MŽ, 25) 

S. Kadlec: Před odchodem z kanceláře na oběd jsem si myl ruce. Mám tu chvíli v poledne 
rád. Večer v tom však nacházím již méně potěšení, neboť pásový ručník, kterého se 
používá, je nadobro mokrý. Sloužil celý den. (SK, 28) 

 Tento úryvek patří mezi pasáže v románu, v nichž je Meursaultův nekomplikovaný 

a z jeho hlediska spokojený život vyjadřován pomocí jednoduchých a neabstraktních vět a 
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výrazů, působících až stroze. Proto při jejich překladu ve srovnání s metaforickými 

pasážemi vyvstává méně potíží, jak je vidět i na uvedeném úryvku, který oba překladatelé 

převedli adekvátně. Nepříliš vhodně působí pouze Kadlecovo spojení „pásový ručník“, jež 

zní až příliš technicky, přestože je přesným překladem francouzského výrazu serviette 

roulante. Žilinovo použití hyperonyma „ručník“ je přirozenější. 

  

V následující pasáži Meursault vyjadřuje svou radost z pohybu a téměř dětské 

nadšení z běhu za nákladním vozem:  

J’étais noyé dans le bruit et la poussière. Je ne voyais plus rien et ne sentais que cet élan 
désordonné de la course, au milieu des treuils et des machines, des mâts qui dansaient sur 
l’horizon et des coques que nous longions. J’ai pris appui le premier et j’ai sauté au vol. 
(E, 40) 

M. Žilina: Hrnul jsem se přívalem prachu a hřmotu. Nic jsem neviděl, nic nevnímal, jen to 
zběsilé vzrušení z honičky mezi stroji a rumpály, stěžni, které se kolébaly na obzoru, a 
lodními kýly podél silnice. Dohnal jsem auto první a naskočil jsem z rozběhu. (MŽ, 25) 

S. Kadlec: Byl jsem utopen v hlomozu a prachu. Nic jsem již neviděl a uvědomoval jsem si 
jenom ten ztřeštěný let běhu uprostřed rumpálů a strojů, stěžňů, tančících na obzoru, a 
lodí, podle kterých jsme běželi. Doběhl jsem auto první a vyskočil jsem na ně. (SK, 29) 

 V první větě úryvku se Žilina rozhodl nezachovat pasivní tvar slovesa. Domníváme 

se, že toto rozhodnutí nebylo správné, protože je tak vypravěči přiřazena aktivní role 

v ději, ve skutečnosti se však Meursault spíše nechává strhnout. Tuto aktivní roli pak 

potvrzuje i použití slovesa „hrnout se“, které jednak vyjadřuje jakousi hřmotnou vůli, jenž 

je Meursaultovi cizí, jednak z textu příliš ční, protože neodpovídá tendenci k volbě 

neutrálních, nezabarvených výrazů. Zajímavá je i skutečnost, že se oba překladatelé bránili 

převodu substantiva bruit výrazem „hluk“ a raději zvolili méně obvyklé výrazy „hřmot“ a 

„hlomoz“. Ty samozřejmě originálu sémanticky odpovídají, je však zřejmé, že je 

překladatelé vybrali proto, že se jedná o výrazy literárnější než běžně používaný „hluk“. 

Přesto však autor použil výrazu bruit záměrně (i ve francouzštině by bylo možné najít více 

zabarvené výrazy s tímto významem) ve snaze o jednoduchost a strohost. Rozhodnutí 

překladatelů tak lze zdůvodnit nejspíše dobovou překladatelskou normou a také 

individuálními sklony. 

 Ke spojení élan désordonné de la course přistupovali oba překladatelé různě, Žilina 

je přeložil jako „zběsilé vzrušení z honičky“, Kadlec zase jako „ztřeštěný let běhu“. 

Použitím adjektiva „zběsilý“ sice Žilina do obrazu vnesl určitý náznak agresivity, ale jinak 

spojení vystihl zdařile. Kadlecův překlad působí poněkud podivně v důsledku neobratného 

spojení „let běhu“.  
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 Své pevné pouto k životu Meursault dokazuje i v následujícím úryvku, kde již ve 

vězení popisuje atmosféru teplého letního večera a prvky, jež tuto atmosféru utvářejí. Popis 

je tak složen ze vzájemně nesouvisejících detailů, které však dohromady vyvolávají velmi 

intenzivní představu celé situace. Protože Meursault toto potěšení, jež mu večery ve městě 

skýtaly, líčí již z pozice uvězněného, je úryvek silně prodchnut melancholií: 

Le cri des vendeurs de journaux dans l’air déjà détendu, les derniers oiseaux dans le 
square, l’appel des marchands de sandwiches, la plainte des tramways dans les hauts 
tournants de la ville et cette rumeur du ciel avant que la nuit bascule sur le port, tout cela 
recomposait pour moi un itinéraire d’aveugle, que je connaissais bien avant d’entrer en 
prison. Oui, c’était l’heure où, il y avait bien longtemps, je me sentais content. (E, 143) 

M. Žilina: Křik kamelotů ve vzduchu teď už vláčném, poslední ptáci v parku, volání 
prodavačů s chlebíčky, nářek tramvají ve srázných zatáčkách nahoře ve městě a to dunění 
nebe, než přístav zavalí noc, to všechno mi znova sestavilo znaky pro slepeckou dráhu, 
které jsem tak dobře znal, než jsem se dostal do vězení. Ano, to byla hodina, kdy jsem si – 
už je to dávno – připadal spokojený. (MŽ, 75) 

S. Kadlec: Křik kamelotů v ustáleném, již prochladlém vzduchu, poslední ptáci v parku, 
volání prodavačů obložených chlebíčků, kvílení tramvají ve stoupajících zatáčkách města a 
jitřené nebe, než se na přístavu rozhoupá noc, všechno to mi znova sestavovalo jakýsi 
jízdní řád pro slepce, jízdní řád, který jsem před svým zatčením velmi dobře znal. Ano, byla 
to hodina, kdy jsem se cítíval, teď je tomu již hezky dlouho, nesmírně šťasten. (SK, 90) 

 Hned na začátku dlouhého souvětí se vyskytlo spojení s obtížně uchopitelným 

významem – l’air déjà détendu. Žilinovo řešení „ve vzduchu teď už vláčném“ je poněkud 

nejasné, protože k výrazu „vláčný“ neexistuje žádná jednoznačná opozice, nelze si tedy 

představit, jaký byl vzduch před tím, než se stal vláčným, a proto toto spojení nevyvolává 

žádnou konkrétní představu. Kadlec se zase pokusil spojení konkretizovat použitím hned 

dvou adjektiv místo jednoho – „v ustáleném, již prochladlém vzduchu“. Domníváme se 

však, že jeho interpretace nebyla zcela správná, aspekt ustálenosti totiž v originále zcela 

chybí, adjektivum „prochladlý“ zase vyvolává představu až příliš silného chladu. Při 

převodu tohoto obtížného spojení by snad bylo nejvhodnější použít některé adjektivum 

s podobně vágním významem jako v originále, např. „klidný“, „uvolněný“ apod. 

 Podobně nesnadný byl i překlad nezvyklého spojení rumeur du ciel, problémem 

bylo vystižení substantiva rumeur ve spojení s nebem. Žilina zvolil výraz „dunění“, který 

sice působí v tomto kontextu zvláštně, ale totéž lze říci i o originálu. Kadlecovi se však 

spojení zvukového vjemu s nebem nezamlouvalo, proto zvolil řešení „jitřené nebe“, které 

sice působí přirozeněji, avšak vyzdvihuje jiné aspekty situace než originál (spíše vizuální 

stránka obrazu).  

 Při překladu slovesa basculer se Kadlec dopustil posunu při interpretaci, jeho řešení 

„než se na přístavu rozhoupá noc“ totiž vyvolává představu pohybu tam a zpět, zatímco 
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v originále jde o jednorázový pohyb, u nějž je vyzdvižena jeho náhlost, což správně 

vystihuje Žilinův překlad. Další metaforou v úryvku byl výraz itinéraire d’aveugle, jenž 

každý z překladatelů převedl jinak. Žilinův překlad „slepecká dráha“ není příliš zdařilý, 

vyvolává totiž okamžité a nevhodné asociace se spojením překážková dráha. Kadlec se 

opět uchýlil ke slovníkovému ekvivalentu „jízdní řád pro slepce“, bohužel chybně, neboť 

autor zde jízdní řád na mysli neměl. V češtině by bylo zřejmě vhodnější tento výraz 

určitým způsobem rozvést a explicitovat, aby spojení jednoznačně předávalo požadovaný 

význam, tedy význam „cesty, kterou by vypravěč našel i poslepu.“ 

 V závěru úryvku se vypravěč uchýlí k jednomu z mála takto explicitních vyjádření 

svých pocitů v románu. Je proto velmi důležité, aby bylo toto vyjádření přeloženo přesně a 

se stejnou intenzitou. To se povedlo Žilinovi, Kadlec však velmi umírněné adjektivum 

content přeložil jako „nesmírně šťasten“. Tento převod je zcela nevhodný, z předchozí 

analýzy totiž vyplývá, že takto silné vyjádření je v rozporu s Meursaultovou osobností i se 

záměrem autora. Výraz heureux autor v tomto významu použije v celém románu pouze 

dvakrát, a to v závěru první a druhé části, kdy je silné vyjádření funkční, protože je použito 

při vyvrcholení děje.  

Zejména první souvětí v originále tohoto úryvku je silně rytmizované. Jednotlivé 

části souvětí jsou přibližně stejně dlouhé, takže předěly mezi nimi přicházejí 

v pravidelných intervalech. Dále na sebe části velmi plynule navazují, spojují se do 

jednoho velkého obrazu a vytváří tak silný dojem města, jehož vzrušené činnosti se 

s nadcházejícím večerem postupně uklidňují a zpomalují. Základem rytmu je tu právě 

plynulost navazování, již poměrně zdařile vystihuje Kadlec, Žilinovo vyprávění je však 

spíše přerušované a zadrhává, rušivě působí například poslední věta v tomto souvětí („než 

jsem se dostal do vězení“), která je od zbytku příliš jasně oddělena. 

  

Dalším projevem Meursaultovy lásky k životu je jeho prostá touha po ženském těle. 

U Marie nehledá Meursault lásku či porozumění, ale především tělesné prožitky, které mu 

samy o sobě stačí ke spokojenosti. Většina zmínek o Marii v Cizinci se proto týká její 

krásy či vzhledu obecně, jako v tomto úryvku: 

J’ai eu très envie d’elle parce qu’elle avait une belle robe à raies rouges et blanches et des 
sandales de cuir. On devinait ses seins durs et le brun du soleil lui faisait un visage de 
fleur. (E, 53) 

M. Žilina: V těch hezkých šatech s červenobílými proužky a v kožených sandálech 
vyprovokovala mou dychtivost až k varu. Pod látkou se jí rýsovala pevná prsa a s tou 
opálenou pletí měla obličej jak rozkvetlý. (MŽ, 31) 
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S. Kadlec: Dostal jsem na ni velikou chuť, neboť měla krásné růžobílé proužkové šaty a 
kožené opánky. Bylo tušit její tvrdé prsy a její osmahlý obličej byl jako sametový květ. 
(SK, 36) 

 Meursault zde přímočarým a nekomplikovaným způsobem popisuje svou tělesnou 

touhu po Marii. Žilina toto vyjádření převádí jako „vyprovokovala mou dychtivost až 

k varu“, což je dle našeho názoru vyjádření příliš obrazné, které sice originálu odpovídá 

významem, ne však jednoduchostí výrazu. V češtině by se významu originálu blížilo spíše 

tvrzení, že Meursault po Marii „silně zatoužil.“ K tomuto má blíže Kadlec, trochu sporné 

je však jeho spojení „dostal jsem na ni velikou chuť“ v souvislosti se ženou, běžněji se 

totiž tento způsob vyjádření používá pro chuť na jídlo. K překladu metafory un visage de 

fleur přistupovali oba překladatelé jinak, lze však říci, že obě řešení jsou co do významu i 

přirozenosti rovnocenná. 

 

Významným zdrojem potěšení je dále pro Meursaulta příroda, která mu dodává klid 

a umožňuje smíření se životem. Jeho popisy přírody a krajiny proto vždy vzbuzují pocity 

míru a pohody, jež Meursault mezi lidmi nikdy nenalézá a ani nehledá. To je patrné na 

následujícím úryvku, kde se Meursault zahledí do okolí při matčině pohřbu a 

prostřednicvím krajiny se s matkou cítí být spřízněn:   

Je regardais la campagne autour de moi. A travers les lignes de cyprès qui menaient aux 
collines près du ciel, cette terre rousse et verte, ces maisons rares et bien dessinées, je 
comprenais maman. Le soir, dans ce pays, devait être comme une trêve mélancolique. 
(E, 25) 

M. Žilina: Rozhlížel jsem se kolem po krajině. Z těch cypřišových alejí, které se táhly do 
kopců skoro až ke hřbetům, z té narudlé a zelené země a z roztroušených malebných 
stavení jsem začal maminku chápat. Večer musí mít v sobě tenhle kout země tesklivou 
pohodu odpočinku. (MŽ, 18) 

S. Kadlec: Rozhlédl jsem se po vůkolní krajině. Po řadách cypřišů, které vedly ke kopcům u 
samého nebe, po té zlatozelené zemi, po roztroušených, pěkně vystupujících staveních, a 
dobře jsem maminku chápal. Večer byl v tomto kraji jistě jako nějaký melancholický 
oddech. (SK, 19) 

 Při překladu druhé věty se Žilina nechal příliš ovlivnit syntaxí originálu a vytvořil 

tak v češtině neexistující vazbu „chápat někoho z něčeho“. Kadlec tuto větu vyřešil 

přirozeněji. Obrazně chápané vyjádření aux collines près du ciel zase Žilina přeložil 

konkrétně jako „do kopců skoro až ke hřbetům“. Tento převod však dostatečně nevystihuje 

představu dálky, výšky a rozlehlosti, kterou předává originál. Kadlec, který zachoval obraz 

nebe, se této představě přiblížil více. Spojení maisons bien dessinées klade důraz spíše na 
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rys malebnosti (jak správně pochopil Žilina), nikoli dobré viditelnosti, jak z příliš 

doslovného chápání vyvodil Kadlec.  

 Klíčovým místem tohoto úryvku je spojení une trêve mélancolique, jež je pak 

zopakováno i v závěru románu a vytváří tak paralelu mezi koncem života Meursaultovy 

matky, jeho vlastní smrtí a smířením s neodvratností této smrti. Žilina je převedl jako 

„tesklivá pohoda odpočinku“, Kadlec zase jako „melancholický oddech“. Žilinův překlad 

zní o něco přirozeněji, ale obě řešení jsou přijatelná. Domníváme se však, že je škoda 

z překladu vypustit další význam výrazu trêve, jímž je „příměří.“ Tento význam 

vyzdvihuje rozpor mezi nesnesitelně horkým denním sluncem v této krajině (které 

Meursault hned v další větě označí za nelidské a skličující), proti němuž lidé bojují o 

přežití, a chladnějším večerem, kdy člověk konečně může volně dýchat. Tento aspekt by 

bylo možno zachovat například převodem výrazu trêve jako „klid po bitvě.“   

  

Další úryvek vyjadřuje Meursaultovu lásku ke svobodě a k životu, jenž mu až 

donedávna patřil a jenž je zde symbolizován motivem moře: 

Au début de ma détention, pourtant, ce qui a été le plus dur, c’est que j’avais des pensées 
d’homme libre. Par exemple, l’envie me prenait d’être sur une plage et de descendre vers 
la mer. A imaginer le bruit des premières vagues sous la plante de mes pieds, l’entrée du 
corps dans l’eau et la délivrance que j’y trouvais, je sentais tout d’un coup combien les 
murs de ma prison étaient rapprochés. (E, 112-113) 

M. Žilina: Ze začátku jsem ve vazbě trpěl nejvíc tím, že mě napadaly myšlenky člověka 
svobodného. Například se mě zmocňovalo přání být na pláži a běžet dolů k moři. Když 
jsem si představil, jak mi pod patami syčí první vlnky a jak se spouštím do moře s pocitem 
vyproštění, zdi mé cely jako by se najednou sevřely kolem. (MŽ, 61) 

S. Kadlec: Na začátku mé vazby bylo nicméně nejkrutější to, že mě napadaly myšlenky 
svobodného člověka. Tak mě na příklad popadla touha být na pláži a sestupovat k moři. 
Když jsem si v duchu představoval šum prvních vln pod chodidly nohou, ponoření těla do 
vody a ulehčení, které jsem při tom okoušíval, najednou jsem cítil, jak jsou zdi mého vězení 
těsné. (SK, 73) 

 Výraz délivrance lze v tomto kontextu chápat nejen jako „vyproštění“ či 

„ulehčení“, jak mu porozuměli překladatelé, ale i doslovněji jako „vysvobození“. Posledně 

zmiňovaný výraz by možná ještě lépe vystihnul Meursaultovu touhu po svobodě a volném 

prostoru. V závěru úryvku se Žilina při překladu pasáže „je sentais tout d’un coup combien 

les murs de ma prison étaient rapprochés“ dopustil lehkého významového posunu, z jeho 

překladu totiž vyplývá, že Meursault má při představě svobody pocit, že se zdi jeho cely 

přibližují. Ve skutečnosti si však Meursault pouze znovu uvědomí, že je zavřený v malé 

cele. Nejvýraznější nepřesnosti se Žilina dopustil při převodu francouzského spojení 
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le bruit des premières vagues. To se oba překladatelé rozhodli konkretizovat, Kadlec výraz 

bruit převedl jako „šum“, Žilina jej přeložil slovesem „syčet“, které však navozuje spíše 

dojem nepříjemného až hrozivého zvuku. Tím je však toto spojení zcela vytrženo 

z kontextu celé pasáže, protože zvuk vydáváný vlnami zde má mít jasně pozitivní význam 

tvořící opozici k Meursaultovu uvěznění.  

  

Následující pasáž vyjadřuje Meursaultův vrozený optimistický přístup, díky němuž 

jeho láska k životu vždy převáží a nedovolí mu být zcela nešťasten: 

Maman disait souvent qu’on n’est jamais tout à fait malheureux. Je l’approuvais dans ma 
prison, quand le ciel se colorait et qu’un nouveau jour glissait dans ma cellule. Parce 
qu’aussi bien, j’aurais pu entendre des pas et mon coeur aurait pu éclater. (E, 165) 

M. Žilina: Maminka často říkala, že člověk nikdy není nešťastný ve všem všudy. A když 
nebe k ránu dostávalo barvu a do cely se plížil nový den, dával jsem jí teď ve vězení za 
pravdu. Stejně dobře jsem přece mohl kroky slyšet, a co kdyby mi v té chvíli puklo srdce. 
(MŽ, 86) 

S. Kadlec: Maminka často říkala, že nikdy nejsme zcela nešťastni. Dával jsem jí tu, ve 
vězení, za pravdu, když se nebe zbarvovalo a do mé kobky vnikal nový den. Vždyť jsem 
přece mohl stejně dobře slyšet kroky a moje srdce se mohlo rozskočit. (SK, 103) 

 Menší nepřesnosti si všimneme u Žilinova překladu slovesa glisser, kde překladatel 

použil výrazu „plížit se“. To je sice jeden z možných významů tohoto francouzského 

slovesa, avšak v tomto kontextu působí nepatřičně, protože s sebou nese konotace 

násilného vniknutí. To je nežádoucí, protože přece právě tato chvíle, tedy svítání, je tím 

momentem úlevy, kdy si Meursault připouští, že i ve vězení může zažívat okamžiky 

spokojenosti. Podobně působí i Kadlecův překlad slovesa glisser, tedy „vnikat“. Sloveso 

s podobným významem, avšak bez těchto nevhodných konotací, je například „vklouznout“ 

či „pronikat“.  

 Tento úryvek vykazuje známky stylu typického zejména pro druhou část románu, 

tedy stylu, jenž se sice vyznačuje jednoduchostí, ale zároveň je velmi literární, čímž se 

zřetelně odlišuje od strohých popisů a líčení vyskytujících se zejména v části první. 

Literárnost je vytvářena zejména personifikací dne ve druhé větě, ale je také patrná při 

zmínce o srdci ve větě třetí. Právě zde se však nepodařilo Žilinovi toto stylistické nasazení 

udržet, protože jeho řešení „a co kdyby mi v té chvíli puklo srdce“ spíše odkazuje k jazyku 

mluvenému. Tím je porušena jednota celého úryvku, poslední věta jako by k němu 

nepatřila.    
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Láska k životu a k jeho kráse se nakonec pro Meursaulta ukáže být natolik 

důležitou, že mu paradoxně umožní smířit se s nadcházející smrtí. Svět je totiž k lidem 

„netečný“ a to jediné, na čem opravdu záleží, je vychutnávání krásy okamžiku, například 

letní noci plné hvězd, a pocitu, že člověk, ať už prožívá cokoli, je součástí života. To 

potvrzuje lyrická pasáž na samém konci románu: 

Comme si cette grande colère m'avait purgé du mal, vidé d'espoir, devant cette nuit 
chargée de signes et d'étoiles, je m'ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence 
du monde. De l'éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin, j'ai senti que j'avais été 
heureux, et que je l'étais encore. (E, 179) 

M. Žilina: Jako by mě ten prudký hněv očistil ode všeho zlého a jako by mě zbavil naděje, 
já pod tou nocí těžkou hvězdami a znameními se poprvé otevíral něžné netečnosti světa. A 
protože jsem vnímal, jak se mi podobá, jak se mi bratrsky podobá, já cítil, že jsem býval 
šťastný, že dosud šťastný jsem. (MŽ, 93) 

S. Kadlec: Jako by mě ta veliká zloba očistila ode zla, zbavila naděje, po prvé jsem se před 
tou nocí plnou znamení a hvězd svěřoval laskavé netečnosti světa. Když jsem tak seznával, 
jak je mi podoben, jedním slovem tak bratrsky blízký, jasně jsem cítil, že jsem býval šťasten 
a že jsem ještě šťasten. (SK, 110) 

 Velmi důležitým výrazem v tomto závěrečném úryvku je la tendre indifférence du 

monde, protože právě díky této skutečnosti si Meursault uvědomí, že je sám také součástí 

světa, ne pouze vnějším pozorovatelem. Žilina toto spojení převedl jako „něžná netečnost 

světa“, Kadlec pouze zvolil jiné adjektivum, „laskavý“. Obě řešení jsou přijatelná, výraz 

„laskavý“ však možná přesněji odpovídá významu originálu, je totiž o něco aktivnější než 

výraz „něžný“, a proto lépe vystihuje aspekt přívětivosti či pohostinnosti lhostejného světa, 

jemuž se stačí pouze otevřít, aby člověk dosáhl duševního klidu. 

Žilina ve svém převodu druhé části prvního souvětí zcela rozrušuje rytmus 

nevhodným slovosledem, což je poměrně závažné, vezmeme-li v úvahu poetičnost této 

pasáže. Zájmeno „já“ je bezdůvodně zvýrazněno pozicí na začátku druhé části souvětí. 

Překladatel se tímto způsobem možná snažil dosáhnout slovosledu typického pro poezii, 

avšak bez úspěchu. Kadlecův přirozený slovosled naopak zcela nenásilně zapadá do rytmu 

celé pasáže, neobratně však u Kadlece zase vyznívá závěr druhého souvětí v úryvku. To 

lze jednoduše vyřešit následující změnou slovosledu: „... jasně jsem cítil, že jsem býval 

šťasten a že ještě šťasten jsem.“    
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5. HODNOCENÍ PŘEKLADATELSKÝCH PŘÍSTUPŮ 

 

5.1 Překlad Svatopluka Kadlece 

 

 Překlad Svatopluka Kadlece vyšel v roce 1947 jako vůbec první český překlad 

Camusova díla. Přestože se Kadlecova překladatelská činnost začala rozvíjet až po druhé 

světové válce, těžiště jeho vlastní básnické tvorby spadá z větší části do doby meziválečné. 

Proto jej lze zařadit spíše do meziválečné generace, čemuž do značné míry odpovídá jazyk 

překladu Cizince. Době vzniku Kadlecova překladu lze také přičíst místy doslovnější 

překladatelská řešení, stejně tak jako poněkud přehnaný posun přímých řečí některých 

postav (zejména Raymonda) směrem k velmi hovorovému, až slangovému vyjadřování 

(posledně zmiňovanou skutečnost však v analýze nezohledňujeme, protože nemá větší vliv 

na celkové vyznění překladu). 

 V některých pasážích si všimneme toho, že Kadlec má větší tendenci k doslovnému 

překladu na rovině syntagmatické i lexikální. Z tohoto důvodu pak v jeho překladu 

najdeme překladatelská řešení, která v daném kontextu nedávají smysl nebo nevyvolávají 

požadovanou představu, například při překladu spojení les ordres de faits (E, 142) jako 

„zákony činu“ (SK, 90) nebo spojení une lueur sans éclat (E, 17) jako „svit bez třpytu“ 

(SK, 15). Doslovnost také často vede ke vzniku řešení, která jsou sice srozumitelná, avšak 

v češtině působí neobratně či strojeně. Tak je tomu například při převodu spojení 

reprendre son travail (E, 38) jako „ujmout se zas své práce“ (SK, 27).  

 Kadlec se často těsně drží originálu i na rovině syntaktické, kde tak někdy vytváří 

syntaktické kalky. Ty sice při prvním čtení nemusí být příliš nápadné, je však jisté, že jde o 

syntaktické konstrukce, které by rodilý mluvčí češtiny sám od sebe nepoužil. To platí 

například o překladu francouzské vedlejší věty časové v následující pasáži. Kadlecovo 

řešení tu působí velmi strojeně a nepřirozeně: 

Pendant que je me rasais, je me suis demandé ce que j’allais faire (...). (E, 30-31) 

Mezitím co jsem se holil, v duchu jsem se tázal, co budu celý den dělat (...). (SK, 22-23) 

 Kadlecovo kopírování syntaxe originálu také někdy vede k tomu, že je věta 

nepřehledná a není zřejmé, k čemu se některé větné členy vztahují: 

Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front et, indistinctement, le glaive 
éclatant jailli du couteau toujours en face de moi. (É, 90) 

Měl jsem oči za tou clonou slz a soli zcela oslněny. Necítil jsem nic než cymbály slunce ve 
své tváři a nejasně pak zářivý šíp, vyletěvší z nože, stále přede mnou. (SK, 58)  
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 Příliš doslovným překladem také Kadlec několikrát narušuje pravidla časové 

souslednosti, protože slovesné časy do češtiny převede jejich obvyklými ekvivalenty, ale 

neuvědomí si, že ve francouzštině mohou mít tyto časy jinou funkci: 

J’ai remarqué à ce moment que tout le monde se rencontrait, s’interpellait et conversait, 
comme dans un club où l’on est heureux de se retrouver entre gens du même monde. 
(E, 124) 

V té chvíli jsem si všiml, že všichni ti lidé se tu vzájemně vítali, jedni druhých se vyptávali a 
rozmlouvali spolu jako v nějakém klubu, kde se cítíme šťastni, že jsme mezi lidmi ze stejné 
společenské třídy. (SK, 80)  

 Není však možné Kadlecovi upřít, že jeho doslovná řešení, přestože jsou 

v některých případech nevhodná, také často velmi dobře vystihují význam originálu, 

obzvláště pak v těch pasážích Cizince, jež se vyznačují typicky prostou syntaxí: 

Le soleil tombait presque d’aplomb sur le sable et son éclat sur la mer était insoutenable. 
(E, 80) 

Slunce dopadalo na písek skoro kolmo a jeho záření na mořské hladině bylo nesnesitelné. 
(SK, 52-53) 

 Na celkový význam románu Cizinec má určitý vliv skutečnost, že Kadlec mívá 

v místech, jež se vyznačují silnou neutralitou a jsou proto zásadní pro vykreslení 

charakteru hlavní postavy, tendenci tuto neutralitu oslabovat přidáváním hodnotících 

výrazů, které v originále nejsou přítomny. Tato tendence je na jednu stranu pochopitelná, 

Kadlec se chtěl vyhnout dojmu nivelizace v překladu a šedivému překladatelskému stylu. 

Právě takovéto pasáže jsou však v Cizinci klíčové a snížením jejich neutrality Kadlec 

porušuje autorský záměr: 

Comme j’aime beaucoup le café au lait, j’ai accepté et il est revenu un moment après avec 
un plateau. (E, 15) 

Poněvadž mám bílou kávu nesmírně rád, vděčně jsem jeho nabídku přijal, a on se za 
chvilku vrátil s podnosem. (SK, 14) 

 S nedodržováním neutrality vyjadřování také souvisí další jev, jenž se v Kadlecově 

překladu několikrát vyskytne, a to zmírňování některých výrazů, zřejmě do značné míry 

podvědomé. Vypravěč Meursault může svou pravdomluvností působit bezohledně až 

krutě, a právě tuto na nic se neohlížející přímost vyjádření Kadlec někdy oslabuje ve snaze 

o větší přijatelnost: 

J’ai répondu comme je l’avais déjà fait une fois, que cela ne signifiait rien mais que sans 
doute je ne l’aimais pas. (E, 64) 

Odpověděl jsem jí, jak jsem jí to již jednou řekl, že na tom sice nesejde, ale že ji asi 
nemiluji. (SK, 43) 



 82 

 Ze stejného důvodu zřejmě Kadlec přeložil větu „cela n’avait aucune importance“ 

(E, 15), která je Meursaultovým argumentem při rozhodování, zda si smí zapálit cigaretu 

u matčiny rakve, jako „nebylo to nic zlého“ (SK, 14).  

 Dále si v Kadlecově překladu několikrát všimneme toho, že překladatel do textu 

přidává výrazy, jejichž význam sice z originálu implicitně vyplývá, avšak není výslovně 

vyjádřen. V důsledku takové explicitace je však zúžen význam originálu pouze na 

interpretaci překladatele. V Kadlecově podání je tak spojení un visage un peu asymétrique 

(E, 126) převedeno jako „zvláštní, poněkud nesouměrný obličej“ (SK, 81) a klíčový obrat 

avec un coeur de criminel (E, 142) jako „s lehkým, zločineckým srdcem“ (SK, 90). 

 Kadlec se ve svém překladu dopustil i významových posunů, jež lze jednoznačně 

považovat za chyby. Mezi taková pochybení patří převod výrazu les jurés (E, 123) jako 

„soudcové“ (SK, 79) nebo překlad spojení avec force (E, 142) jako „ze všech sil“ (SK, 90). 

Frekvence výskytu takovýchto posunů v Kadlecově překladu však byla velmi nízká, takže 

na kvalitu překladu jako celku neměla větší vliv. 

  Velkým kladem Kadlecova překladu je bezesporu jeho talent pro vystižení a 

přenesení rytmu originálu. Tato výhoda samozřejmě vyplývá z toho, že Kadlec byl sám 

básníkem, a proto měl pro rytmus vytříbený smysl, jenž se projevil i při jeho překladech 

z francouzské poezie, například Baudelairových Květů zla či Rimbaudových básní. Cizinec 

je sice dílo prozaické, avšak vyskytují se v něm i rytmizované pasáže, s nimiž si Kadlec 

poradil většinou velmi dobře, jako v následujícím případě: 

Comme si cette grande colère m’avait purgé du mal, vidé d’espoir, devant cette nuit 
chargée de signes et d’étoiles, je m’ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence 
du monde. (E, 179) 

Jako by mě ta veliká zloba očistila ode zla, zbavila naděje, po prvé jsem se před tou nocí 
plnou znamení a hvězd svěřoval laskavé netečnosti světa. (SK, 110) 

 Kadlecův překlad, i přes určité nedostatky, jež však najdeme v každém překladu, 

nelze v žádném případě označit za neadekvátní, alespoň v době svého vydání. Největším 

problémem z hlediska sémantického je zde již zmíněné narušování neutrality vyjádření, 

které však není pravidlem a mohlo by být odstraněno pečlivou redakční úpravou. Nabízí se 

tedy otázka, proč při druhém vydání Cizince v roce 1966 nebyl použit existující překlad 

Kadlecův, ale byl zadán překlad nový. Domníváme se, že se tak stalo zejména z toho 

důvodu, že jazyk Kadlecova překladu již v 60. letech musel působit zastarale. Tato 

skutečnost ještě lépe vynikne z dnešního pohledu. Kadlec přece jen již v době vydání 

Žilinova překladu patřil k jiné generaci, jejíž způsob vyjadřování se utvářel za jiných 

podmínek. To se projevuje například tendencí k používání přechodníků, archaicky 
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působících výrazů (tuze, náramně, prašpatný) nebo zastaralých forem existujících výrazů 

(mrzut, myslit, úsilovně). Cizinec je však dílo, jež není zasazené do žádného konkrétního 

časového rámce, a proto je třeba jej převést jazykem dobově neutrálním. Levý je toho 

názoru, že „pokud je jazyk jen materiálem pro obsah a formu díla, není možné vystihnout 

jeho národní a dobové kvality, protože by přestal být materiálem a stal by se sám formou, 

resp. významem.“ (Levý 1998: 120) Používání archaického jazyka tedy vidíme jako hlavní 

příčinu toho, proč v dnešní době není Kadlecův překlad použitelný.  

 

5.2 Překlad Miloslava Žiliny 

 

Žilinův překlad Cizince byl poprvé vydán v roce 1966 a poté v letech 1969, 1988, 1997 a 

2005. Vznikl tedy o téměř dvacet let později než překlad Kadlecův. V této práci se 

zabýváme pouze prvním překladem z roku 1966, je tedy možné, že některé aspekty 

překladu, jimiž se v analýze zabýváme, byly v pozdějších vydáních pozměněny. Kadlecův 

i Žilinův převod, stejně tak jako jejich autoři, patří k různým generacím, což se 

samozřejmě projevuje i na jazyku překladů. U Žiliny již nenajdeme archaické prvky 

typické pro překlad Kadlecův, jeho jazyk je aktuální i pro dnešního čtenáře. 

 Žilina ve svém překladu projevuje sklony k vysoce literárnímu způsobu 

vyjadřování, jenž je v některých pasážích Cizince žádoucí, avšak v některých místech je 

v rozporu s prostým, někdy až strohým stylem autora. Jako příklad uvedeme následující 

dvě souvětí, kde jsou řešení posazená do literárnějšího stylu vyznačena podtržením: 

Je m’étendais, je regardais le ciel, je m’efforçais de m’y intéresser. Il devenait vert, c’était 
le soir. (E, 164) 

Natáhl jsem se, oči upřel k obloze, nutil jsem se myslet jen na ni. Zelenala, večer se 
schyloval. (MŽ, 86) 

 V důsledku takovýchto posunů by mohlo dojít ke změně vyznění celého díla. Je 

však nutné podotknout, že tato tendence k literárnímu vyjadřování se u Žiliny nestává 

pravidlem, většina pasáží je z tohoto hlediska převedena spíše adekvátně.  

 Žilina, podobně jako Kadlec, i když v menší míře, někdy do překladu místo zcela 

neutrálních výrazů vkládá výrazy hodnotící. Ty samozřejmě ovlivňují smysl a porušují tak 

dojem neutrality, který autor záměrně vyvolává. To je patrné například při Meursaultově 

rozhovoru s Marií o tom, zda se mají vzít. Žilina zde překládá sloveso demander (E, 64) 

jako „vyzvídat“ (MŽ, 36) a větu „Puis elle a parlé.“ (E, 65) jako „A pak zase začala.“ 
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(MŽ, 37) Je zřejmé, že v Žilinově překladu má Meursault k Marii hodnotící postoj, 

zatímco v originále pouze popisuje fakta, aniž by vyjadřoval jakýkoli vlastní názor.  

 V Žilinově překladu také několikrát narazíme na chybné použití vidů, které může 

ztěžovat porozumění. Například při vzrušeném zásahu Meursaultova advokáta do řeči 

prokurátora se tohoto omylu překladatel dopouští hned dvakrát, a to při převodu dvakrát 

použitého slovesa s’écrier v passé composé (E, 141-142) pomocí sloves „vykřikovat“ a 

„volat“ (MŽ, 75). Na jiném místě zase nesprávná interpretace vidu svedla Žilinu k použití 

nevhodného slovesa: 

J’ai pensé qu’elle était bizarre, mais je l’ai oubliée assez vite. (E, 68) 

Přemýšlel jsem o jejím podivínství, ale brzy jsem na ni zapomněl. (MŽ, 38)  

 Jedná se tu o posun, jenž není příliš nápadný, protože v hrubých obrysech přece jen 

význam originálu zachovává. Avšak tím, že překladatel naznačí, že Meursault o jiných 

lidech „přemýšlí“, místo aby na ně pouze „pomyslel“, narušuje výstavbu charakteru hlavní 

postavy románu.  

 Největším záporem Žilinova překladu jsou nedostatky týkající se rytmu. Zejména 

ve srovnání s překladem Kadlecovým je zřejmé, že Žilinův překlad místy působí 

z rytmického hlediska méně obratně a přirozeně. To vidíme zejména v poetických 

pasážích, v nichž je rytmus důležitý pro navození atmosféry. Pro srovnání uvádíme stejnou 

pasáž jako v hodnocení Kadlecova překladu: 

Comme si cette grande colère m’avait purgé du mal, vidé d’espoir, devant cette nuit 
chargée de signes et d’étoiles, je m’ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence 
du monde. (E, 179) 

Jako by mě ten prudký hněv očistil ode všeho zlého a jako by mě zbavil naděje, já pod tou 
nocí těžkou hvězdami a znameními se poprvé otevíral něžné netečnosti světa. (MŽ, 93) 

 S citem pro rytmus souvisí i slovosled ve zcela prozaických, nerytmizovaných 

pasážích. Žilinův slovosled je někdy násilný a narušuje plynulost textu, jako například 

v následujícím souvětí: „Samozřejmě snažil jsem se umoudřit, zkoušel jsem nemyslet na 

to.“ (MŽ, 86) V některých případech Žilina nevhodně pracoval s aktuálním členěním a 

chybně umísťoval do rématické pozice informace, které by z hlediska logiky textu měly 

být v pozici tématu. Tak je tomu i v této větě, kde se jako réma přirozeně nabízí podmět 

„oči“: „Zatím závojem slz a soli mi oči osleply.“ (MŽ, 48) 

 I v Žilinově překladu se objevily některé nepřesnosti a faktické chyby, např. převod 

výrazu le vernis (E, 27) jako „lakovky“ (MŽ, 19), avšak vzhledem k nízké frekvenci lze 

takovéto chyby označit spíše za řídké výjimky. 



 85 

 Velmi kladně hodnotíme v Žilinově překladu skutečnot, že se překladatel, na rozdíl 

od Kadlece, mnohem méně držel syntaxe originálu. Díky tomu často dosáhl přirozeněji 

znějících řešení a vyhnul se syntaktickým kalkům, u Kadlece běžným. To je patrné 

například v převodu následující věty, kterou jsme uvedli již v hodnocení Kadlecova 

překladu: 

Pendant que je me rasais, je me suis demandé ce que j’allais faire (...). (E, 30-31) 

Při holení jsem uvažoval, co budu dělat (...). (MŽ, 20) 

 Za nejslabší stránku Žilinova překladu tak lze označit zmíněné problémy v oblasti 

rytmu, s nimiž souvisí také chyby ve slovosledu, a dále pak často nevhodné aktuální 

členění větné. Takovéto nedostatky výrazně snižují plynulost a čtivost textu.  
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6. ZÁVĚR 

 

Tato práce byla zaměřena na srovnání dvou českých překladů díla l’Etranger (Cizinec) 

francouzsko-alžírského autora Alberta Camuse. Oba překlady vyšly ve zcela odlišných 

kulturních a společenských kontextech – poválečný překlad Svatopluka Kadlece k nám 

uvedl Camuse jako autora do té doby českým čtenářům neznámého, překlad Miloslava 

Žiliny zase vyšel v 60. letech, v období přechodného uvolnění režimu, kdy byl Camus u 

nás již uznávaným a oblíbeným autorem. Každý z překladů je samozřejmě jiný, každý má 

své klady i zápory, jejich překladatelé se zaměřovali na vyzdvižení jiných rysů originálu. 

Cizinec je bezpochyby román, jenž překladatelům do cesty staví některé nástrahy, zejména 

v podobě stylu. Ten se plynule a nenápadně proměňuje od strohého a neutrálního 

popisování reality k poetickým pasážím plným metafor. 

 Svatopluk Kadlec se ve svém překladu zaměřil především na to, aby se text snadno 

četl. Využil při tom svého smyslu pro rytmus, který vynikl zejména při překladu 

poetičtějších pasáží díla. Ty jsou v Kadlecově podání převedeny velmi zdařile, zachovávají 

rytmus originálu, a tak úspěšně předávají autorovo sdělení o Meursaultovu vztahu k životu, 

jenž je i přes svou materiální podstatu silně citový. Méně přesný byl Kadlec tam, kde bylo 

nutné přesně dodržovat zásady minimalismu a neutrality vyjadřování. V době vydání se 

však i přes některé nedostatky jednalo o překlad adekvátní. Z hlediska dnešní situace je ale 

jazyk Kadlecova překladu zjevně zastaralý a k tomu, aby bylo možné takový překlad 

znovu vydat, by bylo třeba provést rozsáhlé úpravy, jež by hraničily až s novým 

překladem. 

 Přístup Miloslava Žiliny k překladu Cizince byl z jazykového hlediska modernější a 

svým způsobem i více tvůrčí. Překladatel se totiž dokázal více odpoutat od formální 

výstavby originálu, přistupovat k původnímu textu s nadhledem a nalézat tak řešení, jež 

jsou pro češtinu přirozená. Projevil ale menší cit pro rytmus a hladké plynutí textu, takže 

jeho překlad působí mnohdy neobratně, poetické pasáže ztrácejí svou atmosféru a špatný 

slovosled místy ztěžuje porozumění. Přestože však mnohá dílčí řešení nebyla u Žiliny 

příliš zdařilá a v některých případech byla dokonce v rozporu s autorským záměrem, lze 

Žilinův překlad označit za adekvátní, neboť se v něm podařilo zachovat celkový smysl 

díla.   
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7. SHRNUTÍ 

 

Cílem této diplomové práce bylo provést podrobný rozbor dvou českých překladů 

Camusova románu l’Etranger (Cizinec). První překlad vyšel v roce 1947 a jeho autorem je 

Svatopluk Kadlec, tvůrcem druhého překladu z roku 1966 je Miloslav Žilina. 

 Osobnost Alberta Camuse je na francouzské literární scéně jen obtížně zařaditelná. 

Mezi pařížskými intelektuály byl sice uznávaný, ale po celý život mezi nimi zůstal 

cizincem, byl totiž alžírského původu a Francie pro něj vždy byla až na druhém místě. 

Zároveň však nebyl tak docela Alžířanem, neboť patřil mezi bílou menšinu, jež alžírské 

kolonii vládla. V jeho životě se takových rozporů objevuje více. Byl například prohlašován 

za stoupence filozofie existencialismu, jejímž zosobněním byl Jean-Paul Sartre, avšak sám 

se tomuto označení bránil. Považoval se za stoupence levicových názorů, což dokázal i 

svou účastí v protinacistickém odboji, ale odmítal Sartrův revoluční princip a mnozí byli 

zaraženi i jeho postojem k alžírské válce za nezávislost v padesátých letech, k níž odmítl 

zaujmout vyhraněné stanovisko. Pravdou je, že Camus se ve svých názorech nenechal 

ovlivňovat jakoukoli ideologií a nejvyššími autoritami pro něj byly spravedlnost a 

humanismus.  

 Román Cizinec z roku 1942 je prvním Camusovým dílem, jež si získalo přízeň 

nejširší čtenářské veřejnosti i kritiky, a ze svého autora tak učinilo známého spisovatele. 

Český překlad tohoto díla vyšel pouze s pětiletým odstupem od vydání francouzského. 

Román se však podle tehdejší oficiální kritiky neshodoval s myšlenkami socialismu, a 

proto uplynulo téměř dvacet let, než se u nás začala vydávat i další Camusova díla. 

 Camus v Cizinci použil velmi zvláštní autorský styl, jenž přechází od záměrně 

strohého vyjadřování, v němž je místo pouze pro ty nejzákladnější jazykové prostředky, až 

po bohatý metaforický popis v lyrických pasážích. Styl je zde nedílnou součástí významu 

díla jako celku, protože pomáhá interpretovat osobnost hlavní postavy. Proto je při 

překladu zásadní snaha o zachování základních rysů tohoto stylu ve všech jeho podobách. 

 Rámec pro rozbor obou překladů je vytvářen nejdůležitějšími tematickými okruhy, 

jež vyplynuly z obecné analýzy díla. Při hodnocení dílčích překladatelských řešení 

přihlížíme k popsaným stylistickým rysům originálu a usilujeme tak o posouzení těchto 

řešení jak z hlediska stylu, tak z hlediska věcné správnosti. Závěrečná kapitola této práce 

obsahuje souhrnné zhodnocení překladů a zaměřuje se na rekonstrukci překladatelské 

metody obou překladatelů. 
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8. RÉSUMÉ 

 

Ce travail a pour but d’effectuer une analyse détaillée de deux traductions tchèques de 

l’Etranger d’Albert Camus. La première traduction, créée par Svatopluk Kadlec, a paru en 

1947, tandis que la deuxième, celle de Miloslav Žilina, en 1966. 

 Il est difficile de définir la place occupée par Albert Camus parmi les auteurs 

français. Il est apprécié par les intellectuels parisiens ; cependant, il reste toujours étranger 

à eux à cause de son origine algérienne et de la préférence pour l’Algérie qu’il manifeste 

pendant toute sa vie. En même temps, Camus ne peut jamais se proclamer Algérien à cent 

pourcent, faisant partie de la minorité française qui gouverne l’Algérie à l’époque. Cela 

n’est qu’une des contradictions qui marquent sa vie. Par exemple, il est perçu comme un 

des disciples de la philosophie existentialiste dont la personnification est Jean-Paul Sartre. 

Cependant, Camus rejette cette étiquette plusieurs fois. Il se croit partisan des idées de 

gauche qu’il a défendu en coopérant avec la Résistance. Toutefois, il refuse la doctrine 

révolutionnaire de Sartre. En plus, son attitude peu claire envers la guerre d’Algérie est 

choquante pour plusieurs intellectuels de gauche. Les principes de Camus sont simples : il 

ne laisse pas les idéologies former ses opinions pour lui, son sens de la justice et 

l’humanisme étant ses seuls guides.  

 Le roman l’Etranger, paru en 1942, est le premier oeuvre de Camus dont 

l’importance est immédiatement reconnue par les lecteurs ainsi que par les critiques. Grâce 

à cela, Camus devient très vite un auteur connu. La première traduction tchèque paraît 

seulement cinq ans après la publication en France. Cependant, selon les critiques 

officielles, le message de l’oeuvre est en opposition avec l’idéologie socialiste. Voilà 

pourquoi une vingtaine d’années devra s’écouler avant que d‘autres oeuvres traduites de 

Camus ne puissent paraître.   

 Dans l’Etranger, Camus utilise un style spécifique, une combinaison de 

l’expression dépouillée qui n’emploie que des moyens linguistiques rudimentaires, et de la 

description riche en métaphores dans des passages lyriques. Le style représente une partie 

intégrante de la sémantique de l’oeuvre. En effet, il contribue à l’inteprétation du 

personnage principal. Vu cela, la conservation des traits fondamentaux de ce style dans la 

traduction est essentielle. 

 Le cadre de l’analyse des deux traductions est constitué par les thèmes principaux 

de l’oeuvre que nous avons déduit à partir de l’analyse générale du roman. Pour pouvoir 

évaluer l’approche individuelle de chacun des deux traducteurs, nous tenons compte des 
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traits stylistiques de l’oeuvre original, tout en essayant d’estimer l‘adéquation des solutions 

particulières du point de vue du style, ainsi que de la correspondance sémantique. Le 

dernier chapitre de ce travail contient la synthèse des évaluations des deux traductions ; son 

but est de reconstruire les méthodes de traduction utilisées. 
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9. SUMMARY 

 

The purpose of this paper is to carry out a detailed analysis of two existing translations into 

Czech of Camus’s novel l’Etranger (The Stranger). The first translation by Svatopluk 

Kadlec was published in 1947, the newer one, by Miloslav Žilina, was first published in 

1966. 

 The position of Albert Camus among French authors is not easy to define. 

Although he was a recognized author, he never ceased to be a stranger among them, as he 

was of Algerian origin and clearly preferred his native country to France. At the same time, 

he could never see himself as a genuine Algerian because he was a part of the French 

minority having power over Algeria at the time. Camus’s life is full of such contradictions. 

For instance, he was said to be a follower of the philosophy of existentialism, embodied by 

Jean-Paul Sartre, although he was rather trying to oppose this labelling. He thought of 

himself as an advocate of left-wing ideals he had defended by participating in the 

Anti-Nazi resistance but refused to accept the revolutionary principle promoted by Sartre. 

Many of the left-wing intellectuals were also surprised by his equivocal attitude to the 

Algerian war. The truth is that Camus’s opinions were never influenced by ideologies: for 

him, the highest authorities were his sense of justice and humanism.  

 The novel The Stranger, published in 1942, was the first of Camus’s works to gain 

recognition among the large public, as well as among the critics. The Czech translation of 

the novel was published only five years after the first French edition. However, according 

to official critics, The Stranger conflicted with the contemporary socialist ideology. 

Therefore, another twenty years passed before Czech translations of other works by Camus 

could be published. 

 In his novel The Stranger, Camus employed a very specific style that changes from 

a deliberately austere way of expression, making use of the most basic linguistic means, to 

a rich metaphorical description in lyrical passages. The style is an integral part of the 

general meaning of the novel and contributes to the interpretation of the main character. 

Therefore, it is crucial to preserve the main features of the style in translation. 

 A frame for the analysis of the two translations is formed by the basic themes of the 

novel. When evaluating the individual solutions of the translators, we take into account the 

described stylistic features of the original text in an effort to assess these solutions from 

both stylistic and semantic points of view. The final chapter of this paper contains a 
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synthesis of the evaluation results and aims to reconstruct the translation methods of both 

translators. 
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