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ÚVODNÍ SLOVO 

Otevíráte práci nesoucí název „Sisyfos - život jako ustavičné řešení 

problémů". Každému čtenáři název mnohé napoví. Domníváme se, že jméno 

Sisyfos, nebo spíše úsloví sisyfovská práce, patří do obecného povědomí. Stejně tak 

nepotřebujeme к nazírání života jako ustavičného řešení problémů hlubší 

filosofické vzdělání. 

Tato práce vzniká na Katedře občanské výchovy a filosofie Pedagogické 

fakulty University Karlovy, lze tedy očekávat, že nezůstaneme u lidových úsloví a 

banálně známých věcí. Podtitul práce „Sisyfovský motiv jako bod doteku dvou 

odlišných kružnic, existencialismu A. Camuse a kritického racionalismu K. R. 

Poppera", prozrazuje více. Naznačuje, kudy se budou naše kroky ubírat, o čem bude 

práce pojednávat, jaká jsou její východiska. 

Může překvapit, že zde vedle sebe stojí jména Camus a Popper. Ano, je to 

poněkud neobvyklé. Do práce se pouštíme s cílem zjistit, jestli je toto spojení 

možné a oprávněné, případně, do jaké míry tomu tak je, či není a proč. 

Dvě odlišné kružnice, jedna představuje Camusův existencialismus, druhá 

Popperův kritický racionalismus. Dva směry ve filosofii, které do společných 

souvislostí dávány nebývají, o kterých se běžně pospolu nehovoří. Samozřejmě, lze 

namítnout, že takto mohu provádět komparaci jakýchkoliv dvou, nebo více 

filosofických škol či směrů. Vždy naleznu velké množství rozdílů, ale jistě i dost 

podobností, které mohu poté přivést к řeči. Hledání průsečíku našich dvou kružnic 

však není náhodné a libovolné, či snad dokonce blížící se zmatenému tápání. 

Povězme v camusovském tónu, že člověk má vyčerpat, co je mu možné a při 

tom vyčerpat také sám sebe (není myšleno v pokleslém hédonistickém smyslu), má 

být bdělý, aktivní a žít v tvůrčím zápalu. Že člověk zprvu sevřený absurditou 

lidského života se přece uvolí a životu přitaká, neresignuje na svůj osud a neutápí se 

v sebelítosti. Toť Camusova optimistická výpověď! V popperovském duchu pak, že 

lidé, společnost je schopna kriticky posuzovat dění okolo sebe a aktivně se 

zasazovat o změny. Že člověk střízlivou úvahou, bdělou kritičností dospěje 

к poznání, co je třeba učinit, jak má jednat. Krok za krokem se vypořádávat 

5 



s problémy, dosahovat dílčích zlepšení. V tom, že toto je možné, spočívá Popperův 

optimismus. Oba přitakají aktivnímu přístupu к životu. Oba odmítají mesianistickou 

útěchu. 

Upoutá nás povážlivá blízkost těchto výpovědí. Dost možná nás v první 

chvíli toto uvědomění i zarazí. Na základě popsaného postřehu začala vznikat tato 

práce. 

V názvu figuruje jméno Sisyfos. Sisyfos je pro nás zcela výchozím bodem. 

Představíme bájného Sisyfa, vylíčíme mytický příběh, porozprávíme o tom, jak 

hrdina ke svému balvanu přišel. Dotkneme se postavy jako oblíbeného motivu 

v umění. 

Odtud se přeneseme к filosofii Alberta Camuse a tomu, jak chápe Sisyfa on 

a jak ho představí ve svém stěžejním díle - v Mýtu o Sisyfovi. Camus volí postavu 

Sisyfa jako trefné znázornění lidské existence. Mytologickou dimenzi přeznačí a 

Sisyfos se mu stává symbolem, alegorií každého jednotlivce, zodpovědného za svůj 

balvan ~ život. 

Spojení Sisyfos - Camus je tedy jasné. Proč však naznačujeme spojnice 

Sisyfos - Popper, Camus - Popper, Sisyfos - Camus - Popper? Také Popperův 

kritický racionalismus představíme symbolicky jako kružnici, jejíž komponenty 

analyzujeme. Poté se budeme zamýšlet nad tím, kde jsou ony body doteku těchto 

dvou kružnic, kde je možno hledat jejich průsečíky. Budeme se na ně snažit 

upozorňovat průběžně již v rámci kapitol věnovaných Camusovi a Popperovi, poté 

též v kapitole Dotek kružnic. 

Upozornit chceme na fakt, že v případě citace z cizojazyčného textu, který 

neexistuje v českém jazyce, je v poznámce vždy uváděn překlad autorky diplomové 

práce (pod zkratkou KH). 

Nyní se však bez dalšího zdržování vydejme na cestu za Sisyfem a oběma 

mysliteli, Albertem Camusem i Karlem Raimundem Popperem. 
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1 SISYFOS 

Mytický Sisyfos není hlavním předmětem práce, je však třeba od něho vyjít. 

Na následujících řádcích se pokusíme podat ucelený obraz postavy Sisyfa, tak, jak 

nám ho uchovává tradice. Vycházíme z publikací Karla Kerényiho, Roberta 

Gravese, Hanse-K. Lücke a Susanne Lücke, Michaela Granta a Johna Hazela. 

Odkazují nás na autory antické, díky jejichž textům tradice zůstala zachována. A 

podotkněme, že většinou, jak je tomu v mytologii běžné, existuje několik variant 

příběhů, lze najít četné odlišnosti. Částečně na ně upozorníme, ale vzhledem к výše 

uvedenému (mytologie není naším hlavním předmětem), se těmito problémy 

nebudeme zabývat detailně, i když by to byla práce velmi zajímavá. Velice lákavé 

by bylo také prozkoumat, jakými různými způsoby byla postava Sisyfa zachycena, 

zpracována, máme na mysli na poli literárním a na poli výtvarného umění. To 

nastíníme v rámci druhé podkapitoly. Nyní se však již vydejme po stopách bájného 

Sisyfa. 

1.1 PŘÍBĚH BÁJNÉHO SISYFA 

Sisyfos byl synem Aiola, praotce všech Aiolů, jednoho z nejstarších 

starořeckých kmenů, a jeho manželky Enareté. Sisyfos pojal za manželku Atlantovu 

dceru Meropé, Plejádu, která mu porodila syny Glauka, Omytióna a Sinóna. Jeho 

ženě patřilo stádo dobytka na Isthmu (Isthmos = Korintská šíje). Zde se spolu 

usadili a Sisyfos zde založil sídlo. Nebylo jím nic jiného než slavný Kórinthos a 

jakožto jeho zakladatel se zde Sisyfos stal prvním králem. Podle mýtů tedy byl 

Sisyfos předkem korintských králů. Toliko k nám promlouvá tradice...1 

К založení Korintu však existují další dvě legendy. Podle první založil 

Korinthos potomek boha Hélia, zatímco druhá praví, že zakladatelem města byla 

1 LÜCKE, Hans-K.; LÜCKE, Susanne. Helden und Gottheiten der Antike : ein Handbuch ; der 
Mythos und seine Überlieferung in Literatur und bildender Kunst. Reinbek bei Hamburg : Rowohlt-
Taschenbuch-Verl., 2002. S.527. [dále jako: LÜCKE, Hans-K.; LÜCKE, Susanne. Helden und 
Gottheiten der Antike.] 

7 



bohyně Efyra, dcera titána Okeana (odtud také jedno z antických jmen Korintu -

Efyra). Jelikož zde ale dle tradice měl být Sisyfos prvním vládcem, bývá s ním 

hojně spojováno i založení. Také se objevuje, že mu město dala do spravování 

Médea2. 

Bývá označován jako nejchytřejší a nejmazenější člověk, ale s jeho jménem 

jsou spojovány i poněkud méně lichotivé charakteristiky, a to - muž nejprohnanější 

a nejlstivější. V podstatě každá epizoda pojící se к jeho pověsti vypráví o některé 

jeho lsti, úskoku, důmyslném nápadu. Přibližme si Sisyfa prostřednictvím 

následujících příběhů. 

Jak jsme již uvedli, Sisyfova žena, a po svatbě i její muž, vlastnili stádo 

dobytka. Na nedalekých pastvinách mohl ovšem kolemjdoucí spatřit i jiná stáda. Ta 

patřila Autolykovi, muži, který za svého otce považoval samotného boha Herma. 

Tento Autolykos byl vskutku „mistr zloděj". Dobytek z cizích stád se často stával 

jeho kořistí. Výrazně mu při tom pomáhala schopnost měnit podobu ukradených 

zvířat, schopnost, kterou ho obdaroval otec Hermès. A tak měnil rohatá zvířata na 

bezrohá a naopak a také s barvou dobytka si mohl nakládat, jak mu zrovna bylo ku 

prospěchu. To se pochopitelně nelíbilo Sisyfovi, který si povšiml, že zatímco jeho 

stáda se podezřele zmenšují, Autolykova naopak nebývale rostou. Jak však zloděje 

z krádeží usvědčit? Nad tím si lámal hlavu, až se mu v ní zrodil skvělý plán. Všem 

svým zvířatům vyryl do kopyt monogram „SS". To však naneštěstí pro Sisyfa 

Autolykos odhalil. 

Sisyfos se nehodlal vzdát a do zvířecích paznehtů udělal další prohlubeniny 

ve tvaru písmen, do nichž však tentokrát nalil olovo. Ve stopách dobytka byla 

čitelná věta: „Autolykus mě ukradl".4 

Autolykos odváděl odcizený dobytek a stopy vyšlapané v půdě vedly až do 

jeho stáje. A tak byl druhý den zloděj z krádeže usvědčen. Sisyfos pak vešel do 

sousedovy stáje a podle kopyt rozpoznal své kusy dobytka. Mezitím, co se sousedé 

dohadovali s Autolykem, Sisyfos neváhal, chvatně obešel dům a vstoupil dovnitř. 

2 Chronicle of Corinth Excavations. The American School of Classical Studies at Athens, [online] 
[11.3.2009] Dostupné na WWW: <http://www3.ascsa.edu.gr/mediaycorinth/corinth.html> 
3 KERÉNYI, Karl. Mytologie Řeků II. Praha : Oikoymenh, 1998. s.63. - vychází z - Tzetzes: ad 
Lycophronem 344 [dále jako: KERÉNYI, Karl. Mytologie Řeků II.] 
4 KERÉNYI, Karl. Mytologie Řeků II. s. 63. - vychází z - Polyae.6.52 
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Zde svedl Autolykovu dceru Antikleiu, která se krátce po tomto incidentu stala 

ženou argejského krále Laerta.5 Antikleia otěhotněla a porodila chlapce - Odyssea. 

Odtud tedy můžeme tvrdit, že slavný Odysseus byl synem Sisyfovým a způsob, 

jakým byl počat, dostatečně vysvětluje lstivost, která je pro tohoto hrdinu tak 

příznačná a je dědictvím po otci. Lstivost však není jedinou vlastností, kterou oba 

oplývají. Musíme poukázat na způsob, jakým Odysseus vytrvává na svých cestách. 

Ani přes všechny nástrahy, úklady a léčky, nevzdává naději na návrat domů. Stejně 

jako jeho otec je ve svém konání vytrvalý. Toto je tedy dědictví, které se dostalo 

Odysseovi od otce do vínku. Opomeňme fakt, že Odysseovy útrapy budou mít 

konec a on svého vytouženého návratu domů dosáhne... 

Nutno však upozornit na fakt, že homérské básně neznaly tradici, dle které je 

Sisyfos Odysseův otec. Odysseus je v nich označován jako syn Laertův. Naopak je 

tomu u antických autorů tragédií, kde je tato tradice zcela běžná.6 

Měly bychom dodat, že historik Kerényi, na něhož v práci několikrát 

odkazujeme, není jednoznačně ochoten přijmout verzi, kterou uvádí jiný autor -

Graves - že se Sisyfos k Antikleie vplížil a svedl ji. Kerényi uvádí také následující 

možnost. Po usvědčení z krádeží musel Autolykos přiznat porážku. Jelikož šlo o 

zkoušku lstivosti, ve které neuspěl, uzavřel s vítězem pohostinné přátelství na důkaz 

toho, že si soupeře váží. Jak přesně to probíhalo dále, sice není jisté, ale jeden z 

takzvaných homérských pohárů ukazuje celkem nepokrytě Sisyfa v ložnici dcery 

svého pohostinného přítele: Sisyfos tu sedí na lůžku a Antikleia drží vřeteno. 

Možná se sem opravdu vplížil...ale možná ho sem zavedl sám Autolykos. Proč? 

Aby byl zplozen potomek chytřejší než všichni chytráci.7 Kdo tedy nakonec 

přechytračil koho? Sisyfos Autolyka, nebo Autolykos Sisyfa? 

Výše jsme uvedli, že Sisyfos bývá označován jako zakladatel či 

spoluzakladatel Korinthu. Stalo se tak pravděpodobně až po „pasteveckém" období, 

za kterého se udál uvedený příběh. Údajně Sisyfos toto město osídlil lidmi, kteří 

5 GRAVES, Robert. Řecké mýty I. Praha : Odeon, 1982. s.226. [dále jako: GRAVES, Robert. Řecké 
mýty /.] 
6 GRAVES, Robert. Řecké mýty /. s. 226; KERÉNYI, Karl. Mytologie Řeků II. s. 63 - a uvádí, že 
Odysseus byl Sisyfův syn dle následující tradice: Lycophron 344; Lycophron 1030; Sophocles -
Aiax 189; Sophocles - Philoctetes 417; Euripides - Cyclops 104; Aeschylus zlomek 175; Sophocles 
zlomek 142; IA 524 
7 KERÉNYI, Karl. Mytologie Řeků II. s. 63 - vychází z - Sophocles: Aiax 



vznikli z hub. Jeho současníci ho znali jako nejhoršího darebáka pod sluncem, jistou 

vděčnost mu projevili za to, že pozvedl korinthský obchod a loďstvo, založil 

isthmijské hry na počest svého příbuzného Melikerta a opevnil citadelu v Korinthu 

(Akrokorinthos). 

Jako další doklad Sisyfovi prohnanosti vyprávějme příběh následující... 

Jednoho dne zemřel Sisyfův otec Aiolos a thesalského trůnu (Thesálie se rozkládá v 

centrální části Řecka), na který měl dědický nárok Sisyfos, se zmocnil Salmóneus, 

Sisyfův bratr. Sisyfos si nebyl jist, co má dělat, a tak se šel na radu otázat do delfské 

věštírny (příznačné pro řecký svět) a dozvěděl se, že má zplodit děti se svou neteří8 

a ty že ho pomstí. Svedl tedy svou neteř, Salmoneovu dceru Tyró. Ona však časem 

zjistila, že motivem nebyla láska к ní, ale touha pomstít se Salmoneovi. To už však 

byli na světě dva synové, které Tyró porodila. A tak je, stejně jako Médeia své děti, 

zavraždila. Sisyfos vzal mrtvá těla a vznesl falešné obvinění z incestu a vraždy proti 

svému bratru Salmoneovi. Poté ho nechal vyhnat z Thesálie. 

Další příběh má poněkud jiný charakter a můžeme říci, že Sisyfos je v něm 

prvotně nevinně. Viděl totiž nejvyššího boha Dia, kterak unáší Aigínu, dceru 

říčního boha Asópa. Věděl, že prozradí-li, co spatřil, nemine ho hněv vládce bohů a 

pravděpodobně i krutý trest. Ale zase tak velký strach neměl a navíc si uvědomil, že 

ze stávající situace může těžit ve svůj prospěch. Také byl údajně pobouřen tím, že 

bohové se vůbec nechovají čestně a dělají lidské chyby. Z toho si velmi rád vyvodil, 

že není nutné, aby je lidé poslouchali. A tak usouženému Asópovi prozradil, co se 

stalo s jeho dcerou, ale až poté, co mu tento muž slíbil, že v korinthském hradu 

začne tryskat nikdy nevysychající pramen. A tak se také -stalo a za Afroditiným 

chrámem vytrysknul pramen Peiréna a otec se dozvěděl, kde se nachází jeho dcera. 

Jenže Zeus brzy zjistil, kdo Asópovi vše vyzradil, Sisyfovo jméno nebylo utajeno a 

nejvyšší bůh, rozezlen, uchystal Sisyfovi krutou pomstu. 

Zeus rozhodl, že tento smělý opovážlivec, který prozrazuje tajemství bohů, 

musí za své činy pykat. Měl být zavlečen do Tartaru9. Zde vládnul Diův bratr Hádés 

8 GRAVES, Robert. Řecké mýty I. s. 226 - uvádí Tyró jako Sisyfovu neteř - vychází z - Hyginus: 
Báje 60; v kapitole věnované přímo Salmoneovi a Tyró (s.230) Graves uvádí, že Salmóneus byl buď 
syn nebo vnuk Aiola a Eneraty, což ještě možnosti příbuzenských vztahů rozšiřuje; KERÉNYI, Karl. 
Mytologie Řeků II. s. 270-271. - rodokmen, z něhož vyčteme, že Salmóneus a Sisyfos bratři 
9 Tartaros je mohutná propast se železnými zdmi a branami, vzniklá z prvopočátečního chaosu. Leží 
tak hluboko pod zemí, jak vysoko je nebe nad zemí. Tartaros bývá také označován bůh této propasti. 
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a odtud byl také vyslán černý bůh smrti Thanatos10, aby sem, do Hádovy říše, 

Sisyfa za každou cenu přivedl. Graves uvádí, že pro Sisyfa se vypravil samotný 

Hádés.11 Jenže Sisyfos se nenechal zastrašit a s okřídleným Thanatem si poradil. 

Zavřel ho, spoutaného, do sklepa, možná dokonce do sudu. Bůh smrti byl po jistou 

dobu bezmocný a nemohl vykonávat svou práci. To znamenalo, že lidé na celém 

světě přestali umírat. Nemohl umřít ani ten, kdo byl jakýmkoliv způsobem 

popraven, nebo jinak zabit. Lidé však také přestali přinášet oběti bohům, což byl 

logický důsledek toho, že se bohů přestali bát. A toto všechno měl na svědomí jeden 

vychytralý a důmyslný člověk - Sisyfos. Podařilo se mu zatřást s řádem, na němž 

spočívala sama existence bohů. 

Brzy přetekl pohár Diovy trpělivosti a povolal к sobě svého syna Area12, 

kterému uložil vysvobodit Thanata. A tak Arés sestoupil na zem a vydal se bez 

meškání do Sisyfova paláce. Boha smrti vysvobodil a ten už se podruhé nemýlil, 

uchvátil Sisyfovu duši a přinesl ji do podsvětí. 

Jenže to by nebyl Sisyfos Sisyfem, aby se i na takovouto situaci předem 

nepřipravil. Ještě než přišel Arés, upozornil svou ženu Meropé, aby, ať se stane, co 

se stane, za žádných okolností nepohřbívala jeho tělo a nepřinesla pohřební oběť 

v podobě předepsaných darů. To byla záminka, která se mu později měla hodit. 

Sisyfos byl sice v podsvětí, ale Hádés se svou ženou Persefóné marně čekali 

na dary. Vypravil se к Persefóné, začal se omlouvat za svou „nedbalou" ženu, které 

musí vyčinit a slíbil, že vše dá do pořádku, pustí-li ho na tři dny ven z Hádu. 

Argumentoval také tím, že, jako osoba nepohřbená, vůbec neměl být vpuštěn na 

loďku, která převáží zemřelé duše a že měl zůstat na opačném břehu řeky Stygu.13 

Tak jako tak, neměl v plánu se po vymezené lhůtě tří dnů do podsvětí vracet. 

Rozloučil se se Zagreem14, synem Dia a Persefóné15 a s veškerými tajemstvími 

10 KERÉNYI, Karl. Mytologie Řeků II. s. 62. 
11 GRAVES, Robert. Řecké mýty I. s. 227. 
12 V řecké mytologii je Árés bohem války. 
13 GRAVES, Robert. Řecké mýty I. s. 227. Hrůzná řeka Styx v podsvětí obtéká celou říši mrtvých, je 
nepřekročitelnou hranicí podsvětí. 
14 Toto jméno využívá Albert Camus pro postavu v díle „Šťastná smrt" - Zagreus je onen beznohý 
„fi losof , kterého Patrice Mersault zabije a přivlastní si jeho majetek. 
15 Zeus, v podobě hada, svedl Persefóné a ta porodila Zagrea, na kterého žárlivostí rozlícená Héra 
poslala titány. Ti ho, poté, co několikrát úspěšně změnil svou podobu, nakonec dostihli. Zagreus, 
zrovna býkem, byl titány roztrhán na kusy. GRAVES, Robert. Řecké mýty I. s. 121. uvádí, že 
ohavnou hostinu, kdy titáni požírali Zagreovo syrové maso, přerušila Athéna. Zachránila Zagreovo 
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podsvětí. Dal jim navždy sbohem slovy, která bylo možno slyšet v Aischylově 

satyrské hře „Uprchlý Sisyfos".16 

Sisyfos zůstal na zemi se svou milovanou ženou a užíval si života, jak 

nejlépe uměl. Co nastalo? Bůh Hermès byl pověřen úkolem přivést otrlého Sisyfa 

zpět a úspěšně tak učinil.17 

Prý si při jedné pitce počkal, až bude Sisyfos poněkud opojen a pak mu 

nemilosrdně a nadobro uchvátil duši. Také se však můžeme dočíst, že Sisyfos dožil 

na zemi přirozeně.18 Trest, který ho v Tartaru očekával, ho však neminul, ať už mu 

započal o pár let dříve či později. A v čem spočíval? 

Soudci mrtvých mu ukázali na obrovský kus skály a nařídili, aby ho vytlačil 

po svahu na kopec a na druhé straně ho skutálel dolů. Jenže se mu to dosud 

nepodařilo. Vždy, jakmile už téměř dosáhne vrcholku, mu balvan vyklouzne a svalí 

se opět zcela dolů. Sisyfos seběhne za ním, unaveně se ho chopí a musí začít znovu, 

ačkoliv je jeho tělo pokryto potem a nad hlavou mu krouží zvířený prach. Největším 

trestem pro něj má být vědomí, že mu při této ohlupující, těžké a bezúčelné dřině 

nepomůže žádná chytrost a jeho činnost je činnost bezvýsledná. 

1 .7. NĚKOLIK PODOB SISYFA V UMĚNÍ 

S tématem „Podoby Sisyfa v umění" by se dala zahájit samostatná 

diplomová práce. My pouze uvedeme některá literární (přímo v textu) a výtvarná 

srdce, jež vložila do sádrové figurky a vdechla do ní život. GRANT, Michael; HAZEL, John. 
Lexikon der antiken Mythen und Gestalten. München : List, 1976. uvádějí, že Zagreovo srdce Zeus 
spolkl a poté oplodnil Semelé - vložil do ní ono pozůstalé srdce - a ta porodila syna, kterého Zeus 
pojmenoval Dionýsos - odtud tedy bývají Zagreus a Dionýsos ztotožňovány a za matku lze též 
považovat Semelé. Dionýsos často splývá s krétským Zagreem, také Dionýsos byl roztrhán na 
kousky. Zagreus was the "first-born Dionysos, a god of the Orphic Mysteries. Citation In The Theoi 
Project [online] Greek Mythology was created and is edited by Aaron J. Atsma, Auckland, New 
Zealand, [cit. 12.5.2009] Dostupný z WWW: <http://www.theoi.com/Georgikos/Zagreus.html>. 
Překlad: Zagreus byl „prvorozený Dionýsos", božstvo orfických mystérií.; Podotkněme ještě, že 
stejně jako se do Řecka rozšířila vinné réva prostřednictvím Kréty, tak i krétský kult Zagreův se 
pravděpodobně proměnil v řecký Dionýsův. 
16 KERÉNYI, Karl. Mytologie Řeků II. s. 62. - Aischylos zlomek 220. 
17 GRAVES, Robert. Řecké mýty 1. s. 227. 
18 KERÉNYI, Karl. Mytologie Řeků II. s. 64. 
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znázornění (v příloze), zachycují Sisyfa. Taktéž vynecháme interpretaci básní a 

hlubší rozbor obrazů. Takové zastavení si v rámci této práce nemůžeme dovolit. 

Postavu Sisyfa nelezneme jako motiv na černo- a červenofígurových 

amforách. Jako příklad uveďme vázu (okolo 530 př. n. 1.), na níž je Sisyfos 

zobrazen jako nahý, vousatý, svalnatý muž. Vedle něj stojí ženská postava 

představující Persefóné. Sisyfos drží balvan diskovitého tvaru v obou rukou. Balvan 

nevalí, ale nese19. 

Za pozornost stojí připomenout zobrazování Sisyfa jakožto jednoho z tzv. 

čtyřech zatracených či prokletých. Toto zobrazení vychází z Ovídiova díla Proměny 

(báseň Podsvětí uvádíme dále). Jedná se o Ixiona, Sisyfa, Tantala, Titya. Tento 

cyklus obrazů namaloval Tizian na objednávku sestry císaře Karla V., Marie 

Uherské20. Obraz vzniklý roku 1549 je dnes к vidění ve slavné madridské galerii 

Prado21. Sisyfa zde vidíme jako svalnatého muže, který v předklonu na ramenou 

oběma rukama přidržuje tmavý balvan nepravidelného tvaru. Sisyfos je zde 

znázorněn ve své osamělosti. Pouze on a jeho balvan. Ve výše jmenované galerii je 

к vidění také Tizianův Tityos. Dva zbylé obrazy se nedochovaly22. V Pradu jsou 

umístěny také dva „prokletí" od Jusepa Ribery23 - Tityos a Ixion ze stejnojmenného 

cyklu. Tyto obrazy, vzniklé roku 1632, jsou velmi dynamické, plné hrůzy a bolesti. 

Také obraz Franze von Stucka z roku 1920 nazvaný „Sisyphus" ho 

zachycuje samotného pouze s balvanem. Balvan je tentokrát opřen o skálu a Sisyfos 

ho hrudí a rukama ke skále tiskne a snaží se ho tlačit do výše24. Značně odlišná 

jsou potom znázornění Sisyfa od Wolfganga Mattheuera. Tomu se postava stala 

motivem několika děl25, jsou к vidění v příloze ukázka. A nyní nechrne zaznít 

slova básnická... 

19 Lexikon der Kunst. Bd. 6. R - Stad. Leipzig : E. A. Seemann Verlag, 1994. s. 692. [dále jako: 
Lexikon der Kunst. Bd. 6. R - Stad. ] Viz příloha - Obr. č. 1. 
20 Marie Uherská (či Habsburská, či Rakouská) byla vdova po Ludvíku Jagellonském a v letech 
1531-1555 místodržící v Nizozemí. 
21 KENNEDY, lan G. Tizian : um 1490-1576. Köln : Taschen, 2006. s. 71-73. Viz příloha - Obr. č. 
2. 
22 KENNEDY, lan G. Tizian : um 1490-1576. Köln : Taschen, 2006. s. 72. 
23 SCHOLZ-HÄNSEL, Michael. Jusepe de Ribera : 1591-1652. Köln : Könemann, 2000. s. 50-52. 
24 Lexikon der Kunst. Bd. 6. R - Stad. s. 692. Viz příloha - Obr. č. 3. 
25 Lexikon der Kunst. Bd. 6. R - Stad. s. 692. Viz příloha - Obr. č. 4., Obr. č. 5., Obr. č. 6., Obr. č. 7. 
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Homér: Odysseia2b 

Také jsem Sisyfa zahléd, jak trvale trampoty snáší: do vrchu obrovský 
balvan vždy oběma rukama valil. Nohama opíral se i rukama o zem a balvan strkal 
do kopce vzhůru až к vrcholu, ale když chtěl ho překulit přes vrch, ta tíž ho pokaždé 
zvrátila nazpět - rázem zas na rovnou zem se kutálel drzý ten balvan. Poznovu ze 
všech sil jej strkal zas nazpátek, z údů stékal mu v praméncích pot, mrak prachu mu 
od hlavy stoupal. 

Publius Ovidius Naso: Podsvětí27 

Cesta, jež к podsvětí vede, jde stínem neblahých tisů, 
mraky ji v temnotu halí a ticho němé v ní vládne. 
Líný Styx tam mlhami dýchá, sem kráčejí Stíny 
právě zemřelých lidí, co řádně pohřbeni byli. 
V drsných těch místech, kde hrůza a zima jsou jediní vládci, 
nově příchozí duše jsou v rozpacích, kudy jde cesta 
k styžskému městu, kde královský hrad je chmurného Dita, 
neboť tisíce vchodů a bran má prostorné město. 
Tak jako z celého světa se řeky sbíhají v moře, 
stejně i v toto město se duše scházejí všecky: 
nikomu není malé a necítí přírůstek davů. 
Bez těla, kostí a krve zde bloudí k Dítovu hradu, 
jiní zas hledí si prací, jež zaživa vykonávali, 
ostatní zdržuje trest, jenž v podsvětí pro ně byl určen, 
luno opustí nebe a vydrží hroznou sem cestu; 
tak se poddala hněvu a nenávisti své kruté. 
Jakmile vstoupila sem, hned pod tíhou božího těla 
zasténal práh a Kerberos zdvihl svou trojitou hlavu, 
trojí z ní vyrazil štěkot. I zavolá luno své sestry, 
dcery to Noci, ta přísná a nesmiřitelná 
božstva, střežící bránu tam žaláře uzavřeného 
z ocele kutou, a z vlasů si černé česaly hady. 
Uprostřed mrákotných mlh když poznaly Iunonu, hned ty 
Lítice povstaly před ní. To místo je zločinců sídlem: 

26 HOMÉR. Odysseia, (Z řečtiny přeložil Rudolf Mertlík). 13. vyd. (v Odeonu 3.). Praha : Odeon, 
1984. s. 158. 
27 OVIDIUS Naso, Publius. Proměny. 3.vyd. Praha : Avatar, 1998. s. 93-94. 
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útroby nastavoval tam Tityos na pospas dravcům, 
roztažen přes devět jiter; ty, Tantale, nemůžeš lapit 
к napití vodu a prchá ti strom tam čnějící s plody; 
balvan tam, Sisyfe, valíš či doháníš, jenž se vždy vrací; 
točí se Ixíón v kole, sám stíhá se, před sebou prchá; 
Danaovny, jež smrt svým mužům se nebály zchystat, 
stále čerpají vodu a stále ji nadarmo nosí. 

Heinrich Heine: Die Sonne ging auf bei Paderborn28 

Die Sonne ging auf bei Paderborn, 
Mit sehr verdroßner Gebärde. 
Sie treibt in der Tat ein verdrießlich Geschäft — 
Beleuchten die dumme Erde! 

Hat sie die eine Seite erhellt, 
Und bringt sie mit strahlender Eile 
Der andern ihr Licht, so verdunkelt schon 
Sich jene mittlerweile. 

Der Stein entrollt dem Sisyphus, 
Der Danaiden Tonne 
Wird nie gefüllt, und den Erdenball 
Beleuchtet vergeblich die Sonne! 

Und als der Morgennebel zerrann, 
Da sah ich am Wege ragen, 
Im Frührotschein, das Bild des Manns, 
Der an das Kreuz geschlagen. 

Mit Wehmut erfüllt mich jedesmal 
Dein Anblick, mein armer Vetter, 
Der du die Welt erlösen gewollt, 
Du Narr, du Menschheitsretter! 

28 HEINE, Heinrich. Die Sonne gung auf bei Paderborn. Citation, [online] In Kalliope Digtarkiv [cit. 
6.3.2009] Dostupné na WWW: < http://www.kalliope.org/digt.pl?longdid=heine2001102275> 
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Sie haben dir übel mitgespielt, 
Die Herren vom hohen Rate. 
Wer hieß dich auch reden so rücksichtslos 
Von der Kirche und vom Staate! 

Zu deinem Malheur war die Buchdruckerei 
Noch nicht in jenen Tagen 
Erfunden; du hättest geschrieben ein Buch 
Über die Himmelsfragen. 

Der Zensor hätte gestrichen darin, 
Was etwa anzüglich auf Erden, 
Und liebend bewahrte dich die Zensur 
Vor dem Gekreuzigtwerden. 

Ach! hättest du nur einen andern Text 
Zu deiner Bergpredigt genommen, 
Besaßest ja Geist und Talent genug, 
Und konntest schon die Frommen! 

Geldwechsler, Bankiers, hast du sogar 
Mit der Peitsche gejagt aus dem Tempel — 
Unglücklicher Schwärmer, jetzt hängst du am Kreuz 
Als warnendes Exempel! 

Heinrich Heine: Slunce pak vyšlo u Paderbornu29 

Slunce pak vyšlo и Paderbornu, 
zvlášť mrzutým zdálo se mi, 
má vskutku na starost nudnou věc -
osvítit hloupou zemi. 

Když jednu stranu osvětlí, 
na druhou se světlem běží, 
mezitím ale první z nich 
v temnotě zas už leží. 

Sisyfus ztrácí kámen vždy, 
Danaidkám se nepodaří 

29 HEINE, Heinrich. Německo - Zimní pohádka. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, 
hudby a umění, 1956. s. 65-67. 
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naplnit vědro a nadarmo 
slunce tu na zem září. 

A když se mlha protrhla, 
tu v červánku při silnici 
viděl jsem obraz muže, jenž 
přibitý na kříži visí. 

Můj ubohý bratránku, když tě zřím, 
vždy rozlítostněn jsem celý, 
ty, jenž jsi svět chtěl vykoupit, 
ty blázne, ty spasiteli! 

Pěkný ti kousek provedli 
páni z vysoké rady, 
proč bezohledně však káral jsi 
církev a státní vady. 

К tvé škodě ještě v oněch dnech 
se tiskem nic nešířilo, 
jinak o nebeských otázkách 
býval bys napsal dílo. 

Censor by ze spisu vyškrtal, 
co urážkou na zemi bývá, 
chránila by tě před křížem 
censura přepečlivá. 

Ach, věru sis mohl jiný text 
ke kázání na hoře najít, 
měl jsi přec ducha a nadání 
a mohls klid zbožných hájit. 

Směnárníky i bankéře 
tvůj bič uměl z chrámu vyhnat, 
nešťastný snílku, teď na kříži 
visíš, co varovný příklad! 



Jaroslav Vrchlický; Balvan Sisyfův30 

Tys zapomněl na bohatýra báje, 
jenž těžký balvan v luzích Styxu válí, 
jej nese, drží - snad se neskutálí, 
teď věří sám, však v skaliny kraje 

ten smekne se, zpět letí, unikaje 
ve hromotřesku padne mezi skály, 
Kde doma byl - On za ním běží zdáli, 
výš tlačí, hrudí oň se opíraje 

A znovu válí - balvan klesá znovu, 
on začíná zas v nezdolné své muce. 
Již chápeš tu svou práci titanovou? 

Však neustáváš též v tvé pilné ruce 
mé dílo roste, nevšimnuto žije -
Buď zdráv, ty Sisyfe, má poesie! 

30 VRCHLICKÝ, Jaroslav. Sonety samotáře : Nové sonety samotáře / Jaroslav Vrchlický : Poslední 
sonety samotáře : Prchavé Huse a věčné pravdy. Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, 
hudby a umění, 1959. s. 359. 
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2 ALBERT CAMUS 

V rámci této kapitoly nejprve biograficky představíme Alberta Camuse, do 

kontextu doby zasadíme jeho životní příběh a také podáme ucelený přehled jeho 

tvorby. Poté se budeme věnovat Camusově filosofie. Jednotlivé podkapitoly jsou 

částmi zmíněné symbolické kružnice. 

2.1 V ZAJETÍ ŽÁRU SLUNCE A VÁŠNIVOSTI SRDCE 

Albert Camus se narodil 7. listopadu 1913 ve vesnici Saint-Paul, osm 

kilometrů od malého městečka Mondovi, ležícího jižně od alžírské Annaby. 

V předvečer první světové války bylo Alžírsko francouzskou kolonií. Albert byl 

druhým synem Luciena Augusta Camuse a jeho ženy Cathérine, která pocházela 

z baleárského Mahonu, byla tedy španělského původu. Camus později s oblibou rád 

tvrdil, že po matce zdědil svou španělskou hrdost a také údajnou kastílskou 

neochotu uzavírat kompromisy. Otcova rodina pocházela původně z Alsaska.31 

Camus se narodil do velice chudých poměrů. Rodina byla sužována bídou, tak jako 

mnoho jiných lidí, jejichž předci opustili rodnou Francii a s první přistěhovaleckou 

vlnou okolo roku 1830 na sever Afriky přesídlili. Camusova rodina neměla de facto 

žádný majetek ve svém vlastnictví a s příchodem války měla přijít další rána. Otec 

dvou dětí je povolán na frontu, aby bojoval v zemi, kterou nikdy nenavštívil, jejíž 

poměry a problémy mu nic neříkají. Jediné, co mu, stejně jako mnoha dalším, kteří 

byli, jakožto Francouzi žijící v Alžíru, povoláni do boje, vštěpováno, že Francie 

bojuje proti zlu, které představuje mocný francouzský soused, Německé císařství. 

Již 11. října 1914 v důsledku poranění hlavy Lucien August Camus ve vzdálené 

Bretani umírá. 

Frankreich, das unbekannte, ferne Land, mit dem die kleine Siedlerfamilie 

wenig verband, hatte gewaltsam in ihr Leben eingegriffen: Der Vater war von der 

Familie weggerufen worden an einen Ort, den er nicht kannte, in ein Geschehen, 

31 ASHOFFOVÁ, Brigitta. Alžír a Albert Camus. 100+1. 1989, č. 19, s. 42-45. ; DUFKOVÁ, 
Vlasta. O spravedlnosti a matce. Literární noviny. 1995, roč. 6, č.37, s. 12. 
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das er kaum verstand; in einer Fußnote in „Der erste Mensch" heißt es: „Er (d.h. 

der Vater Camus') hatte Frankreich nie gesehen. Er sah es und wurde getötet"32. 

Albert a starší bratr Lucien tedy vyrůstají nadále s matkou. Vliv na ně má ovšem 

zejména jejich babička z matčiny strany. Je to přísná a nekompromisní žena, která 

má o osudu svých vnoučat jasno. Musí se být schopni samostatně začít živit, co 

nejdříve to půjde. Na druhou stranu ale Camus také vzpomíná na její srdečnost a 

schopnost vypořádávat se s útrapami, které jí život permanentně přinášel. Sama 

byla matkou devíti dětí, o jejichž budoucnost se musela po brzké smrti svého muže 

postarat. Dvě z jejích dětí jí zemřely, její muž předčasně podlehl neznámé nemoci, 

zeť a všichni její synovci padli v bojích. Se smrtí byla konfrontována takřka 

permanentně. Vzhledem к těmto svým životním zkušenostem si automaticky 

nárokovala i výchovu svých vnoučat. 

Albertova matka trpěla přirozenou nedoslýchavostí a tudíž i komunikace 

s okolním světem pro ni byla z tohoto důvodu ztížena. Matce tak bylo upřeno 

vyjádřit své city к dětem slovy. Albert svou matku vnímal jako milující, ale mlčící a 

to samozřejmě pro něj bylo určitým defektem, už i proto, že matka, ačkoliv by 

možná ráda, nemohla uspokojit Albertovu touhu dozvědět se více o svém otci, 

kterého nemohl poznat. Přesto se mezi ním a matkou vytvořilo pouto, které zůstalo 

pevné po celý Camusův život. Als kleines Kind hat er sich heftig nach 

Zärtlichkeiten der geliebten und bewunderten Mutter gesehnt, und die Momente, da 

ihn ein Blick oder eine Geste ihrer Liebe versicherten, sind in seiner Erinnerung 
33 

unverlierbar geblieben . Camus svou matku celý život ctil a byla pro něj jakýmsi 

stabilním bodem, ke kterému se často upínal. „Matka je Kristus", stojí v jedné 

z autorových poznámek. Onen Kristus, který „v Alžírsku nepřistál"34. 

Chudoba, bída, nouze jsou neodlučitelně spjaty s Camusovým dětstvím. 

Rodina si mohla dovolit vskutku jen to nejnutnější. Přesto však Camus nevnímá své 

32 SÄND1G, Brigitte. Albert Camus. Orig.-Ausg., Überarb. Neuausg. Reinbek bei Hamburg : 
Rowohlt-Taschenbuch-Verl., 2000. s. 12. [dále jako: SÄND1G, Brigitte. Albert Camus.] Překlad KH: 
Francie, ta neznámá, vzdálená země, se kterou malou osadníckou rodinu pojilo jen velmi málo, 
násilně vpadla do jejího života: Otec byl od rodiny povolán na neznámé místo, do dění, kterému 
sotva rozuměl; v jedné poznámce pod čarou v Prvním člověku to zní: "Nikdy neviděl Francii. Uviděl 
ji a zabili ho ". (část přejata z českého překladu Prvního člověka, s. 57.) 
33 SÄNDIG, Brigitte. Albert Camus, s. 17. Překlad KH: Jako malé dítě velmi toužil po láskyplných 
projevech matky, kterou miloval a obdivoval a okamžiky, kdy ho nějaký její pohled, nebo gesto v její 
lásce к němu utvrdily, zůstaly natrvalo zapsány v jeho vzpomínkách. Srovnej s: CAMUS, Albert. 
První člověk. Praha : Mladá fronta, 1995. s. 76. 
34 DUFKOVÁ, Vlasta. O spravedlnosti a matce. Literární noviny. 1995, roč. 6, č.37, s. 12. 
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dětství jako neradostné, možná právě fakt, že se rodina neustále potýkala 

s materiální nouzí, dalo vzniknout jeho smyslu pro abstraktní hodnoty jako 

přátelství, láska, radost ze života a neobyčejný smysl pro vnímání krásy přírody. 

Právě s přírodou bylo jeho dětství úzce spjaté a její krásy mohl jakožto malý 

chlapec obdivovat. Moře bylo příjemné, teplé, slunce teď nad mokrými hlavami 

mírné a sláva světla naplňovala mladá těla radostí, která je nutila neustále výskat35. 

A dále: Bohatým lidem připadá nebe, které je nám přidáno, jako přirozený dar. U 

chudáků je mu vrácena povaha nekonečné milosti36. 

Nepřítomnost otce vyvolávala v malém chlapci potřebu tuto prázdnotu 

zaplnit. To se mu do jisté míry vyplnilo po setkání se svým učitelem Louisem 

Germainem. Tento muž chlapce naprosto uchvátil a stal se pro něj nedílnou součástí 

života. Právě Louis Germain odhalil ve vnímavém chlapci talent a touhu po dalším 

vzdělání. To logicky vyvolalo vlnu nevole v Albertově domácím prostředím, kde už 

jen pouhá gramotnost byl neskutečný a nadbytečný luxus (matka byla negramotná), 

natož pak ještě další vzdělání. Camus se své rodině postupně více a více odcizoval, 

což se s přibývajícím věkem mělo dále stupňovat. Albert Camus obstál při 

přijímacích zkouškách na lyceum v Alžíru, které také začal následně navštěvovat. 

Albert Camus vidí sám sebe jako potomka oněch „prvních lidí", těch, kteří 

opustili svůj domov a vypravili se do neznámé země, dost možná s vírou v lepší 

zítřky. Generace následující, jejichž součástí se cítí být, vidí Camus jako lidi bez 

minulosti, bez tradice, bez pocitu přináležitosti к rodné zemi svých předků. A jejich 

synové a vnuci se ocitli na této zemi, jako se tu ocitl i on, bez minulosti, bez 

morálky, bez ponaučení, bez náboženství, ale šťastní, že to tak je a že žijí na světle, 

vystrašení ze tmy a ze smrti. Všechna ta pokolení, všichni ti lidé, kteří sem přišli 

z tolika různých zemí, kteří tu žili pod tím podivuhodným nebem, po němž již stoupá 

předzvěst soumraku, odešli a stopy po sobě nezanechali, odešli uzavřeni do sebe. 
r 37 

Přes ně se rozprostřelo nezměrné zapomnění... 

V sedmnácti letech je Albert Camus intensivně konfrontován s možností 

blízké smrti. Roku 1930 totiž onemocní tuberkulózou, nebylo by к udivení, kdyby 

35 CAMUS, Albert. První člověk. Praha : Mladá fronta, 1995. s. 45. [dále jako: CAMUS, Albert. 
První člověk.] 
36 CAMUS, Albert. Zápisníky ; 1. Květen 1935 - únor 1942. Praha : Mladá fronta, 1997. s. 13. [dále 
jako: CAMUS, Albert. Zápisníky ; 1. Květen 1935 - únor 1942.] 
37 CAMUS, Albert. První člověk, s. 152. 
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upadl do beznadějného zoufalství z nejisté budoucnosti. Jenže na mladíka to má 

opačný dopad. Zopakuje poslední třídu gymnázia a rozhodne se pro studium 

filosofie. Své nemoci si je vědom, akceptuje ji a žije dál. Do svého zápisníku si 
v ' 3 8 

poznamenal: Život je krátký a ztrácet čas je hřích . 

Během studií pro něj hrál významnou roli jeho učitel Jean Grenier, 

se kterým ho později spojovalo celoživotní přátelství a od roku 1932 až do 

Camusovy smrti spolu vedli korespondenci. Určitými duchovními vzory a inspirací 

mu byli André Gide, Henry de Montherlant, André Malraux. Neustálou inspirací 

byl Camusovi svět antického Řecka a řeckého myšlení. Velkou oblibu si u něj 

získali ruské romány devatenáctého století, především Tolstoj a Dostojevský. Ve 

své diplomové práci se Camus věnuje na jedné straně křesťanství, na druhé straně 

antickému helenismu a provádí jejich srovnání39. 

Camus se pohybuje v kruhu svých přátel, mladých, umělecky a intelektuálně 

ambiciózních. Zálibou je jim divadlo, literatura, ale také sport. Dodejme, že Camus 

byl vášnivým hráčem fotbalu. Později s oblibou uváděl, že právě tato hra mu 

nesmírně pomohla pro jeho další vnímání života. Tak jako zde člověk nikdy neví, 

kam přesně míč poletí a nakonec letí tam, kam bychom to nejméně čekali, tak je to i 

s událostmi v životě. A že ho toto nedokázalo vykolejit, za to prý vděčí fotbalu.40 

Camus spolupracuje s divadelní skupinou „Theatre du Travail", později 

„Theatre de l'Équipe". Z uváděných her lze jmenovat Dostojevského „Bratry 

Karamazovi", Aischylova „Spoutaného Prométhea", pro divadlo přepracovaná 

Malrauxova novela „Léta ponížení", Puškinův „Don Juan", adaptace Gidova díla 
«41 

„Návrat ztraceného syna" . 

V pouhých dvaceti letech se Camus ožení se Simone Hié. Jejich manželství 

však nebude mít dlouhého trvání. Camus podnikne své dvě cesty. První, roku 1935, 

na Baleáry a druhou, roku 1936, do střední Evropy - se Simone. Jejich průvodcem 

je přítel Yves Bourgeois. Manželství je v této době plné problémů, cesta měla být 

38 CAMUS, Albert. Zápisníky ; 1. Květen 1935 - únor 1942. s. 18. 
39 Téma jeho diplomová práce: „Vztah helenismu a křesťanství v díle Plotina a Augustina". 
40 ASHOFFOVÁ, Brigitta. Alžír a Albert Camus. 100+1. 1989, č. 19, s. 42-45.; KÚNOVÁ, Eva. 
Oslňující samotář. Práce. 6. 11. 1993. [chybí strana] 
41 SÄND1G, Brigitte. Albert Camus, s. 34. 
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pokusem najít řešení. Opak se stane pravdou42. Projíždí Rakousko, Československo, 

Německo. V Rakousku zasáhne Camuse velká rána. Zrovna pobývají v Salzburgu a 

jeho žena obdrží dopis, který si Camus přečte a z kterého se dozvídá, že jistí doktoři 

Simone nejen obstarávají drogy (o její drogové závislosti věděl), ale jsou také jejími 

milenci. Po této šokující zprávě si Camus nedokáže představit další soužití se 

Simone. Chce na to vše zpomenout a Simone se vším všudy škrtnout ze svého 

života, což se ne zcela podařilo. V Praze stráví nejprve čtyři dny sám. V Praze se 

odehrává jedna kapitola jeho románu Šťastná smrt (s jasně autobiografickými rysy). 

Nutno podotknout, že Praha je zde zachycena značně nelichotivě jako ponuré 

město, kde se člověk lehce stane obětí křivolakých uliček, které vytvářejí 

neprostupný labyrint a kde je návštěvník doslova pronásledován všudypřítomným 

pachem kyselých okurek43. 

Víme již, že v době návštěvy Prahy byl Camus stíhán osobními problémy, 

což také jistě jeho vnímání značně ovlivnilo. Na druhou stranu je ale také dost 

možné, že na člověka uvyklého slunnému počasí, které mnoha lidem dodává životní 

optimismus, opravdu město mohlo působit potemněle a stísněně44. 

Po krachu manželství bydlí se svými dvěma přítelkyněmi, studentkami 

z Oránu. Aby si zajistil obživu, pracuje jako člen hereckého uskupení při Radiu 

Alžír. To samo ho však nemůže uživit, musí se tedy věnovat i jiné, mechanické 

práci, která ho pochopitelně neuspokojuje, ale nic jiného mu nezbývá. 

Literatuře jako takové se zatím ještě nevěnuje, není pro něj tak zcela 

jednoduché překonat zábrany spjaté se svou minulostí, svým původem. Zanedlouho 

přichází důležitý impuls. Jeho učitel Jean Grenier mu dává к přečtení román 

Andrého de Richarda „La Douleur" - „Žal", jehož přečtení má na Camuse obrovský 

vliv. Možnost identifikovat se s dějem tohoto románu, s tématy, jakými jsou život 

v chudinské čtvrti, samota, štěstí atd. se stávají odrazovým můstkem pro jeho 

vlastní literární činnost. 

42 FELDHOFF, Heiner. Paris, Algier : die lebensgeschichte des Albert Camus. Weinheim : Beltz & 
Gelberg, 1991. s. 23. . 
43 CAMUS, Albert. Šťastná smrt. Praha : Garamond, 2006. s. 53-63. 
44 TODD, Olivier. Albert Camus : ein Leben. Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1999. s. 111-123., tj. 
kapitola „Der Salzburger Brief'. Na Camusovu biografii od britsko-francouzského autora Oliviera 
Todda upozorní Aleš Knapp - viz. KNAPP, Aleš. Hledání štěstí. Nové knihy, 1997, č. 38, s. 1. 
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Jeho prozaickou prvotinou je dílo „Intuitionen" - „Intuice" z roku 1932, o 

rok později následuje esej „La Maison mauresque"- „Maurský dům". V další eseji 

„Les Voix de quartier pauvre" - „Hlas chudé čtvrti" je Camusovi tématem 

nefungující komunikace, nemocí izolovaný muž, tudíž jasně biografické prvky45. 

Epizody jsou poskládány naprosto volně a není zde žádná hlavní linie, která by 

epizody spojovala. Dalším jeho dílem je fragment románu, ve kterém se objevují v 

podstatě stejná témata. Vystupuje zde však hrdina, kterému jsou tyto Camusovy 

zážitky z dětství a mládí připisovány. Roku 1938 Camus dokončil svůj román „La 

Mort heureuse" - „Šťastná smrt", který se však rozhodl nevydat. Hlavním hrdinou 

je zde Patrice Mersault (o písmeno se odlišující oproti hrdinovi „Cizince", jímže je 

Patrice Meursault), který důkladně naplánuje vraždu jistého zámožného invalidy -

Zagrea46, čímž si zajistí finanční obnos pro svůj další život. Camus tím chtěl 

vyjádřit rozčilení nad tím, jak člověk zabíjí drahocenný čas svého života bezúčelnou 

prací, aby si vydělal na svou obživu. Toť jedna z možných interpretací47. 

První jeho publikovaná prozaická díla jsou dvě sbírky kratších prosaických 

textů. „L'envers et l'endroit", 1937 - „Rub a líc" a „Noces" - „Svatba", 193 848. 

Třicátá léta sebou přináší stupňující se napětí v Alžírsku. Nespokojenost 

autochtonního obyvatelstva s francouzskou koloniální nadvládou nabývá na síle a 

v Alžírsku se formuje vzdělaná vrstva místních muslimů, která vyzdvihuje význam 

zdejších tradic a zvyků a dává hlasitě najevo nesouhlas s narůstající bídou obyvatel. 

Na druhém břehu bouřící se řeky stojí etnicky a sociálně mnohem rozmanitější 

vrstva evropských přistěhovalců, pro niž se stává společným nepřítelem právě 

každý „místní arab". 

Camus vstupuje roku 1934 do Komunistické strany, z které ale v roce 1937 

vystoupí, protože nesouhlasí s vývojem situace v Alžírsku, kterému ostatní 

komunisté jen nečinně přihlížejí. 

Camus dostane nabídku na místo učitele v Sidi-bel-Abbés, městě 250 

kilometrů vzdáleném od Alžíru, které nejprve chce přijmout, ale nakonec své 

45 O postiženém strýci, matčině bratru viz.: CAMUS, Albert. První člověk, s. 80-108. 
46 V kapitole Sisyfos jsme pojednali bájného Zagrea a předeslali, že Camus toto jméno použije. 
47 SÄNDIG, Brigitte. Albert Camus, s. 40. 
48 V německé literatuře jako: „Licht und Schatten" a „Hochzeit des Lichts". 

24 



rozhodnutí přehodnotí a místo, které by mu bývalo mohlo zajistit poměrně stabilní 

společenské postavení, odmítá. 

V roce 1938 začne pracovat jako reportér pro nově vzniklý časopis „Alger 

républicain". Dobře si rozumí s šéfredaktorem, kterým byl Pascal Pia. Ten mladému 

spisovateli svěří kulturní a umělecký resort zpráv. Další oblastí, které se na půdě 

tohoto časopisu Camus věnuje, jsou reportáže z oblasti soudnictví. Camus 

upozorňuje na nespravedlivě vedené procesy vůči místnímu obyvatelstvu, palčivé 

problémy, se kterými se lidé potýkají. Obzvláště působivá byla série jeho článků, 

které v časopise vycházely pod názvem „Misère de la Kabylie" - „Bída Kabylie", 

obraz trpícího a koloniální nadvládou zbídačeného obyvatelstva49. 

V Evropě propuká válka, francouzští vojáci vyčkávají na Maginotově linii, 

kterou Hitlerovi vojáci obejdou, britské jednotky se stahují z Francie zpět do 

Británie, v červnu 1940 Francie kapituluje a sever je vojensky obsazen. Na jihu 

země vzniká kolaborantský útvar s čtyřiaosmdesátiletým hrdinou od Verdunu, 

maršálem Petainem, v čele a s centrem v lázeňském městě Vichy. 

Camus chce roku 1939 narukovat, boj proti Hitlerovi vidí jako nezbytnou 

nutnost. Kvůli své plicní chorobě je však jeho žádost odmítnuta. 1940 je zakázán 

časopis „Soir républicain", následovník zrušeného „Alger républicain". Camus 

odchází v březnu 1940, tedy ještě před kapitulací Francie, do Paříže a pracuje u 

„Paris Soir". Po obsazení severu mnoho lidí utíká do jižní vichistické republiky. 

Sem také přesidluje redakce „Paris Soir". Camus nesouhlasí s podřizováním se 

vnějším podmínkám a v práci začne mít problémy. 

V této době se také rozvádí se Simone Hié (ke krachu manželství došlo, jak 

víme, již dříve) a koncem roku 1940 se podruhé žení. V Lyonu si bere Francine 

Faure pocházející z francouzské rodiny žijící v alřírském Oránu. Brzy poté přichází 

o místo a se svou ženou odjíždí do Oránu, kde žijí u její rodiny. Jeho zdravotní stav 

se zhorší a přesouvá se na jih Francie, kde má být příznivější klima pro zlepšení 

jeho zdravotního stavu. Camus zde však nachází spíše vnitřní neklid a samotu, což 

se ještě vystupňuje v souvislosti s válečnými událostmi. Spojenci bojují nyní již i na 

severu Afriky a německé jednotky obsadí i jižní Francii. Dostat se tedy přes jih 

49 SÄNDIG, Brigitte. Albert Camus, s. 46. 
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Francie do rodného Alžíru je nemožné a také peníze, které mu rodina posílala, už 

odteď dostávat nebude. 

Camusovi pomůže jeho bývalý nadřízený a přítel Pascal Pia a v červnu a 

říjnu 1942 v nakladatelství Gallimard vycházejí dvě Camusova díla - „L'étranger" -

„Cizinec" a „Le mythe de Sisyphe" - „Mýtus o Sisyfovi". Od listopadu 1943 Camus 

také v nakladatelství Gallimard sám pracuje. Stále více pociťuje potřebu aktivně se 

zapojit a angažovat v odboji. Opět je to Pia, kdo přivádí Camuse do odbojového 

ilegálního časopisu Combat, jehož nedílnou součástí se stane. Práce zde je 

pochopitelně velice náročná a nebezpečná. Mnoho Camusových spolupracovníků 

bylo zatčeno a zavražděno. 

Ještě před válkou píše Camus drama „Caligula", které ovšem s válkou 

nabývá poněkud jiné konotace. Caligula byl zprvu koncipován jako postava, jejíž 

běsnění a emoce nás sice mohou děsit, na druhou stranu ovšem přivést 

к přemýšlení. Caligulovo chování je způsob postavení se absurdnu čelem. Během 

války Camus sám v postavě svého dramatu vidí spíše zloducha a odmítá tuto jeho 

diktaturu. Nechává ho vyřknout „Moje svoboda není ta pravá." 

Stejně jako pro Caligulu, byl i pro Camusův román „La peste" - „Mor" 

výchozím motivem nicotnost veškerých lidských plánů při střetu s tísnivou 

převažující přesilou, které se nejde ubránit. Lidský život je pro Camuse absolutní 

hodnotou a tuto hodnotu je potřeba bránit a bojovat za ni. My samozřejmě víme, že 

mor má své blahodárné účinky, že otevírá oči, že nutí přemýšlet. Z tohoto hlediska 

je stejný jako všechna zla tohoto světa a jako sám svět. Vždyť to, co je pravda i o 

zlech tohoto světa a o světě samém, platí také o moru. Ať je velikost, kterou 

jednotlivci mohou z moru vytěžit, jakákoliv, vezmeme-li v úvahu bídu našich bratří, 

musel by člověk být blázen, zločinec nebo zbabělec, aby s morem souhlasil - tváří 

v tvář moru je pro člověka jediným příkazem dne revolta50. Mor se stává symbolem 

války, a ačkoliv dílo vychází v červnu 1947, napsáno bylo již dříve. 

V srpnu 1944 je Paříž osvobozena a Combat může začít vycházet jako 

svobodné noviny. Mezi členy redakce bychom našli jména jako Jean-Paul Sartre, 

50 CAMUS, Albert. Zápisníky ; 2. leden 1942-březen 1951. Praha : Mladá fronta, 1999. s. 59. 
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Simone de Beauvoir, André Gide, Georges Bernanos, Michel Leiris, Jean Paulhan a 

šéfredaktorem byl Albert Camus. 

V září 1945 se Camusovi a jeho ženě narodila dvojčata Jean a Catherine. 

Camusova prestiž a sláva po válce nebývale roste. Stává se symbolem odvahy, 

odporu a postavení se tlaku zla. Jeho díla, vzniklá těsně před válkou a během ní, 

nabývají na popularitě. Roku 1946 je Camus pozván do Spojených států amerických 

jakožto reprezentant francouzské poválečné literatury. Camus se také silou a vahou 

své osobnosti zasazuje o podporu mladým severoafrickým spisovatelům, aby jejich 

díla začala v nakladatelství Gallimard vycházet. Jsou to autoři jako Simone Weil, 

René Char, Brice Parain51. 

Právě věhlas a sláva, které se zrodily takřka ze dne na den, v něm 

vyvolávaly poněkud rozporuplné dojmy. Na jednu stranu mu to nebylo nepříjemné, 

na druhou stranu pociťoval podivné vnitřní pnutí, nejistotu a příliš velký tlak na 

svou osobu. Stala se z něj sledovaná osobnost, od které se mnohé očekávalo. 

Pečlivě sledováno bylo jeho společenské vystupování, diskutováno bylo pole jeho 

literární činnosti. 

Přes herečku Marii Casarès se Camus dostává do kontaktu se skupinou 

španělských exulantů v Paříži, ke kterým ho pojí sympatie. Tato herečka ztvárnila 

hlavní hrdinku v jeho nepříliš úspěšné hře „Le Malentendu" 

„Nedorozumění"52hrála i v jeho další hře „L'État de siège" - „Stav obležení". 

V létě 1949 cestoval Camus po Jižní Americe, více než jeho výstupy, 

přednášky a veškeré reprezentativní úkoly, které měl v popisu práce, ho však lákalo 

poznávat Jižní Ameriku jako takovou - její sociální problémy, její obyvatelé, 

kulturní specifika apod. 

Po návratu z cest se opět zhoršuje jeho zdravotní stav. Dokončil ještě své 

drama „Les Justes" - „Spravedliví", ve kterém pojednává, za jakých podmínek 

může být použito politické moci jakožto prostředku boje. Camus se od tohoto 

distancuje a odmítá uznat politickou mocí legitimizované násilí. 

51 SÄNDIG, Brigitte. Albert Camus, s. 76. 
52 Odehrává se v Českoslovesku a původně se mělo jmenovat „Budějovice". 
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Ze zdravotních důvodů je Camus opět nucen Paříž vyměnit za jiné místo. 

Tentokrát je to Cabris, místo v horách jižní Francie. Zde vzniká Camusovo velké 

dílo „L'Homme révolté" - „Člověk revoltující" V tomto díle je výchozí tezí 

závažnost problému vraždy. Jasně zde vidíme souvislost s Mýtem o Sisyfovi, kde 

vychází z teze, že jediným skutečným problémem je sebevražda, která je vzápětí 

odmítnuta. Stejně tak i vraždu musíme vzhledem к hodnotě lidského života 

odmítnout. 

Rozsáhlé eseji „Člověk revoltující" předcházelo dílo z roku 1945, méně 

rozsáhlé, „Remarque sur la révolte" - „Poznámky к revoltě", ve kterém jsou již 

mnohé myšlenky také obsaženy. Camus odmítá víru v pokrok a historický vzestup, 

v těch vidí pouhou měšťáckou ilusi. Sféra lidského sebeuskutečnění, seberealizace 

nejsou dějiny, ani čas vymezený pro splnění určitého cíle, ale je jí příroda se svou 

cykličností, se svým opakováním se. Toto je jednoznačný odkaz na Camusovo 

zalíbení v řeckém myšlení. To také není lineární, ale cyklické. Pro Poppera pokrok 

není vyloučený, naopak, lidská zvídavost a touha objevovat přináší mnohá 

prospěšná zlepšení. Nevěří však v existenci dějinných zákonů a směřování 

к nějakému „höhepunktu". 

V padesátých letech se Camus velice intenzivně věnuje divadlu. 

Camus neustále touží po svém domově, kterým pro něj zůstává Alžírsko. 

Jeho obraz mu neustále vyvstává před očima, chce se vrátit. Přichází však válka. V 

roce 1954 zahájila Národní osvobozenecká fronta (NOF) guerillovou Alžírskou 

válku o nezávislost. Po skoro deseti letech války ve městech i na venkově se jí 

podařilo v roce 1962 vyhnat Francouze ze země. Většina z milionu lidí evropského 

původu spolu s profrancouzskými muslimy během několika měsíců roku 1962 

odletěla do Francie. 

Camus se к problému vyjádřil roku 1955 následovně: Diese beide Seiten, 

eine an die andere gekettet durch die Macht der Umstände, können wählen, ob sie 

sich miteinander verbinden oder einander zerstören wollen53. Nutno podotknout, že 

Camus s tímto názorem příliš neuspěl a společnost nebyla dalšímu soužití těchto 

dvou stran nakloněna (máme na mysli obyvatelstvo původní a Francouze zde 

53 SÄNDIG, Brigitte. Albert Camus, s. 97. Překlad KH: Obě strany, jedna s druhou provázané silou 
okolností, mohou volit, jestli se spolu spojí, nebo jestli se navzájem zničí. 
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usazené). Začátkem roku 1956 se Camus do Alžírska rozjíždí. A znovu i zde, přímo 

na místě, chce přimět znesvářené strany ke spolupráci, což je ovšem odsouzeno 

к neúspěchu а к usmíření nedojde. Ve sporu se nabízel jako arbitr, zveřejní Výzvu 

к civilnímu příměří v Alžírsku, snaží se obě strany nabádat к respektování životů 

nevinných, apelovat za ušetření civilního obyvatelstva. Camus je z celého vývoje 

velmi rozčarován, zklamán, pociťuje kompletní ztrátu domova, ke kterému ho 

vážou krásné vzpomínky. Camus publikuje dílo„Chroniques algériennes" -

„Alžírská kronika", ve které, ačkoliv se situace stále zostřuje, stále trvá na myšlence 

federace mezi příslušníky jednotlivých znesvářených stran. Wenn man will, daß 

Algerien sich von Frankreich trennt, werden beide in gewissem Sinne zugrunde 

gehen54. 

V Alžírsku je stále jeho matka a právě pocit sounáležitosti s alžírskými 

Francouzi dá zaznít slovům na obhajobu těchto lidí, kteří do Afriky sice původně 

přišli jakožto přistěhovalci, následující generace potomků však berou právě 

Alžírsko jako svůj domov, nikoliv Francii, zemi svých předků. 

Křičel, dívaje se na matku a pak na ostatní: Vraťte půdu. Dejte všechnu 

půdu chudým, těm, kteří nemají nic a jsou tak chudí, ze si ani nepřáli něco mít, něco 

vlastnit, těm, kteří jsou v této zemi jako ona, tomu obrovskému zástupu ubožáků, 

většinou Arabům a některým Francouzům, kteří zde žijí a přežívají z umíněnosti a 

vytrvalosti, s jedinou ctí, která má na tomto světě cenu, ctí chudých, dejte jim půdu, 

jako se posvátným dává posvátné, a já se pak, konečně znovu chudý, vržen do 

nejhoršího vyhnanství na konci světa, usměju a zemřu spokojený, s vědomím, že se 

pod mým rodným sluncem konečně spojila země, kterou jsem tolik miloval, s těmi a 

tou, které jsem uctíval. (Tehdy ta velká bezejmennost přinese plody a pokryje i mne -

Vrátím se do této země.)55 

Camus' problematische Situation als Algerienfranzose, als „pied-noir", ist 

im literarischen Werk untergründig fast stets präsent...56. 

54 SÄNDIG, Brigitte. Albert Camus, s. 101. Překlad KH: Chceme-li, aby se Alžírsko od Francie 
odtrhlo, svým způsobem zahynou obě země. 
55 CAMUS, Albert. První člověk, s. 261 -262. Závorka takto v cit. pasáži. 
56 SÄNDIG, Brigitte. Albert Camus, s. 26-27. Překlad KH: Camusova problematická situace, role 
alžírského Francouze, jednoho z tzv. „ černých nohou ", je v literárním díle takřka neustále 
podvědomě přítomná. 
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Slovy Evy Beránkové lze situaci komentovat následovně: Letitý sen o 

mnohonárodnostním severu Afriky složeném z rozdílných, nicméně navzájem se 

gentlemansky se respektujících kultur se tak rozplynul a ten, který podával ruku ke 

smíru, se ironií osudu stal první obětí vzplanuvší nenávisti51. Navíc je Camus se 

svou snahou o nestranost a nezaujatost, pranýřován z obou stran. Ve Francii čelí 

ostré kritice nevybíravé kampani, která je proti němu vedena v tisku, v Alžírsku 

musí být před rozběsněnými davy islámských radikálů chráněn policií58. 

Ztroskotání komunikace, nemožnost dialogu a neschopnost naslouchat 

druhému, Camus poznal osobně během války v Alžíru. Literárně toto téma ztvárnil 

ve svém díle „La Chute" - „Pád", se kterým veřejně vystoupil roku 1956. Hlavní 

hrdina Jean-Baptiste Clamence, ve své snaze po dosažení absolutna, absolutní 

„neviny" dochází к závěru, že je to cíl neuskutečnitelný a uvězní se naopak v 

doznání absolutní viny. Asociovat se nám zde může prvotní hřích Adama a Evy 

nebo Ikarův pád. Toliko interpretace Brigitte Sändig59. 

V díle „Pád" lze najít až příliš autobiografických prvků, ovšem Camus byl 

rázně proti plné identifikaci s hlavní postavou díla. Také je možné najít souvislost 

mezi tímto Camusovým dílem a „Cizincem". Tato dvě díla dělí odstup patnácti let. 

Patnácti let, během kterých se autor stal svědkem těch nej horších zvěrstev. Pak 

nepřekvapí, že „Pád" je negativní odpovědí na „Cizince"60. V této době je 

Camusova životní fáze, kdy byl ochoten přitakat absolutní negaci, nebo 

absolutnímu přitakání, nenávratně pryč. Na konci padesátých let před námi stojí 

Camus hledající míru a vyváženost. 

Příznačné pro toto období jsou také spory s bývalými přáteli a kolegy, 

jejichž „levicovost" a vzhlížení к Sovětskému svazu Camus zásadně odmítá. Je to 

pro něj absolutně nepřijatelný způsob. 

V roce 1957 vychází jeho povídková sbírka „L'exil et le Royaume" - „Exil a 

království". Velmi přínosné shledáváme zamyšlení Evy Beránkové nad významem 

57 BERÁNKOVÁ, Eva. Plodné váhání mezi exilem a královstvím. In Exil a království. Praha : 
Garamond, 2005, s. 13-7-152. [citace] s. 140. [dále jako: BERÁNKOVÁ, Eva. Plodné váhání mezi 
exilem a královstvím.] 
58 BERÁNKOVÁ, Eva. Plodné váhání mezi exilem, s. 139-140. 
59 SÄNDIG, Brigitte. Albert Camus, s. 107. 
60 SÄNDIG, Brigitte. Albert Camus, s. 111. 
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těchto Camusových textů. Vždyť co je to vlastně ten exil, který se obsesivně vrací 

v každém Camusově textu? Jde o pojem zeměpisný (nucený odchod z rodné země), 

historický (druhá světová válka či válka v Alžíru), společenský (nedorozuměni mezi 

lidmi a národy), jazykový (neschopnost naší řeči vyjádřit skutečný obsah vědomí), 

filozofický (existencialismus jakožto „filozofie exilu"), morální (odmítnutí 

moderního nihilismu), metafyzický (Camusův věčný boj s Bohem a absurditou 

světa), nebo se jedná o záležitost ryze psychologickou (milostná nedorozumění 

spisovatelových hrdinů) a osobní (autorovy záchvaty klaustrofobie, jeho 

tuberkulóza a stavy vrcholné úzkosti)? Všechny tyto významy - a ještě celá řada 

dalších - se v díle skutečně objevují, vzájemně se prolínají a společně tak vytvářejí 

jakýsi obecný koncept exilu jakožto vnějšho nebo vnitřního „vyhnanství", 

„oddělení", „odtržení", „vyvržení" z nějakého obecně ideálního harmonického 

stavu6]. 

Sändig uvádí, že pod výrazem „exil" rozumí Camus „žít ve smrti", nebo-li 

bez světla, bez přírody, ve městě, mezi kameny a v zasmušilosti, bytí vymezené 

prázdnými a nesmyslnými konvencemi, ve falešných mezilidských vztazích, 

zdrcený, potupený život v konečném výsledku bez důstojnosti a smyslu62. 

Camusovo království není žádným definovatelným a vymezitelným místem, 

prostorem, kde by se mohl člověk pohodlně uvelebit a mnout si ruce spokojeností. 

Jsou to spíše momenty, záblesky světla, chvilkové spokojení se a dočasné spočinutí. 

Ne však nic jistého a pevného. Ani happy end, ani výslovná tragédie63. Vidíme zde 

podobu s popperovskou radostí z vyřešeného problému, v zápětí však vztyčení 

varovného prstu se slovy, že konečná řešení neexistují a vyřešený problém otevírá 

problémy další. 

Camusův stav dost dobře dokumentují některé záznamy v Zápisnících a 

sdělení blízkým přátelům. Beránková nechává zaznít jeho slova: Každý dopis 

vyvolá tři další, každá přijatá osoba deset dalších, každá kniha sto dopisů a dvacet 

korespondentů a život jde zatím dál a je tu moje práce, ti, které mám rád a ti, kteří 

mne potřebují. Život jde dál a já jsem někdy ráno tak zahlcen vším tím hlukem, 

unaven celým svým nekonečným dílem, nemocen šílenstvím světa, které se na mne 

61 BERÁNKOVÁ, Eva. Plodné váhání mezi exilem a královstvím, s. 145-146. 
62 SÄNDIG, Brigitte. Albert Camus, s. 111. 
63 BERÁNKOVÁ, Eva. Plodné váhání mezi exilem a královstvím, s. 147-148. 
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valí z novin, a přesvědčen o tom, že už na to všechno nestačím a že všechny jednou 

zklamu, že mám chuť si jen tak sednout a čekat, až přijde večer64. Poněkud se nám 

zde před očima ztrácí Camus aktivní, zapálený, odhodlaný. Z těchto slov cítíme 

bolest, zklamání, tíhu samoty. 

Roku 1957 Albert Camus obdržel Nobelovu cenu. Toto byla prvotní jeho 

reakce: Nobelpreis. Eigenartiges Gefühl von Niedergeschlagenheit und 

Melancholie. Mit zwanzig Jahren, arm und nackt, habe ich den wahren Ruhm 

gekannt65.1 z těchto slov prosvítá jistá zatrpklost a bolest, pravděpodobně jsou také, 

do jisté míry, s ironizujícím podtextem. Začátkem prosince jede Camus se svou 

ženou do Stockholmu, 10. prosince je mu z rukou švédského krále Gustava VI. 

Nobelova cena předána, 14. prosince vystoupí v Uppsale se svou řečí, která 

obsahuje jeho výpověď o podstatě umění: ...die Größe der Kunst, die in der 

ständigen Spannung zwischen Schönheit und Schmerz besteht, zwischen der Liebe 

zum Menschen und dem Wahn der Schöpfung, der unerträglichen Einsamkeit und 

der zermürbenden Menge, der Ablehnung und der Bejahung66. 

Camus tedy Nobelovu cenu, na rozdíl od Sartra, přijal. 

Na konci padesátých let Camus vzdal hold svému oblíbenci Dostojevskému, 

když vytvořil divadelní adaptaci jeho „Běsů"67. 

Camus prodělává těžkou krizi, nevyhovuje mu život v Paříži, vše ho tíží, 

chce přírodu a klid. Odjíždí do Provence a koupí si dům v malém městě Lourmarin, 

kde po dlouhé době cítí úlevu. 

V listopadu . 1959 se sem vypraví, aby zde strávil také vánoční svátky. 

Silvestr tráví kromě své rodiny ještě s manžely Gallimardovými, se kterými se má 

4. ledna vrátit do Paříže. Manželka s dětmi odjeli již 2. ledna a nyní jsou v Paříži. 

64 BERÁNKOVÁ, Eva. Plodné váhání mezi exilem a královstvím, s. 143. 
65 SÄNDIG, Brigitte. Albert Camus, s. 118. Překlad KH: Nobelova cena. Svébytný pocit pokoření a 
melancholie. Ve dvaceti letech, chudý a nahý, jsem znal tu pravou slávu. 
66 SÄNDIG, Brigitte. Albert Camus, s. 120. Překlad KH: ...velikost umění, která spočívá v trvalém 
napětí mezi krásou a bolestí, mezi láskou к člověku a iluzí stvoření, mezi nesnesitelnou samotou a 
zdrcujícím davem, odmítnutím a přitakáním. 
67 Představení (doporučeníhodné!) „Běsi" к vidění v Divadle v Dlouhé; premiéra 20.4.2002; režie: 
Hana Burešová, dramaturgie: Štěpán Otčenášek. 
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Osudné neštěstí se stalo u města Villeblevin, mezi Sens a Paříží. Z neznámé 

příčiny dostalo auto smyk. Albert Camus seděl vedle řidiče a byl namístě mrtev. 

Utrpěl poranění lebky a páteře. Řidič Michel Gallimard byl též vážně poraněn, po 

vyproštění z vraku byl odvezen do nemocnice, ale těžkým zraněním posléze 

podlehl. Gallimardova žena a dcera vyvázly bez vážnějších zranění. 

Camus byl druhého dne převezen do Lourmarin a zde se také konal pohřeb. 

Rakev, kterou následoval četný smuteční průvod, byla přenesena přímo na hřbitov, 

nepředcházelo tomu zastavení v kostele. 

Až roku 1994 vydala Camusova dcera Catherine fragment autobiografického 

románu „Le premier homme" - „První člověk". Pozdní vydání bylo způsobeno 

dlouhým váháním rodiny, která se vyjadřovala ve smyslu, že sám Camus by román 

v této nedodělané verzi se silně autobiografickými rysy nezveřejnil. 

Označení „první člověk" vztahuje Camus jednak na svého otce a dále poté 

na autobiografického hrdinu (v knize se jmenuje Jacques Cormery). Na otce jakožto 

potomka francouzských přistěhovalců budujících si v nové zemi zázemí a domov. 

Na hrdinu s autobiografickými rysy, osobu vyrůstající bez otcovské autority. V díle 

se prolíná individuální osud s osudem kolektivním, s osudem lidí, kteří sotva svou 

novou vlast našli, ji nyní ztrácejí (odchody v důsledku alžírské války). Albert 

Camus pracoval na tomto románu intenzivně celý rok 1959 a text byl u něj nalezen 

v den osudné nehody. 

7.7. CAMIJS A SISYFOS 

Věnovali jsme se biografii Alberta Camuse. Životní události jsme zasadili 

do kontextu doby a taktéž jsme představili Camusovo dílo. V kapitole předešlé se 

jednalo o seznámení s postavou mytického Sisyfa. Na příbězích jsme demonstrovali 

hrdinovu důmyslnost, místy vychytralost a vypočítavost a také jsme nastínili, jaký 

trest mu byl bohy vymezen. Sisyfos a Camus i nadále zůstanou přítomni. 

Opouštíme však pole mytologické a životopisné a přecházíme к filosofii. 

Pro Alberta Camuse je sice postava Sisyfa výchozím bodem, ale mytologie 

se nedrží, mytický motiv přeznačí a ten tak získává zcela jinou dimenzi. Vše 
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rozpracoval ve svém díle „Mýtus o Sisyfovi". Sisyfos a sisyfovské úsilí se promění 

v symbol. Marnost, nesmyslnost a bezútěšnost života, stejně tak jako Sisyfův 

balvan, se mění, poté co je člověk akceptuje, v lidské vítězství, v radost 

z prožívaného okamžiku, v radost z plně prožité přítomnosti. 

Sotva jsme řekli, že Camus mytologii přeznačí, posune, převede do jiné 

sféry, nelze se ihned nezeptat: Nejsou některé motivy zakódovány již v mytologii? 

Pověděli jsme, že Sisyfos byl muž důmyslný, vychytralý, vypočítavý. Každé 

z těchto adjektiv nese své určité významové nuance a emocionální zabarvení. My 

můžeme ovšem také konstatovat, že Sisyfos byl muž velice pragmatický, takové 

bylo jeho chování a takovým způsobem, se střízlivou rozvahou, řešil úkoly, které 

před ním vyvstávaly. Lze toto jeho počínání označit za lumpáctví? Domníváme se, 

že ne. Jeho úsilí „držet se života", udělat maximum pro možnost zůstat na Zemi, je 

také pragmatického ražení. Sisyfos si, jak si troufáme tvrdit, klade otázku „Co budu 

platný v temném podsvětí, mohu-li smysluplněji trávit život zde, u své ženy, u 

svých lidí?", dost možná je jeho „nevzdat to" vyjádřením lásky к životu, jeho touhy 

si skutečný život udržet. Zdá se nám, že jeho střízlivě uvážená pragmatičnost 

spočívá právě v onom „nevzdám se". 

Nechrne nejprve Camuse představit Sisyfa odpykávajícího si svůj trest. 

Sisyfův trest bohové zvolili záměrně. Co horšího by mohli Sisyfovi určit než trest 

v podobě zbytečné a beznadějné práce. V čem však spočívá tragika jeho údělu? Je 

to snad v nelehkosti úkolu? Kdepak. Camus vidí jeho tragiku ve vědomosti. Tím 

míní fakt, že Sisyfos si velice jasně uvědomuje svůj trest. Ale to je to jediné, v čem 

vidí onu tragiku. Hrdina si přesně uvědomuje rozsah svého trestu, svého ubohého 

údělu. Camus o něm řekne, že je bezmocný, ale vzbouřený (!!!). (Ktomu se 

dostaneme blíže ještě později.) Je jasnozřivý. Právě jasnozřivost, uvědomění si 

nikdy nekončícího trestu, úkolu, který nikdy nezavrší, zamýšleli bohové jako to 

nejhorší utrpení pro viníka. Jenže pozor, právě zde nám Albert Camus poukáže na 

následující. To, co mělo být jeho utrpením (ona jasnozřivost), završuje jeho 

vítězství. Sisyfos přesně ví, co ho každý následující moment čeká, jeho osud je dán 

a on si ho uvědomuje (je přece vědomý). A Camus konstatuje, že neexistuje osud, 

který by se nedal překonat pohrdáním či pozitivním přijetím. Kloubí se nám tu 
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pohrdání s přitakáním. Právě přijetím absurdity svého úkolu, údělu tuto absurditu 

překonává. Sisyfa nepovzbuzuje naděje, žádnou nemá. 

Sisyfos ví, že je jeho práce nesmyslná, jeho nekonečné zápolení s balvanem 

nebude mít konce. Sisyfos se nám, ve své mytologické dimenzi, jeví jako absurdní 

hrdina. Proč? Pro své vášně i pro svá muka. Pohrdal bohy, nenáviděl smrt, byl 

vášnivě zaujat touhou po životě. Nebylo však žádoucí, aby tímto něčeho dosáhl a 

tak musel za vášně tohoto našeho světa zaplatit. V rozporu mezi tím, čeho chtěl 

dosáhnout a jak dopadl, je možno spatřovat tuto absurditu. O absurditě ovšem 

hovoříme z našeho úhlu pohledu, nesmíme zapomínat, že mytologický svět zná 

mnoho podobně tragických osudů. Camusův Sisyfos si je naopak vědom 

nesmyslnosti svého konání, avšak přijetím této reality z absurdity vystupuje a tím ji 

překonává. 

Tady vidíme pouze strašlivé úsilí těla namáhajícího se zvednout obrovitý 

balvan, valit ho a pomáhat mu zvládnout už stokrát zmáhaný svah; představujeme si 

stažený obličej, tvář přitisknutou к balvanu, pomoc ramene, které podporuje hmotu 

pokrytou hlínou, nohu, jež balvan podkládá, pokračování s vyčerpanýma pažema, 

zcela lidskou jistotu dvou rukou plných hlíny. Teprve až docela na konci tohoto 

dlouhého úsilí vyznačeného prostorem bez nebe a odměřovaného časem 

postrádajícím hloubku je cíle dosaženo. Sisyfos se dívá, jak během krátkého 

okamžiku balvan sklouzne do dolního světa, odkud bude třeba ho opět vynést na 

vrchol. Znovu sestupuje na planinu68. 

Sisyfos znovu zažívá to, co už zažil mnohokrát. Kolikrát již pozoroval 

balvan padající zpět do údolí. On si však zřetelně uvědomí, že je čas vydat se dolů a 

opět se ho chopit. Cítí své neštěstí, svá muka, to sice ano, a přesto je nad svůj osud 

povznesen. Někdy sestup dokonce probíhá v radosti. Jak je to možné? Žal je 

obrovský, je tak těžký, že se nedá unést. Jenže Sisyfos tuto drtivou pravdu rozpozná 

a tím, že ji rozpozná, zaniká. Respektive zaniká její tíha. Ne, že by už napodruhé 

nemohl sestupovat v bolestech, to se nevylučuje. Je to jako když nám vytrysknou 

slzy při vzpomínce, jejíž dřívější bolestivost a tíživost se nám jevila jako neúnosná, 

nyní na ni však pohlížíme s odstupem a určitým nadhledem, dokázali jsme ji vnitřně 

68 CAMUS, Albert. Mýtus o Sisyfovi. Praha : Svoboda, 1995. s. 162-163. [dále jako: CAMUS, 
Albert. Mýtus o Sisyfovi.] 
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zpracovat. Přesto není nic překvapivého, když nás znovu přivede к pláči. Tentokrát 

je to však pláč jiný než tehdy, je to pláč, v němž se mísí minulost s přítomností, 

pláč, který už nám nepůsobí bolest. 

Camus také připomíná Oidipa, který je zpočátku poslušen osudu, aniž ho 

zná. Jeho tragédie se rozbíhá teprve v momentu, kdy ví. Čtenář ho sice bere apriori 

jako tragického hrdinu, zná jeho osud, ví, co je mu vyměřeno a co ho nemine. 

Hrdina samotný žije zprvu ve „sladké nevědomosti" a až vědomost mu dá 

mnohému rozpoznat. 

Přenesme se však к Sisyfovi. Ten může díky onomu rozpoznání, vědomosti 

údělu, o nichž byla řeč již výše, sestupovat z kopce s vyrovnaným klidem, bez 

velkých emocí. Je svému osudu nadřazen. Je silnější než jeho balvan. Tichá 

Sisyfova radost spočívá v tom, že mu jeho osud patří, že jeho balvan je jen jeho 

věcí, jeho záležitostí. Jeho balvanu ho nikdo nezbaví, bude bojovat sám za sebe a ví, 

že nemá šanci na úspěch. Valí dál svůj kámen s vědomím, že tento balvan je jeho 

osud, jemu vlastní osud. 

V čem leží velikost Sisyfova? Vtom, že sice naprosto přijímá, ale i naprosto 

pohrdá. Navěky bude válet balvany, a s tím souhlasí, ale nic ho nemůže přinutit, aby 

souhlasil s tím, že si svého osudu zasloužil a že tento osud je rozumný. Vzal na sebe 

osud, ale nikoliv odpovědnost za něj: osudu podléhá, ale ví, že on je více než jeho 

osud. Skála může ho rozdrtit, ale on je více než ona: ví, že ho skála drtí, a ona to 

neví. Impavidum ferient ruinae69. 

Camus říká, že absurdno člověku na jednu stranu vštěpuje, že veškerá 

zkušenost je lhostejná, na druhou stranu ho tlačí к co největšímu množství 

zkušeností. Člověk má vyčerpat všechny možnosti a také sám sebe. Sisyfos svůj 

úkol neustále opakuje, až se nám chvílemi zdá, jako by věřil, že může svůj úkol 

završit, ale nenechme se mýlit, jeho osud spočívá právě v oné neukončenostij 

neukončitelnosti a nezavršitelnosti úkolu, nemožnosti dovalit kámen na vrchol, aby 

zde spočinul. Sisyfos nemůže fakticky s přibývajícím množstvím pokusů nic 

změnit. On sám to ví nejlépe a v tom můžeme spatřovat jeho absurdní vítězství. 

Toto absurdní vítězství je tedy založené na vědomosti, přitakání a přijetí. 

69 ČERNÝ, Václav. První a druhý sešit o existencialismu. Praha: Mladá fronta, 1992. s. 51. [dále 
jako: ČERNÝ, Václav. První a druhý sešit o existencialismu.] 
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2.3 ABSURDNO 

Co je absurdno? Je to hmotnost a podivnost světa, pád před obrazem toho, 

čím jsme, „nevolnost", kterou zažíváme v mrtvolném světě našeho osudu, v němž je 

přítomna zbytečnost, je to vzpoura těla, jež ve vztahu k času touží po zítřku, ačkoliv 

by jej mělo celou svou bytostí odmítnout10. Absurdno je konfrontace a neutuchající 

zápas. Právě pocit absurdity se neobjeví sám o sobě, jako takový. Absurdita se rodí 

ze srovnání. Mám tedy plné právo tvrdit, že pocit absurdity se nerodí z prostého 

zkoumání nějakého faktu nebo dojmu, že tryská ze srovnání faktického stavu a jisté 

reality, ze srovnání nějakého činu a světa, který jej přesahuje. Absurdno je 

v podstatě rozpor. Netkví ani v jednom ze srovnávaných prvků. Rodí se z jejich 

konfrontace1 x. 

Lidský zážitek nesmyslnosti života bývá popisován jako pocit 

absurdity. Člověk se s tímto pocitem setkává kdekoliv a kdykoliv, bez předchozího 

upozornění. Je konfrontován s nesmyslností lidského konání ve světě, kterému 

nerozumí. Svět je souborem okamžiků, jež na člověka čekají až do smrti12. 

Mnohokrát se snažíme upokojit sami sebe dobrým pocitem z našeho jednání, 

ospravedlňujeme své činy sami před sebou. Stále si ovšem klademe otázku, jestli 

toto není všechno zbytečné, když je zde jistota smrti, jistota pevně daná a 

nevyhnutelná. Člověk se dostává do konfliktu s nesmyslností lidského života. 

Nesmyslnost není mimo nás, ale uvnitř nás samých, a projevuje se jako vidění 

cizosti, nezvyklosti světa a zejména jeho chápání matematicky exaktní jistoty smrti. 

Jestliže totiž zemřeme, nic nemá smysl a vše potvrzuje výchozí nesmyslnost bytí73. 

Zážitek absurdity v člověku nechá vzniknout vědomí absurdity jako životní 

zkušenost. Avšak ve vlastním slova smyslu není absurdní ani svět, ani já, které 

vnímá, absurditou je právě vztah člověka к světu, výsledek konfrontace světa a 

vědomí. Svět není absurdní, je jen iracionální, mimorozumový. Absurdním jej činí 

70 NOVOZÁMSKÁ, Jana. Existoval existencialismus?. Praha : Filosofía, 1998. s. 133. 
71 CAMUS, Albert. Mýtus o Sisyfovi, s. 47. 
72 SVITÁK, Ivan. Absurdní rebel Albert Camus, s. 17. [Svitákův text není stránkován; jedná se o 
naše vlastní očíslování stránek] 
73 SVITÁK, Ivan. Absurdní rebel Albert Camus, s. 15. 
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teprve člověk. Mimo lidský duch není absurdity, končí se smrtí. Absurdita je hřích 

bez boha, jakési příslušenství intelektu74. 

Zdá se nám, že Svitákovo vidění světa - ne absurdního sebou samým, 

koresponduje s tím, co řekne Funda. Ze v nás totiž vesmír, vesmírná, přírodní 

evoluce vyvolávají tísnivý pocit ztracenosti a nicoty. Proto si vymezujeme ten svůj 

přirozený, osvojený svět života15. Toto vymezení je náš racionální počin, abychom 

se zbavili zvláštního tísnivého pocitu, zavádějícího nás do iracionálního 

poblouznění, které je však racionálně pojmenovatelné. A nad touto veškerou 

racionalitou a iracionalitou se klene vesmír, o kterém Funda prohlásí, že není 

absurditou, ale nahodilou uspořádaností, či uspořádaností protnutou bezpočtem 

nahodilostí, vesmír, který zde není kvůli nám, ale bez něhož bychom my zde nebyli16. 

Existují sice náboženství a ta nabízejí východiska, dávají člověku útěchu, že 

život smrtí nekončí (končí jen ten pozemský), ale jejich lákadla a hrozby Camus 

odmítá. Co bude po smrti, je pro něj naprosto lhostejné. Albert Camus je filosofem 

nenáboženského existencialismu. Náboženská odpověď na otázku smyslu života je 

pro něj nepřijatelná. Pro Camuse není podstatné, co bude po smrti, takové úvahy 

jsou pouhými spekulacemi a hypotetickými domněnkami a jsou zbytečné. Člověk 

má raději přemýšlet nad tím, co je nyní. 

V této souvislosti se zamysleme nad tzv. Kirilovovým77 paradoxem, který 

říká, že není-li boha, je člověk bohem. Ale není-li boha, musí se člověk zabít, aby se 

jím stal. Albert Camus však tuto logiku, nazýváme ji logikou nihilismu, odmítá. Pro 

Camuse má člověk zemřít nesmířen, a ne v souhlasu se sebou. Absurdní člověk 

může jen vše vyčerpat a sám sebe vyčerpat1&. Toto stanovisko je rozvinuto v Mýtu o 

Sisyfovi. Tato „ charta ateistického humanismu " vzniká jako pokus mladého člověka 

překonat zároveň své pokušení zemřít i své zoufalství a jako pokus myslitele, který 

sahá к řeckému mýtu, v němž je obsažen paradox lidského úsilí: cyklicky neúčelný 

74 SVITÁK, Ivan. Absurdní rebel Albert Camus, s. 15. 
75 FUNDA, Otakar A. Filosofické tázání ve shodě se skutečností -Ale jak poznat, co je skutečnost? 
Otazník nad filosofií. [Text referátu referátu, který byl přednesen na konferenci]. Hradecké 
filozofické dny 2008. 25.-27.9.2008 na Univerzitě v Hradci Králové pod garancí Katedry filozofie a 
společenských věd Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové, s. 3. [dále jako FUNDA, Otakar 
Ä. Filosofické tázání ve shodě se skutečností.] 
76 FUNDA, Otakar A. Filosofické tázání ve shodě se skutečností s. 3-4. 
77 Kirilov - postava z Dostojevského Běsů; o hře byla již výše řeč 
78 CAMUS, Albert. Mýtus o Sisyfovi, s. 78. 
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pohyb Sisyfovy skály, valící se vždy zpět na totéž místo - bez křesťanské naděje, že 

utrpení někdy skončí. Řecké myšlení, které neznalo myšlenku pokroku, opakuje ve 

věčném návratu onu tragickou absurditu, jejíž moderní podoba byla teprve ve XX. 

století znovu objevena filosofií. Literárně byla tlumočena mužem, který stál proti 

válce, proti absurditě, proti bohům. Neznal strach ani naději. Věděl o své absurditě 
7Q 

a překonával ji . 

Absurdno nemůže existovat mimo tento svět a mimo lidský duch. Wolfgang 

Janke uvádí, že absurdno spočívá v rozporném poměru mezi člověkem a světem. O 

absurditě lze hovořit při nepřiměřenosti možností a cílů. Takovým příkladem může 

být člověk, nebo, chceme-li, kavalerie s kulomety útočící na tankovou kolonu nebo 
80 

osoba odsouzená к smrti za krádež chleba . 

Nesmiřitelnost rozumu a skutečnosti je tou jedinou jistotou, která plat ŕ1. 

V prvním případě můžeme hovořit o disproporci mezi úmyslem a skutečností, 

spatřujeme v této situaci zřejmý rozpor mezi faktickými silami a cílem daného 

člověka. V druhém případě konstatujeme, že takový rozsudek je absurdní, jelikož 

ho porovnáváme s takovým rozhodnutím soudu, které by odpovídalo prohřešku. V 

každém případě bude absurdita, ta nejjednodušší právě tak jako ta nej složitější, tím 

větší, čím víc se zvětší rozdíl mezi členy mého srovnávání82. 

Absurdno lze přirovnat к dítěti zrozenému z rozporu mezi lidským voláním 

a nerozumným mlčením světa. Absurdno je nutností a podivností světa. Jde vůbec 

překlenout propast mezi jistotou o mé existenci a obsahem, který se jí snažím dát? 

Kde vzít materiál na stavbu mostu? Není kde a člověk proto zůstane sám sobě cizí. 

Pochopit svět znamená pro člověka zredukovat ho na lidskou dimenzi a vtisknout 

mu svou pečet . 

V čem se Camus odlišuje od jiných filosofu, které běžně řadíme 

к existencialismu, je-li řeč o absurdnu? Ostatní se snaží hledat východisko 

z absurdity, Camus se mu staví čelem a de facto samu absurditu činí východiskem, 

79 SVITÁK, Ivan. Absurdní rebel Albert Camus, s. 15. 
80 JANKE, Wolfgang. Filosofie existence. Praha : Mladá fronta, 1994. s. 84. [dále jako: JANKE, J 
Wolfgang. Filosofie existence.] 
81 JANKE, Wolfgang. Filosofie existence, s. 84. 
82 CAMUS, Albert. Mýtus o Sisyfovi, s. 47. 
83 CAMUS, Albert. Mýtus o Sisyfovi, s. 31. 
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výchozím bodem, který si můžeme připodobnit к jakémusi odrazovému můstku. 

Mnozí na něm však zůstanou nehybně stát, jiní na něj ještě nevystoupili (zatím se 

nesetkali s absurdnem), někteří možná vůbec nikdy nevystoupí (třeba nikdy 

hlouběji neuvažovali). Někteří neakceptují absurditu jako výchozí bod, ale naopak 

se z pomyslného odrazového bodu slepě a bezhlavě vrhnou do transcendentna 

absurdity. Nic zvýše jmenovaného není pro Camuse řešením. Camus apriorně 

východisko z absurdity nehledá (paradoxně ho však nachází...), zůstává atheistou a 

snaží se zjistit, zda je možné žít bez apelu к něčemu, co je za hranicemi lidské 

zkušenost ŕ4. Člověk před prožitkem absurdity se domnívá, že žije ve svém projektu, 

v budoucnosti, podle níž si staví bližší či vzdálené cíle. Po tomto prožitku si 

uvědomí, že se jen přizpůsobuje cílům, které byly součástí dosud neexistujícího 

širšího smyslu. Uvědomí si, že ztrácí svobodu právě tím, že plánuje svůj život, jako 

kdyby svět měl smysl. Absurdní svoboda tedy staví otazník za obecně přijímané cíle 

a životni řácf5. 

Albert Camus vytyčuje důsledky absurdity. Jsou to: revolta, svoboda, vášeň. 

Zaměřme se nyní na důsledek třetí, jímž je vášeň. S vášní žije člověk probuzený86, 

který je lhostejný к budoucnosti a maximálně se snaží vytěžit přítomný okamžik, 

užít ho naplno, naprosto vyčerpat možnosti, které mu poskytne. Člověku, který si 

uvědomuje smrt, je každý okamžik cenný. 

Albert Camus formuloval životní pocit člověka konfrontovaného 

s absurditou války. Camus podal ateistickou variantu své vlastní osobní zkušenosti 

o vztahu absurdity a revolty. Sviták ho staví do protipólu к těm filosofům, kteří jako 

cestu z absurdity přijali novou obměnu víry v boha (Sviták píše s malým „b"). Sem 

řadí Kierkegaarda, Bartha, Jasperse, Heideggera, Marcela. Camuse naopak 

vyzdvihuje za to, že z absurdity vyvodil výše diskutované centrální hodnoty: 

svobodu, revoltu, vášeň87. Filosofové zatím zůstávají dlužni rozbor, v němž by 

ukázali, že zkušenost s absurdním světem neznamená totální absurditu lidské 

existence, ale zrod ateistického vědomí, zkoušku lidské jedinečnosti, základ svobody 

84 SVITÁK, Ivan. Absurdní rebel Albert Camus, s. 30. 
85 SVITÁK, Ivan. Absurdní rebel Albert Camus, s. 30-31. 
86 Tak ho označuje Sviták: SVITÁK, Ivan. Absurdní rebel Albert Camus, s.31. 
87 SVITÁK, Ivan. Absurdní rebel Albert Camus, s. 34. 
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a vzpoury proti Caligulům, kteří chápou člověka jen jako totální absurditu, bez 

možnosti revolty. Nevědí, že „ člověk je jediná bytost, která odmítá být, čím je "88. 

2.4 SEBEVRAŽDA JAKO ŘEŠENÍ? 

Svět se jeví cizí a nelidský, změněným chápáním času dosavadní struktura, 

formy a významy věcí padají a před našima očima se transformují. Lidská činnost 

se jeví v nelidských aspektech jako loutkový mechanismus, zbavený smyslu, člověk 

je jakoby sevřen v absurdních zdech své vlastní intelektuální konečnosti. Jeho mysl 

mu odhaluje jen paradoxní nostalgii po jednotě, po pochopení vesmíru a rozbíjí se o 

absurdní zdi, o něž se tříští úsilí po jednotě, pravdě a smysluplném životě, 

založeném na naději. Co dělat s tímto pocitem prázdna, s níž89vystupujeme do 

terénu nihilismu?90 

Camus hovoří o sebevraždě jako o možné odpovědi na zkušenost absurdity, 

možném vyústěním našeho zjištění, že život nemá smysl. Když tedy nemá smysl, 

proč ho žít. Z toho plyne - zabiji se. Toto „řešení" však není řešením jako takovým, 

protože se jedná o pouhý únik. Únik z tíživé reality. Je možné se ptát dále, a to ve 

smyslu, jestli život opravdu musí mít smysl, aby byl žit. A objevuje se, že je 

prožíván tím lépe, čím méně má smyslu9I. Přejděme však k j iné odpovědi na 

zkušenost absurdity. Tou je naděje. Naděje, že jednou pochopím, o co kolem mě jde 

a co se odehrává uvnitř mě samotného. Tím dám věcem a svému životu smysl. Toto 

je jen dočasné uklidnění sebe samého, je to metafysika ùtëçhy, kterou Camus též 

jednoznačně odmítá. Pro něj je nejlepším a jediným řešením, které uznává, 

odpověď následující. Je jí bdělé vědomí, čelící nepochopitelnému světu a 

zbytečnému osudu, odpovědí je to, co je vedle absurdity druhým základním pólem 

Camusova myšlení - revolta91. Revoltě se budeme věnovat podrobněji později, 

v samostatné podkapitole. 

88 SVITÁK, Ivan. Absurdní rebel Albert Camus, s. 35. 
89 Mělo by být „s nímž". 
90 SVITÁK, Ivan. Absurdní rebel Albert Camus, s. 29. 
91 SVITÁK, Ivan. Absurdní rebel Albert Camus, s. 17. 
92 SVITÁK, Ivan. Absurdní rebel Albert Camus, s. 17. 
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Camus označuje člověka absurdního za protipól člověku smířenému. Kam 

zařadíme Sisyfa? Rozeberme si toto podrobněji. Sisyfos si je vědom svého osudu a 

chová se v podstatě v souladu s ním. Pravidelnost, se kterou opakuje své nahoru-

dolů-nahoru-dolů je až příznačná. Proč se raději nenechá svým balvanem zavalit? 

Proč nespáchá sebevraždu? Nedal by tak najevo, že si je vědom svého osudu a že se 

mu vzepře tím, že ho popře? Ne, tak to Camus nevidí. Právě sebevražda je pravým 

opakem vzpoury, protože předpokládá souhlas. Souhlas a přiznání se k tomu, že 

život je nad naše síly, nebo že mu nerozumíme. Ano, žít není lehké, ale o 

sebevraždě Camus říká, že je projevem toho, že nám to ani nestojí za námahu93. 

Důležité je říci, že má-li se absurdno udržet, nemůže se vyřešit94. Sebevražda 

nenásleduje po vzpouře. Sebevražda není logickým vyústěním vzpoury, je jejím 

opakem. Absurdno v sobě nese vědomí smrti a zároveň její odmítání. Sisyfos ví, že 

jednou zemře, ale sám by se nezabil. Žít znamená nechat žít absurdno. A nechat žít 

znamená především se na ně podívat95. Camus označuje vzpouru za jeden z mála 

koherentních filosofických postojů. Člověk sám sobě nerozumí, jeho osoba na něj 

působí nesrozumitelně. Cizinec, který v jistých okamžicích nám jde v ústrety 

v zrcadle, ten důvěrně známý, a přece zneklidňující bratr, kterého nacházíme ve 

vlastních fotografiích, to je rovněž absurdno%. 

Vzpoura v sobě nenese žádnou naději, již výše jsme řekli, že Sisyfos ví, že 

žádnou naději nemá. Tato vzpoura vlastně potvrzuje drtivý osud bez rezignace, 

která by ho mohla provázet. Z toho tedy vyplývá, že Sisyfos je ztělesněním 

vzpoury, jelikož na svůj osud nerezignuje, ale právě prostřednictvím „dostávání" 

tomuto osudu se bouří. Sisyfos je zároveň smířený a vzbouřený! 

Vzpoura dává životu cenu. Nemůžeme se zbavit tíhy vlastního života. Je 

nutné, abychom sami nesli tuto tíhu. Člověk má zemřít neusmířen, a nikoliv podle 

vlastního přání. Sebevražda by byla zneuznáním. Absurdní člověk musí všechno 

vyčerpat a sám se vyčerpat91 .Sebevražda je způsob doznání nicotnosti mého 

vlastního života. Ze života a za života není útěchy. Utíkat z něho sebevraždou pro 

93 CAMUS, Albert. Mýtus o Sisyfovi, s. 17. 
94 CAMUS, Albert. Mýtus o Sisyfovi, s. 77. 
95 CAMUS, Albert. Mýtus o Sisyfovi, s. 76. 
96 CAMUS, Albert. Mýtus o Sisyfovi, s. 28. 
97 CAMUS, Albert. Mýtus o Sisyfovi, s. 78. 
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jeho absurdnost znamená volit tuto absurdnost. Lze však, a je dokonce třeba, život 

žít a - nesouhlasit s ním. Vzpoura nesouhlasu je jedinou formou, jíž stále a znovu 

lze popírat absurdnost životni. Skutečné úsilí znamená držet se usilovně života. 

V této nelidské hře jsou privilegovanými diváky houževnatost a jasnozřivost. 

Lze vzpomenout J.-P. Sartra a jeho základní větu o smrti: Smrt je - stejně 

jako zrození - čisté faktum; přichází z vnějšku a proměňuje nás ve vnějšek99. Pro 

Sartra umění žít neexistuje, v údělu člověka je vše špatné. Camus se snaží nalézt 

umění žít. Smrt je pro něj jedinou realitou. Je nezvratná a její nutná přítomnost, či 

spíše její neodkladný příchod, vlastně ukazují na omezenost lidské bytosti, její 

neschopnosti tento fakt změnit. Absurdno a život navíc, který absurdno s sebou 

přináší, tedy nezávisejí na vůli člověka, ale na jejím opaku, jímž je smrtm. Tento 

fakt nemohu změnit, to, jak svůj život vyplním, však ovlivnit mohu. 

7..S R F, VOLTA A VZDOR 

Albert Camus podrobně rozpracoval tematiku revolty ve svém druhém 

filosofickém spise „Člověk revoltující". 

Revolta propuká jakožto metafysická revolta, kdy jedinec protestuje proti 

podmínkám existence. Prakticky se projevuje jako historická revolta. Je to protest 

proti nespravedlnosti, kterou okolo sebe vidí a nad kterou staví vlastní princip 

spravedlnosti, který nese sám v sobě. Zdrojem revolty jsou zločin, lež a 

nespravedlnost. Výrok Ivana Karamazova z Dostojevského Bratří Karamazových, 

„není-li boha, je všechno dovoleno", je výkřik nihilismu, který by nás mohl zavést 

až do onoho nebezpečného kruhu, kde negování absolutně všeho je naprostou 

samozřejmostí. Camus je bojovníkem proti nihilismu. Camus uznává lidský postoj 

lásky. Ten je pro něj jednotou míry a lásky. Míra je vědomím hranic, jejichž pád 

vede к zločinu, je to napětí mezi dobrem a zlem, je to mez, která brání zabíjet ve 

jménu abstrakcí, opak absplutizacem. Zlo popřít nemůžeme a ani zničit ho a zbavit 

98 ČERNÝ, Václav. První a druhý sešit o existencialismu. s. 36. 
99 JANKE, Wolfgang. Filosofie existence, s. 117. 
100 CAMUS, Albert. Mýtus o Sisyfovi, s. 87. 
101 SVITÁK, Ivan. Absurdní rebel Albert Camus, s. 18. 

43 



se ho není možné, je to zdroj revolty. Popper také ví, že globálně zlo vymýtit nelze, 

je však potřeba ho umenšovat. Camus hovoří o potřebě tvořit konkrétní morálku pro 

všední den. Tím padá absolutnost nároku na konečný cíl, jenž má odůvodnit vše, 

právě tak jako tradiční rozpor mezi špinavými prostředky a konečným dobrem, které 
r v r\ 02 , , 

mají umlčet svědomí ve jménu něčeho, co není . Tento citát nás také může 

upomenout na Popperovo odmítání vymezovat konečné cíle, žít v utopii apod. 

(Tomu se však budeme věnovat podrobněji až později.) 

Nesmíme opomenout významné spojení revolty a lásky v Camusově 

myšlení. Tato láska, jež se má konkrétně uplatnit v povolání, v obci, v politice, je 

protipólem abstraktní doktríny revoltujícího člověka a brání mu, aby podlehl 

absolutnu v podobě boha či dějin, oné jednostrannosti, která ruší míru a vede 

к negaci. Z tohoto vztahu revolty a lásky se rodí radost, daleko silnější než rozkoš, 

zvláštní radost z poznání života a smrti, lidského údělu, smrtelného, omezeného, a 

přece skvělého, zvláštní radost, která pomáhá žít a zemřít103. 

Camus hovoří o revoltě a odlišných představách toho, co vlastně revolta je a 

konstatuje, že revolta se může projevit jen v určitém typu společnosti a je nemožná 

ve společnostech, kde funguje naprosto rovnostářský systém - tj. v některých 

„primitivních"104 společnostech. A stejně tak revolta nevznikne v prostředí příliš 

velkých společenských nerovností - tj. tam, kde je systém pevně nastaven - systém 

indických kast105. Revolta se tedy, dle Camuse, rodí v takové společnosti, kde 

existuje přinejmenším teoretická možnost rovnosti, která ale není rovností reálnou -

to, že je jen teoretická, tak vlastně zastírá to, že existují konkrétní nerovnosti106. 

Nejsou tato Camusova vyjádření do značné míry podobná Popperovým? Popper a 

jeho teze o svobodném státě a svobodném myšlení, jako vzájemně se podmiňujících 

předpokladů, s výše uvedeným korespondují. Také ono konkrétní uplatnění lásky, 

které zaznělo v citaci, není nepodobné Popperovu požadavku konkrétních reforem, 

zabývání se konkrétními problémy, stojící v protikladu к naivním slibům totálního 

blaha pro všechny. 

102 SVITÁK, Ivan. Absurdní rebel Albert Camus, s. 18. 
103 Pasáž: zvláštní radost, která pomáhá žít a zemřít, je u Svitáka kurzívou, ale neuvádí, odkud cituje; 
přebíráme celý citát z: SVITÁK, Ivan. Absurdní rebel Albert Camus, s. 18 
104 Uvozovky přidány, u Camuse nejsou. 
105 Zdá se nám, že ale třeba i vrcholný středověk ve střední Evropě. 
106 CAMUS, Albert. Člověk revoltující. Praha : Český spisovatel, 1995. s. 30. [dále jako: CAMUS, 
Albert. Člověk revoltující.] 
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Aktuálnost problému revolty spočívá pouze v tom, že celé společnosti se 

v dnešní době rozhodly к odklonu od posvátného. Žijeme v dějinách prostých vší 

posvátnostŕ01. Revolta klade otázku, zda je možné najít nezávisle na onom 

posvátném a jeho absolutních hodnotách základní normu chování. Domníváme se, 

že odpověď můžeme najít již v Camusově předchozím filosofickém díle, v Mýtu o 

Sisyfovi. 

Revolta se rodí při pohledu na nesmyslnost tváří v tvář nepochopitelně 

nespravedlivému údělum. Jak to je vlastně se Sisyfem? Cítí svůj úděl jako 

nespravedlivý? Řekli jsme si, že Sisyfos je vzbouřený hrdina. Nikde se ale nehovoří 

o tom, že by pociťoval vůči těm, kteří mu trest stanovili zášť a nenávist. Chtělo by 

se říci, že to к revoltě a vzpouře patří. Jak to tedy vlastně je? Uvedli jsme, že je 

povznesen nad svůj osud a že právě to je důkazem jeho vzpoury. Domnívám se, že 

Sisyfa lze nejvýstižněji charakterizovat jako vzbouřeně odevzdaného či vzbouřeně 

smířeného. Ačkoliv to na první pohled může znít jako protimluv, není tomu tak, což 

jsme se na předchozích řádcích pokusili objasnit. On je souhlas, ale pohrdavý. Je 

Ano, ale ironické. Je vzdor. Je výzva. Je přijetím a současně více-než-přijetímm. 

Slovy jinými: Die mythologische Figur des Sisyphos ist für Camus ein Bild 

universeller Gültigkeit. Hier vereinen sich alle Elemente, die das Leben im 

Absurden und die Haltung des Menschen versinnbildlichen, der gegen sein 

Schicksal aufbegehrt. Dabei wird sogleich deutlich, daß Camus unter jener 

Auflehnung, die Sisyphos in vollkommener Weise verkörpert, kein momenthaftes 

Rebellieren versteht. Es geht nicht darum, daß der Mensch mit seinem Schicksal 

hadert, das er als ungerechtfertigt hart empfindet. Er wird nicht dazu ermutigt, die 

Strafe, die er abbüßen soll, mildern zu wollen oder sich ihr gar zu entziehen. 

Sisyphos spricht keinen Fluch gegen die Götter aus, die ihm diese endlose Pein 

auferlegt haben und ihn damit zu der sinnlosesten aller Arbeiten - der, die keine 

Vollendung finden wird - verurteilten. Dennoch bezeichnet Camus ihn als den 

„ewigen Rebellen" - ihn, der sich scheinbar widerstandslos in sein Schicksal 

fügt"0. 

107 CAMUS, Albert. Člověk revoltující. s. 31. 
108 CAMUS, Albert. Mýtus o Sisyfovi, s. 20. 
109 ČERNÝ, Václav. První a druhý sešit o existencialismu. s. 52. 
110 SCHILLINGER-KIND, Asa A. Albert Camus zur Einführung. Hamburg : Junius, 1999. s. 144-
145. Překlad KH: Postava mytického Sisyfa je pro Camuse obraz s universální platností. Sdružují se 
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A tak i naše každodenní, „malé" revoltování, naše přimknutost к životu a 

nevíra, že se nám za dobré skutky dostane odměny v podobě nebeského ráje, naše 

každodenní konfrontace s nelogičností a nevysvětlitelností okolního dění, se může 

stát odpovědí na otázku po smyslu našeho dalšího setrvávání ve světě. 

Novozámská konstatuje, že Camus zachoval věrnost svému tvrzení, že nelze 

změnit svět, změnit lze jen život. Svou vnitřní revoltu v sobě neudržujeme ve stavu 

bdělosti proto, že s její pomocí chceme změnit chod světa. Je to náš vnitřní intimní 

individuální mravní imperativ"1. Popper také nechce měnit chod světa. Když 

hovoří o změně, má na mysli dílčí změny. 

Jednu věc je potřeba zdůraznit především. Vzpomeňme Camusova 

Mersaulta, onoho „cizince", hlavního hrdinu stejnojmenného románu. Za náhodné 

zabití Araba, které nedokáže vysvětlit, nemá k tomu vůli a které ani nelze vysvětlit, 

je odsouzen к trestu smrti. Stranou nyní ponechme, že čteme-li pasáž pojednávající 

Mersaultův proces, poněkud nás zarazí, jak málo se o samotném činu, za který je 

souzen, hovoří. Poukazováno je spíše na „špatné" chování po smrti jeho matky. 

Jakoby fakt, že neprojevil dostatečnou lítost nad smrtí blízké osoby, byl spíše tím 

přečinem, za který je nyní souzen. Jinými slovy, Mersault projevil své city přesně 
v V 1 12 

podle pravdy, tj. nedostatečně . Uvědomění si, že к smrti jsou odsouzeni vposled 

všichni a nezáleží tedy, co v životě děláme, jak ho vyplníme, však může mít 

povážlivé důsledky, který Camus principielně odmítá. Podívejme se na další 

postavu - Caligulu - hlavního hrdinu Camusova stejnojmenného dramatu. 

Caligula je postava, která nutí žít lidi v pravdě, čímž smaže hranici mezi 

právem a libovůlí. Když je lidský život absurdní, zakončený smrtí, které se nikdo 

nemá šanci ubránit, je jedno, čím bude vyplněn. A tak Caligula předvádí lidem zvůli 

a marnost života. Lidem to má poukázat na to, že si nikdo nemůže být v životě 

zde všechny složky, znázorňující život v absurdnu a chování člověka, který se bouří proti svému 
osudu. Při tom je ihned jasně vyjádřeno, že Camus oním vzepřením se, které Sisyfos v plné míře 
ztělesňuje, nemá na mysli jen dočasný protest. Nejde o to, že člověk lamentuje nad svým osudem, 
který shledává nespravedlivě přísný. Není povzbuzován k tomu, aby chtěl trest, který má odpykávat, 
zmírnit nebo se mu dokonce vyhnout. Sisyfos neprokleje bohy, kteří mu uložili tato nekonečná muka a 
tím ho odsoudili к nejnesmyslnější práci - takové, která nikdy nebude ukončena. Přesto ho Camus 
označí jako věčného rebela - toho, který se zdánlivě bez odporu podrobí svému osudu, [dále jako: 
SCHILLINGER-KIND, Asa A. Albert Camus zur Einführung.] 
111 NOVOZÁMSKÁ, Jana. Vnitřní potřeba revolty : Albert Camus a jeho filozofické eseje. Respekt. 
5.-11.6.1995, č.23, s. 17. [dále jako: NOVOZÁMSKÁ, Jana. Vnitřní potřeba revolty.] 
112 NOVOZÁMSKÁ, Jana. Vnitřní potřeba revolty, s. 17. 
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něčím jist, jistoty neexistují, pravdy jsou zhroucené...Tento muž vyvolává zmatek, 

paniku a budí v lidech strach a obavy. Lidé však takto nedokážou fungovat, je jim 

přirozená potřeba obrany a ochrany sebe sama. Pro svůj život také potřebují pocit 

štěstí. Díky tomuto pocitu jim stojí za to žít dál. Potřeba štěstí vylučuje, aby byla 

absurdita demonstrována ve svých mezních důsledcích, což je Caligulův postup, 

proti kterému se rodí odpor. Tak absurdita vyhnaná do krajnosti rodí svou antitezi -

revoltuпз. Tato antiteze - revolta je vzpoura proti tyranovi, vztaženo na výše 

uváděný příklad, je to vzpoura lidí proti Caligulovi, kterého lidé nevydrží nadále 

snášet. 

Caligula je příkladem nihilistického zbožštění člověka, které vyúsťuje 

v alternativu sebevraždy nebo vraždy. 

Camus stojí proti požadavku absolutní svobody, neztotožňuje se 

s nihilistickým „když není nic zakázáno, je vše dovoleno". Proto také souhlasí 

s odporem Caligulova okolí, kterému dává ve svém dramatu vzniknout a dává 

zelenou Caligulově odstranění. K. R. Popper ve svých textech často upozorňuje na 

nebezpečí mocichtivých tyranů (Hitler a Stalin mu byli „dobrými" příklady). Lidská 

bdělost a rozumnost má takové nebezpečí rozpoznat a musí zabránit jejich 

možnému prosazení se a následnému propuknutí jejich zrůdných plánů. Další 

souhra Camusovy a Popperovy výpovědi. 

V kontextu absurdního životního prožitku je utrpení záležitost individuální. 

Prostřednictvím revolty si uvědomujeme, že je kolektivní, že je osudem všech. 

Prvním krokem ducha, jehož se zmocnil pocit cizoty, je tedy zjištění, že tento pocit 

sdílí s ostatními lidmi a že všechna lidská realita zakouší utrpení nad vzdáleností, 

jež ji dělí od ní samé i od světa. Nemoc, která soužila jednoho člověka, se mění 

v kolektivní morovou ránu. V našem každodenním trmácení hraje revolta stejnou 

úlohu jako ono „ cogito " v rovině myšlenky: je to základní nezpochybnitelná jistota. 

Ale tato jistota vytrhuje jednotlivce z jeho samoty. Je to sdílená samozřejmost, která 

odvozuje základní hodnotu z všelidského společenství. Revoltuji, tedy jsmelH. 

Přeneseme-li se nyní do sféry čistě praktické, napadne nás jistě otázka, jak 

se tato revolta projevuje. Nevidíme snad denně okolo sebe až příliš mnoho 

из SYJ-J-Д^ i v a n Absurdní rebel Albert Camus, s. 37. 
114 CAMUS, Albert. Člověk revoltující. s. 32. 
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nespravedlivých údělů - jsme jimi vlastně každodenním sledováním zpráv ze světa 

zavaleni - že ani nevíme, jak bychom měli svůj nesouhlas vyjádřit. Nenacházíme 

k tomu sílu a energii. Jak se smířit a vyrovnat s vědomím toho, že každodenně 

umírá mnoho bezbranných lidí, ať už například v důsledku hladu, nebo třeba při 

teroristickém útoku? Může člověk za toto přebírat odpovědnost? On přece 

umírajícímu dítěti nebere sousto od úst, ani nepomáhá teroristovi při výrobě 

důmyslné zbraně. Může si tedy říci, že to není jeho problém, jeho záležitost? Není 

jednoduché se ubránit takovýmto otázkám. Hádat se o tom, že člověk je bytost 

obdařená schopností soucítit, snad není ani nutné. Na druhou stranu, buďme к sobě 

upřímní, nezačíná náš soucit, mám tím na mysli „opravdový" soucit, teprve až 

v momentě, jedná-li se o záležitost, která se bezprostředně dotýká nás samotných a 

našich blízkých? A i když si odpovíme „ano", je možné za tuto odpověď 

odpovídajícího odsoudit, zavrhnout a označit ho za bezcitného, protože stovky 

zpráv o mrtvých v důsledku přírodní živelné katastrofy, automobilové nehody apod. 

není schopen oplakat? 

Na druhou stranu, Sisyfos také tlačí svůj balvan, ne balvany celého světa115. 

7 6 CAMUS A SVOBODA 

Nyní bychom chtěli provést exkurs o tom, jak Camus pojímá svobodu, 

jelikož to také s naším tématem souvisí, jak se za chvíli ukáže. 

Člověk ve své každodennosti žije se svými cíli, touhami, myšlenkami na 

budoucí. O svou budoucnost se stará již nyní, v přítomnosti. Je přesvědčen o tom, 

že ve svém životě může leccos řídit. Ten člověk jedná, jako by byl svobodný. Jenže 

to se ještě stále nesetkal s absurdnem. Absurdita možné smrti závratným způsobem 

popírá myšlenku, že „jsem ", můj způsob jednání, jako kdyby všechno mělo nějaký 

smysl (byť občas prohlašuji, že nic nemá smysl)ue. To, že člověk myslí na zítřek už 

dnes, plánuje si, vymezuje si cíle apod., dokazuje, že tento člověk věří na svobodu. 

Právě víra ve svobodu je předpokladem výše uvedeného. Člověk se ale občas 

115 Funda, Otakar A. - ústní sdělení (vedoucí diplomové práce, M. D. Rettigové 4, Praha 1, Pedf UK) 
dne 23.03.2009 
116 CAMUS, Albert. Mýtus o Sisyfovi, s. 80. 
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ujišťuje, že svobodu ani v nejmenším nepociťuje - ale právě v tom okamžiku si 

uvědomuje, že svoboda bytí neexistuje. Jedinou realitou zůstává smrt111. 

Absurdní člověk chápe, že žil z iluze svobody. Když věřil v nějaký smysl 

života, představoval si a snažil se naplnit požadavky vedoucí к jeho naplnění 

(naplnění onoho smyslu). Stával se otrokem vlastní svobody. 

Člověk se může snažit zachovávat si odstup od všech předsudků, morálních i 

společenských, a přesto jim je vystaven a některým podřizuje svůj život. A tak 

absurdní člověk chápe, ze nebyl opravdu svobodný1 

Člověk vměstná svůj život do zátaras, které si sám zbuduje, když si připustí, 

že jeho život přece jen určitý smysl má. 

Absurdno poučuje, že zítřek neexistuje, což je příčinou přehluboké svobody. 

Návrat к vědomí, únik z každodenního spánku jsou prvními kroky absurdní 

svobodyu9. 

Důležitý je nezájem ke všemu mimo čistý oheň života, kdy člověk jasně cítí, 

že smrt a absurdno tu jsou principy jediné rozumné svobody: té, kterou lidské srdce 

dokáže zakusit a prožít. Člověk sevřený absurditou si uvědomí danost při pohledu 

na planoucí a mrazivý vesmír - průhledný a omezený - nic zde není možné, vše je 

dáno. Absurdní člověk se přesto uvolí v tomto světě žít, načerpá z něj své odmítnutí 

doufat a zatvrzelé svědectví bezútěšného života. Vždyť toto je přesně Sisyfos. 

Sisyfos nedoufá, nemá naději, stvrzuje bezútěšnost života. 

Co znamená život v takovém světě? Camus vyvozuje dvě základní věci, a to 

1) lhostejnost к budoucnosti a 2) vášnivé vyčerpání všeho, co se nabízí. Sisyfovi je 

jeho budoucnost lhostejná. (Že by měla být ovšem Camusovi lhostejná budoucnost 

lidstva se nám nezdá.) Mohli bychom se ptát, jaké má možnosti. Co dělá, víme, ale 

o tom, co jiného by dělat mohl, se můžeme jen dohadovat. Dobrá, mohl by si pod 

kopcem sednout na louku, opřít své unavené tělo o balvan a v nečinnosti tu 

prodlévat. Mohl by se nechat zavalit balvanem, neboli spáchat sebevraždu, ale to 

117 CAMUS, Albert. Mýtus o Sisyfovi, s. 80. 
118 CAMUS, Albert. Mýtus o Sisyfovi, s. 81. 
119 CAMUS, Albert. Mýtus o Sisyfovi, s. 82. 
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jsme již výše vyloučili. Může však vášnivě vyčerpat vše, co se mu v dané chvíli 

nabízí - a to je přeci jeho zápolení s balvanem. 

Poklid si přiznám, že moje svoboda má smysl jedině ve vztahu ke svému 

omezenému osudu, pak musím říci, že důležité není žít lépe, ale žít víc120. A když si 

budeme uvědomovat svůj vlastní život, vlastní vzpouru, vlastní svobodu, a to co 

nejvíc, budeme žít co nejvíc. Jako ideál pro absurdního člověka spatřuje přítomnost, 

kterou musí tento člověk vnímat a neustále prožívat. 

Opouštím Sisyfa na úpatí hory! Člověk vždycky nachází své břímě. Avšak 

Sisyfos nám vštěpuje vyšší věrnost, jež popírá bohy a zvedá balvany. I on soudí, že 

vše je v pořádku. Ten vesmír, jenž už napříště nemá žádného pána, mu nepřipadá 

ani neplodný, ani marný. Každé zrnko toho kamene, každý nerostný záblesk hory 

zahlcené nocí samy o sobě vytvářejí nějaký svět. Samo snažení dostat se na vrchol 

stačí zaplnit lidské srdce. Musíme si představit, že Sisyfos je šťasten121. 

120 CAMUS, Albert. Mýtus o Sisyfovi. Praha : Svoboda, 1995. s. 84. 
121 CAMUS, Albert. Mýtus o Sisyfovi. Praha : Svoboda, 1995. s. 166. 
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3 FILOSOFIE EXISTENCE 

Na úvod této nerozsáhlé kapitoly podotkněme, že je pokusem o shrnutí 

základních principů filosofického existencialismu (a ani to nebude úplné), rozhodně 

zde není naším cílem, věnovat se rozboru myšlenek jednotlivých filosofů řazených 

к filosofii existence. 

Podíváme-li se do historie, můžeme vysledovat počátky existencialismu již u 

myslitelů jako jsou Arthur Schopenhauer, Seren Kierkegaard a Friedrich Nietzsche, 

který se v mnohém Schopenhauerem inspiroval. Pojem „existence" ve smyslu 

„lidské existence" užil poprvé Kierkegaard. Není projevem nějakého obecného 

základu, ale označuje bytí člověka v jeho jedinečnosti, konkrétnosti a především 

niternosti. Jen člověk je bytostně existující, ostatní věci pouze jsou122. Pelcová 

upozorňuje též na to, že Kierkegaard inspiroval existencialismus kategoriálně, a to 

pojmy „existence", „vrženost", „skok do absurdity", „svoboda existence"123. 

Schopenhauerovo přesvědšení o iracionálním základu světa, o jeho 

alogičnosti, teze o člověku zmítaným vůlí, jsou jistě motivy, které by měly být 

připomenuty. Dále pak nemůžeme opomenout Nietzscheho bolestivé rozčarování 

z křesťanské filosofie, které je završeno zvoláním „Bůh je mrtev". Lidská existence 

se táže, je-li možné žít ve světě bez Boha a pokud ano, jakým způsobem. Mohu 

obstát sám před sebou samým a před skutečností své existence? Jak se má lidská 

bytost vymezit ve vztahu к sobě samému, к druhým, ke světu? Člověk hledá smysl 

vlastní existence a smysl bytí celkově. Nevyhnutelně dospívá k existenciálnímu 

poznání absurdnosti tohoto bytí, světa, v němž život vzniká a zaniká, světa, v němž 

vědomí pomíjivosti života je naší jedinou jistou. Smrt je naší jedinou jistotou a 

není-li Bůh, není-li vyšší moc, která by nám zaručila možnost posmrtného života, je 

vlastně naše bytí zbytečné. 

V rámci existenciální filosofie vymezujeme tzv. existencialismus teistický 

(náboženský) a tzv. existencialismus ateistický (nenáboženský), jež, ačkoliv 

vylučuje Boha, hlásá svět bez Boha a už vůbec v něm nevidí nějaké východisko, je 

122 PELCOVÁ, Naděžda. Vzorce lidství: Filosofie o člověku a výchově. Praha : IS V, 2001. s. 67. 
[dále jako: PELCOVÁ, Naděžda. Vzorce lidství.] 
123 PELCOVÁ, Naděžda. Vzorce lidství, s. 72. v 
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též hluboce prodchnut vírou. Nikoliv však vírou křesťanskou, vírou 

v Kierkegaardovou absolutno, nýbrž vírou v neodvolatelnost našeho bytí, vírou 

v jedinečnost subjektivního bytí a jeho pravdy, jež se vyjevuje na pozadí absurdity, 

úzkosti a životní bezvýchodnosti směřující ke svému sarkastickému dovršení ve 

smrti. Vírou existence, která vzdor všem absurdním nástrahám tohoto života, 

uskutečňuje sebe sama pro sebe sama dovršujíc tím celou absurditu. A Boha, 

řečeno Camusem, si člověk vymyslel pouze proto, aby se nezabil. 

Existencialismu je prý tolik, kolik je existencialistů. To by nemělo 

překvapovat nikoho, kdo uvážil, že existencialismus je filosofií prožitku, a nikoliv 

diskursu, že je založen na subjektivní skutečnosti životní, tedy na něčem povýtce 

osobně rozrůzněném. Opírat se o substrát subjektivně prožitého, to bude pro nás 

základní kritérium к rozpoznání existencialistym. 

Člověk uskutečňuje sebe samého. Člověk není, ale děje se. Jeho ustavičná 

volba, rozhodování se pro některou z možností, jeho sebeprojekce, to je tím, co 

lidskou bytost charakterizuje. Nemajíc smyslu odjinud, ani podkladu jiného než 

sebe, je existence čirou autonomií, sebevládou, svobodou. Existence a svoboda jsou 

synonyma, jen existence rozhoduje o existenci - to plyne ze samého popření 

substance125. Existence předchází esenci, člověk musí sám uchopit a vyplnit svou 

existenci, za své činy nese plně zodpovědnost. S Černým souhlasíme, vidí-li 

v existencialismu realismus lidského života a lidský život jako realismus čirého 

lidského konkrétna. Hovoří-li však v souvislosti s existencialismem o návratu 

к Sokratovi a jeho „Poznej sebe samého"126 , dovolujeme si vznést námitku. Není 

zde diametrální rozdíl v tom, že sokratovské poznávání sama sebe je nahlížení do 

svého nitra, odkrývání dosud skrytého, co je nám však filosofickým tázáním možno 

odkrýt, zatímco ve smyslu existencialismu sami sobě musíme dát obsah, náplň, ale 

nemůžeme se spoléhat na něco, co by v nás již apriorně mělo být obsaženo? 

Existenciální myšlení můžeme označit jako otevřený filosofický přístup. Jde 

nám vždy o konkrétního myslitele a jeho myšlenky a zkušenosti. Sviták ve své 

eseji127 zdůrazňuje dva rysy, kterými se existenciální myšlení odlišuje od jiných 

124 ČERNÝ, Václav. První a druhý sešit o existencialismu. s. 25-26. 
125 ČERNÝ, Václav. První a druhý sešit o existencialismu. s. 26. 
126 ČERNÝ, Václav. První a druhý sešit o existencialismu. s. 29. 
127 §у!тд[<^ ivan Absurdní rebel Albert Camus., s. 24. 
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„filosofií". Tím prvním je, že nevytváří žádnou „školu" s všeobecně společným 

aparátem pojmů, ale upřednostňuje bezprostřední životní zkušenosti, jde mu o 

existenci člověka v soudobém světě. Druhým rysem je pak individuální prožívání. 

Existenciální filosof se stává obhájcem relativní pravdy, své vlastní pozice, svého 

stanoviska. Na místě by bylo připomenout pozici Karla Raimunda Poppera, který 

hovoří o nemožnosti absolutní pravdy dosáhnout, avšak úsilí o její dosažení vzdát 

nesmíme. 

3.1 CAMUS EXISTENCIALISTA? 

V tomto oddíle se chceme tázat, jak se to má, či nemá se zaškatulkováním 

Camuse do pomyslné krabice s nadpisem „existencialističtí filosofové". V prvé řadě 

se ohradíme, že Camus byl nejen filosof, ale také, možná dokonce více, spisovatel, 

literát - autor románů, povídek, dramat, filosofických esejů. A byl to literát 

nesmírně nadaný, jeho dílo oslovuje čtenáře po celém světě dodnes. A zdůrazněme, 

že ona pomyslná nit, která se vine mezi jeho literaturou krásnou a texty 

filosofickými úžasným způsobem vytyčí celistvé pole, na němž se jedno s druhým 

až fascinujícím způsobem propojuje. Připočtěme k tomu ještě deníky (carnets), 

které nám dokumentují každodenní postřehy Alberta Camuse, ale také nápady a 

motivy, které budou využity v textech, které mají teprve vzniknout. Podotkněme, že 

Camus sám vždy popíral, že by měl být existencialistou a filosofem. Slovy Václava 

Černého: A nejinak Albert Camus: odmítaje ostatně jakékoliv zařazování směrové a 

libuje si v osudu duchovního „isolé" (ale není-li pak právě tato vůle 

existencialismem povýtce?), tento alžírský rodák, jenž přišel do Francie teprve roku 

1940, aby ihned zmizel v podzemí protinacistického boje, slučuje v sobě zase 

ateistického filosofa či alespoň filosofického esejistu s romanopiscem, dramatikem, 

ba zdoby okupace donedávna i s politickým publicistou v orgánu rezistence 

Combatm. 

A slovy Svitákovými: Ačkoli jeho dílo je spjato s pesimistickou doktrínou 

filosofického existencialismu - kterou nesdílel - imponuje Camus - myslitel právě 

128 ČERNÝ, Václav. První a druhý sešit o existencialismu. s. 27-28. 
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rozhodným ano a ne, ryzím myšlením osvícenského jasu, jednoznačností 'ne ' vůči 

absurditě a 'ano' svobodě bouřícího se člověka. Camus-spisovatel zároveň 

dokumentuje modernost vzájemného vztahu literatury a filosofie129. Sviták 

konstatuje, že žádný z existencialistů nepoložil do podstaty člověka myšlenku tak 
130 

optimistickou a protestující jako Albert Camus . 

Můžeme Camuse kategorizovat jako existencialistů? Je opravdu zařazení, 

vymezení tak důležité? Domníváme se, že podstatnější je pokusit se vysvětlit, v čem 

je jeho myšlení originální, jedinečné, odlišné. 

Začít můžeme základním postulátem existenciální filosofie, který zní: 

existence je bez esence, jinými slovy - existence předchází esenci. Člověk tedy není 

v momentě svého narození (vstupu do světa) hotov a kompletní. Podstata jeho bytí 

není předem dána, nýbrž on sám svou existenci vyplňuje esencí, dává svému životu 

náplň, obsah131. Toto může vyvolávat pocity nejistoty, nebezpečí, nezakotvenosti, 

člověk je zmítán tázáním se po smyslu a táže se sám sebe i světa. Sviták uvádí, že 

lidská existence, se Camusovi jeví jako hodnota nadaná smyslem a zejména na 

základě optimistického vyznění jeho filosofii, postuluje, že tedy v tomto smyslu 
132 • 

Camus není existencialistou . Shledává (Sviták) ovšem důležité vyjmenovat, co 

má naopak Camus s ostatními existencialisty společné. Je to odmítání klasického 

racionalismu s hierarchií věčných pravd a dále nutnost hledat pravdu v oblasti 

subjektivní, intenzivní vášně. Stejně jako další existencialisté vidí potřebu věnovat 

se otázkám individuality osobní zkušenosti, svobody, volby a smrti. Důležité a 

existencialistům společné je chápání člověka ve světě.133 

Také existenciální filosofie je filosofií dialektickou. Je ovšem nutné 

vysvětlit, v jakém smyslu. Dialektika v existenciální filosofii je vztažena pouze na 

člověka, má lidský ráz, opírá se o subjektivní prožitek. Existenciální dialektiku 

nezajímá příroda. Nelze však popřít, že člověk se zde objevuje jako pole 

dramatických konfliktů, jako živý antagonismus své vlastní fakticity a transcedence, 

129 8у1ТдК) ]van Absurdní rebel Albert Camus, s. 22. 
130SVITÁK, Ivan. Absurdní rebel Albert Camus, s. 39. 
131 Viz např. Petříček, Miroslav. Úvod do (současné) filosofie. A., upravené vyd. Praha : Herrmann & 
synové, 1997. 
132 i van. Absurdní rebel Albert Camus, s. 26. 
133 зу1'рдк ) j v a n . Absurdní rebel Albert Camus, s. 26. 
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jako rozpor nicoty a smyslu, jako svár samoty a vztahu к lidem, jako tragická oběť 

odcizení usilující o celistvost134. 

U Camuse lze stopovat linii počínající setkáním s absurdnem, přes 

uvědomění si ho, ke snaze o jeho překonání a následnému překonání. Camuse lze 

slovy Pierra-Henri Simona135 označit za pozitivního humanistu. Důvod, proč tomu 

tak můžeme učinit, je více než zřejmý. Camus je filosof, který uznává absurditu, ale 

(a!) snaží se v ní najít štěstí, je filosofický moralista, reprezentující nový typ 

humanismu, bez ontologicko-epistologicko-teologických zájmů, jež jsou tak důležité 

v díle Heideggera, Sartra nebo Kierkegaarda136. Bez potřeby záruk a příslibů, bez 

útěchy nadějí. U Camuse se nekoná utonutí v bezbřehém nihilismu, ani upnutí se 

к jistému druhu vyššího cíle. 

134 g y i T Á K , i v a n . Absurdní rebel Albert Camus, s. 27. 
135 SYITÁK, Ivan. Absurdní rebel Albert Camus, s. 28. 
136 S yiTÁK, Ivan. Absurdní rebel Albert Camus, s. 26. 
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4 KARL RAIMUND POPPER 

Volíme stejný postup jako v případě Alberta Camuse. Nejprve představíme 

Karla Raimunda Poppera biograficky, poté se budeme věnovat analýze jeho 

pomyslné kružnice. 

4.1 VÍDEŇ. NOVY ZÉLAND. VELKÁ BRITANIE 

Karl Raimund Popper se narodil 28. července 1902 ve Vídni. Jeho rodiče, 

židovského původu, konvertovali roku 1900 к protestantismu. Karl se narodil jako 

jejich třetí potomek a jediný syn. Měl dvě starší sestry, Emiliu Dorotheu (nar. 1893) 
.V 

aLydii(nar. 1898). Ai 

Г » \ 
Jeho otec Dr. Simon Siegmund Carl Popper (nar. 1856) se narodil v dnešní ^ ^ 

ф _ V V 4 * 
Roudnici nad Labemr Také předci jeho matky Jenny (nar. 1864 jakožto Jenny ľ V 

( j \ \ 4 

Schiff) nepocházeli z hlavního města monarchie. Karlův dědeček z matčiny strany 

byl ze slezské Wroclavi a babička z Budapešti. Můžeme tedy konstatovat, že kořeny "-ŕ J ) 
\ Ní 

Karla Raimund Poppera se vskutku proplétají celým tehdejším Rakousko- ^ v V 
V, V '3 

Uherskem137. Díky své velmi dobře situované rodině byl Popper sociálně v * 
4 Č 

^ ^ 
137 K rodinám Schiff a Schlesinger viz. http://www.uffrecht.com/Schiff/Schiff_Fam%20Max.htm ; ^ 
Co se týče rodiště Dr. Simona Siegmunda Carla Poppera, je velmi pravděpodobné, že se vskutku ^ v Ç 
narodil v Roudnici nad Labem, zatímco jeho otec - Israel Popper, tedy dědeček K. R. Poppera, V ^ 
v Kolíně nad Labem. Pro podrobnější informace doporučujeme: HACOHEN, Malachim Haim. Karl ^ Л 
Popper - The formative years : 1902 - 1945, zejm. s. 23. - 34. Hacohen se zde podrobně věnuje v-f ^ 
Popperovým předkům z matčiny i otcovy strany, upozorňuje na Popperovy židovské kořeny a ^ ^ 
některé příznačné rysy doby, jako např. četnou migraci židovských obyvatel monarchie - což lze na ^ 
Popperově rodině dokumentovat velmi příkladně. Sám Karl Raimund Popper ve Věčném hledání 
uvádí některá jména autorů v otcově knihovně, mezi jinými také jméno Josef Popper Lynkeus a do 
závorky dává: zřejmě můj vzdálený příbuzný, neboť se narodil v Kolíně, malém městečku, odkud 
pocházel můj dědeček z otcovy strany. Popper. Věčné hledání, s. 13. Josef Popper-Lynkeus (1838 -
1921) byl technik, spisovatel, člověk angažující se v sociální oblasti. Viz jeho autobiografie: 
POPPER-LYNKEUS, Josef. Mein Leben und Wirken : eine Selbstdarstellung - dílo obsahuje také 
bibliografii děl autora; dále viz. EDER, Sylvia. Josef Poppers Sozialreformen im historischen 
Kontext. Především chceme ještě poukázat na BELKE, Ingrid. Die sozialreformerischen Ideen von 
Josef Popper-Lynkeus. Na str. 253 nalezneme následující: Der bedeutendste Vertreter des kritischen 
Rtionalismus, Sir Karl Raimund Popper (geb. 1902 in Wien), übrigens ein Neffe von Josef Popper-
Lynkeus, schrieb als Emigrant in Neuseeland... Překlad KH: Nejvýznamnějšípředstavitel kritického 
racionalismu, Sir Karl Raimund Popper (narozen 1902 ve Vídni), ostatně synovec Josefa Poppera-
Lynkea, napsal jako emigrant na Novém Zélandě... Belke u této informace neuvádí konkrétní 
pramen, ze kterého informaci čerpá, nicméně v zadní části nalezneme seznam institucí, kde uvádí 
všechna musea a archivy, kde bádala. Bohužel se nedozvídáme, kde přesně nalezla informaci, že by 
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zabezpečen, otec provozoval svou právnickou praxi v samém centru Vídně, kde 

také rodina v ulici Am Bauernmarkt 1 v prvním vídeňském „bezirku"138 žila. 

Rodiče měli kontakty s mnoha významnými osobnostmi té doby, otec, jakožto 

vášnivý čtenář, ve své knihovně nashromáždil okolo 14 tisíc svazků. Tato bohatá 

knihovna také brzy sloužila potřebám zvídavého chlapce, pro kterého představovala 

jeho první kontakty s filosofií. 

Liberálně orientovaný Simon Popper se rozhodl zapsat svého syna do tzv. 

„Freie Schule", soukromé školy s velmi pokrokovou orientací. Zvídavost žáků zde 

byla podporována a rozvíjena, na rozdíl od klasických škol, kde panoval spíše dril a 

tvrdá kázeň139. Také v této době v mnoha školách značně rozšířený antisemitismus 

měl do této soukromé školy dveře zavřené. Roku 1913 přichází Karl na reálné 

gymnasium s matematicko-přírodovědnou orientaci ve třetím vídeňském bezirku, 

kde však dlouho nepobyl a školu vyměnil za Franz Josef Gymnasium v rodném 

prvním bezirku. Zde si protrpěl nepříjemné období spojené s válečnou propagandou 

a antisemitskými náladami. Vrací se opět na výše jmenované reálné gymnasium, 

které zvláštní iniciativy roku 1918 opouští. V jeho Věčném hledání můžeme číst, 

že se rozhodl pro samostatné studium, protože výuka na gymnasiu mu údajně nic 

nedávala, hodiny byly nudné a prý se nic nového nedozvídal. Po odchodu ze školy 

se nechal zapsat na vídeňskou univerzitu jako neimatrikulovaný student. К řádnému 

studiu potřeboval maturitní zkoušku, kterou se zatím nemohl prokázat. Maturitu si 

dodělal později, v roce 1922 a tím se z něj stal řádný univerzitní posluchač140. 

Karl byl rodinou přiveden nejen к nadšenému čtenářství, ale také, a to 

zejména skrze matku, к hudbě, která se pro něj stala celoživotní láskou. 

K. R. Popper měl být synovcem J. Poppera-Lynkea. Nutno však podotknout, že Josef Popper-
Lynkeus byl ročník 1838 a Karl Raimund Popper 1902, nejsme si tudíž jisti relevantností této 
informace.) 
138 Der Bezirk = správní obvod, okrsek; dále uváděno bez uvozovek a s malým „b". Ve Vídni bylo 
tehdy 20 bezirku, od roku 1904 pak 21. Dnešní Vídeň je rozčleněna do 23 bezirků. Viz. např. 
CZEIKE, Felix (ed.). Historisches Lexikon Wien : in sechs Bänden. Wien : Kremayr & Scheriau 
1992 - 1997. ; DIEM, Peter; GÖBL, Michael; SAIBEL, Eva. Die Wiener Bezirke : ihre Geschichte ; 
ihre Persönlichkeiten ; ihre Wappen. 2. Aufl. Wien : Deuticke 2003. 
139 HACOHEN, Malachim Haim. Karl Popper - The formative years : 1902 - 1945. Cambridge : 
Cambridge Univ. Press, 2000. s. 65. [dále jako: HACOHEN, Malachim Haim. Karl Popper - The 
formative years : 1902 - 1945.] 
140 POPPER, Karl Raimund. Věčné hledání : Intelektuální autobiografie. Praha : Prostor, 1995. s. 32. 
[dále jako: POPPER, Karl Raimund. Věčné hledání.] 
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Karl Raimund Popper vyrůstal v metropolitní Vídni, kde se mísily 

nej různější vlivy národů a kultur celé monarchie, lidí, kteří sem přišli ze všech 

koutů Rakouska - Uherska141. Právě tato zkušenost přispěla к Popperovu 

celoživotnímu vyznávání tolerance a odmítání myšlenky nutnosti či potřeby čistě 

národnostně homogenního státu142. Nesmíme také opomenout zdůraznit existenci 

Vídeňské moderny s věhlasnými jmény jako Sigmund Freud, Ludwig Wittgenstein, 

Adolf Loos, Ernst Mach, Gustav Klimt a mnozí další. O Vídeňské moderně by se 

dalo hovořit dlouze, již z uváděných jmen vidíme, že se projevila v mnoha 

oblastech kulturně-společenské reality. Ačkoliv by to bylo hezké zastavení, musíme 

jít dále, jelikož není naším úkolem toto podrobně rozebírat. 

Zhroucení monarchie a vznik rakouského státu143 sebou nesl zásadní 

důsledky, které ovlivnily i další směřování šestnáctiletého Karla. Pro rodinu 

znamenal pád monarchie ztrátu veškerých úspor a nutnost začít si budovat novou 

existenci. Karl odchází z domova a v letech 1918-1920 se přiklání к socialistickému 

dělnickému hnutí. Bydlí ve čtvrti Grinzing144 v tzv. Grinziger Baracken, což byl 

bývalý vojenský špitál, kde nyní bydleli dělníci, ale také zde žili exulanti a studenti, 

kteří sympatizovali s dělnickým hnutím. Zde je konfrontován s absolutně jinou 

realitou, jiným životním stylem, než na co byl zvyklý z dětství. To vše je 

pochopitelně umocněno stávající historickou realitou zhrouceného starého systému 

a potřeby nastolit společenskou rovnováhu. 

Karl v této době pracuje jako silničář a také pracuje jako poštovní poslíček 

pro nově vzniklou komunistickou stranu. Od té se však ihned po událostech z 15. 

června 1919 distancoval. Brzy mělo přijít rozčarování. Onen incident, který mne od 

komunismu a později i od marxismu odvrátil, byl jednou z nejzávažnějších událostí 

v mém životě. Došlo к ní nedlouho před mými sedmnáctými narozeninami. Stalo se 

to ve Vídni, kdy během demonstrace neozbrojených mladých socialistů, kteří chtěli 

dostat z hlavní policejní stanice nějaké zatčené komunisty, došlo ke střelbě. Několik 

141 К tématu viz. např. PERCHINIG, Bernhard. Affäre mit begrenzter Hoffnung. In Wien wirklich. 
Wien : Verlag für Gesellschaftskritik, 1996. s. 39-46. ; FISCHER, Gero. Migranten von gestern. Die 
Tschechen in Wien. In Wien wirklich. Wien : Verlag fiir Gesellschaftskritik, 1996. 
142 MORGENSTERN, Martin; ZIMMER, Robert. Karl Popper. München : Deutscher Tachenbuch 
Verlag, 2002. s. 12. [dále jako MORGENSTERN, Martin; ZIMMER, Robert. Karl Popper.] 
143 12. listopadu 1918 vznikla republika, tehdejší název byl Deutschösterreich, od 21. října 1919 pak 
Republik Österreich; Prvním státním kancléřem se stal sociální demokrat Karl Renner; 12. 11. 2008 
- 11.4. 2009 v budově vídeňského parlamentu к vidění výstava „Republik.Ausstellung 1918|2008". 
144 Grinzing je dnes součást 19. bezirku Döbling. 
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mladých socialistických a komunistických dělníků bylo zabito. Ohromila a šokovala 

mne brutalita policie, ale byl jsem v šoku i sám ze sebe. Jakožto marxista jsem totiž 

cítil svůj díl odpovědnosti za tuto tragédii - alespoň z principu. Marxistická teorie 

hlásá zintenzívněni třídního boje к urychlenému nástupu socialismu. Tato teze 

znamená, že ačkoliv se revoluce neobejde bez určitých obětí, kapitalismus žádá více 

Hörigasse a došlo ke krvavému střetnutí, jehož obětí se stalo 12 zabitých 

Karl Raimund Popper se distancuje od marxismu, nemůže se ztotožnit " v 4 

s myšlenkou obětování lidského života ve jménu kolektivního historického pokroku ' * 
A 

a směřování vpřed. Popper si take postupně začíná uvědomovat dogmatický 

charakter marxistického učení. Je hrozné dělat si nárok na určitý druh poznání, 

které dovolí riskovat životy jiných lidí pro nekriticky přijímané dogma nebo pro sen, 

který se může ukázat jako neuskutečnitelný46. Jeho sociální angažovanost pokračuje 

i nadále, stále se hlásí к demokratickému socialismu. Zůstal jsem ještě několik let po 

svém rozchodu s marxismem socialistou, a kdyby existovalo něco jako kombinace 

socialismu s osobní svobodou, byl bych socialistou dodnes. [...] Trvalo nějaký čas, 

než jsem pochopil, že je to jen krásný sen; že svoboda je důležitější než rovnost, že 

snaha uskutečnit rovnost ohrožuje svobodu a že neexistuje-li svoboda, neexistuje 

rovnost ani mezi nesvobodnými lidmr41. Popperovi toto období přineslo zásadní 

uvědomění si rozdílu mezi dogmatickým a kritickým myšlením, к čemuž se později 

dostaneme podrobněji. 

Popper je fascinován Einsteinem, jeho teorií a -celkovým přístupem 

к výsledkům práce a zejména nedogmatickým přístupem. Tak jsem ke konci roku 

1919 dospěl к závěru, že vědecký postoj je postojem kritickým, který nehledá 

verifikace, ale stěžejní testy ověřující, zdaje možné teorii vyvrátit, přestože ji nikdy 

145 POPPER, Karl Raimund. Věčné hledání, s. 33; srovnej s: Die Tatsache, daß bei diesem 
Zusammenstoß in der Hörigasse eine Anzahl von jungen Leuten getötet wurde, hat mich dazu 
gebracht, über den Kommunismus kritisch nachzudenken. Viz. KREUZER, Franz; POPPER, Karl 
Raimund. 4. von Karl R. Popper durchges. Aufl. Offene Gesellschaft - offenes Universum : im 
Gespräch mit Karl R. Popper. Wien : Deuticke, 1986. str. 9. [dále jako: KREUZER, Franz; 
POPPER, Karl Raimund. Offene Gesellschaft - offenes Universum.] Překlad KH: Skutečnost, že při 
tomto střetu v Hörigasse bylo zabito několik mladých lidí, mě přivedla ke kritickému uvažování o 
komunismu. 
146 POPPER, Karl Raimund. Věčné hledání, s. 34. 
147 p o p p e n Karl Raimund. Věčné hledání, s. 36. 

obětí než celá socialistická revoluce145. Stalo se tak u policejní stanice ve vídeňské 

demonstrantů a další lidé byli zraněni. 
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nemohou prokázat . Zde je na místě podotknout, že Popper ve Věčném hledání 

s největší pravděpodobností některé věci značně nadsazuje. Nepředpokládáme, že 

by sedmnáctiletý mladík měl mít již tak perfektně vytříbené názory. 

V roce 1922 složil maturitu a vletech 1922 - 1924 se vyučil truhlářem. 

V rohovoru s Franzem Kreuzerem149 Popper uvádí, že jeho plánem, v šestnácti-

sedmnácti let, bylo stát se učitelem a založit venkovský výchovný ústav 

(Landerziehungsheim). Truhlařina by mu pak prý mohla být užitečná. Jeho mistr 

Adalbert Posch se pro něj stal člověkem, kterého si nesmírně vážil. Právě můj mistr 

mne naučil, jak málo toho vím, a navíc také to, že jakákoli moudrost, k níž bych 

mohl vůbec kdy dospět, bude spočívat vtom, že si mnohem více uvědomím 

nekonečnost své nevědomosti150. Posch wurde ihm zu seinem persönlichen Wiener 

Sokrates. Sokrates, der die Athener Bürger im 5. Jahrhundert v. Chr. in Gespräche 

über die Grundlagen ihres Wissens verwickelte, blieb immer, im Gegensatz zu 

Piaton, ein philosophisches Vorbild Poppers. Sokratische Bescheidenheit 

gegenüber den eigenen Erkenntnisansprüchen wurde zur Grundlage seiner 

Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie. In Anlehnung an die Aussage des Sokrates 

„Ich weiß, dass ich nichts weiß" formulierte er sein philosophisches Lebensmotto: 

„ Ich weiß, dass ich nichts weiß - und kaum das" 151. 

Roku 1924 také složil maturitní zkoušku na pedagogické škole, která ho 

opravňovala stát se učitelem na základní škole. Ovšem získat místo jako učitel na 

základní škole nebylo v té době zrovna jednoduché a tak Popper přijímá místo 

v institutu pro těžce vzdělavatelné a zanedbané děti a sbírá zde četné pedagogické 

zkušenosti. Praxe zde mu umožnila přijetí do nově založeného Pedagogického 

institutu (Pädagogisches Institut), kde se stále více začínal dostávat do kontaktu 

s filosofií, což pochopitelně pro jeho pozdější životní dráhu mělo nezanedbatelný 

význam. Tento institut byl založen v roce 1925 a byl velice volně propojen 

s universitou, což v praxi znamenalo, že studenti kromě kurzů na institutu měli 

148 POPPER, Karl Raimund. Věčné hledání, s. 38. 
149 KREUZER, Franz; POPPER, Karl Raimund. Offene Gesellschaft - offenes Universum, s. 8-10. 
150 POPPER, Karl Raimund. Věčné hledání, s. 9. 
151 MORGENSTERN, Martin; ZIMMER, Robert. Karl Popper, s. 26-27. Překlad KH: Posch se mu 
stal osobním vídeňským Sokratem. Sokrates, který v 5. století po Kr. zapřádal s athénskými občany 
rozhovory o základech jejich vědění, zůstal navždy, na rozdíl od Platona, Popperovým filosofickým 
vzorem. Sokratovská skromnost vůči vlastním nárokům na poznání se stala východiskem jeho 
vědecké teorie a teorie poznání. Po vzoru Sokratovy výpovědi „ Vím, že nic nevím ", formuloval on 
své filosofické životní motto: „ Vím, že nic nevím - a ani to ne. " 
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povinnost navštěvovat některé kurzy na universitě. Karl patřil к prvnímu ročníku 

studentů, kteří začali institut navštěvovat. Chtěl se stát učitelem matematiky, fyziky, 

chemie a biologie, po čistě akademické orientaci netoužil. Er widmete sich der 

neuen Aufgabe mit Idealismus und für ihn charakteristischen rigorosem 

Arbeitsethik. Zu Vergnügungen und einem leichtem Leben konnte er nie ein 

Verhältnis gewinnen. Kaffehäuser betrachtete er mit Naserümpfen. Bergsteigen 

statt Alkohol, klassische Musik statt frivolem Swing, ernsthafte Lektüre statt 

Trivialliteratur - das waren seine Prinzipien auch in der Freizeitgestaltung. 

Andererseits hat sich Popper nie gerne in eine von außen oktroyierte Disziplin 

gefügt, wenn sie nicht von der eigenen Einsicht getragen wurde. Sein Studium 

gestaltete er selbstständig und behielt sich die Freiheit der Auswahl vor52. 

Vzpomeňme, že Albert Camus se také měl stát učitelem, čemuž se ale 

nakonec nestalo. Dle toho, co již víme o osobnosti Alberta Camuse a čteme-li výše 

uvedenou charakteristiku Popperovu, by nám mohlo připadnout charakterizovat 

mladého Camuse jako bouřliváka užívajícího si mládí se všemi jeho krásami, 

milujícího moře a divadlo a Poppera jako uvědomělého studenta a zaměstnance. 

Zanechme však těchto domněnek, které mohou být beztak zavádějící a matoucí. 

Co však můžeme s jistotou konstatovat, je fakt, že oba dva vyrůstali 

v prostředí značně nesourodém, konfrontováni se společenskými rozdíly a vnímající 

odlišnosti životních podmínek lidí žijících ve stejné zemi, ve stejném městě, přesto 

ve velice odlišné situací. 

Camus vyrůstal ve velmi chudých a skromných poměrech a víme, že s bídou 

byl konfrontován od dětství každodenně na vlastní kůži. Popper pocházel, jak jsme 

také vylíčili, ze zámožné rodiny, rodiče předpokládali, že budou moci své potomky 

zabezpečit. Přesto byl Karl již v dětství se sociálními rozdíly obyvatel Vídně 

konfrontován, vnímal také např. útoky na židovské obyvatelstvo apod. Přesto, že 

jeho rodina patřila svého času k privilegované vyšší společenské vrstvě, s rozpadem 

152 MORGENSTERN, Martin; ZIMMER, Robert. Karl Popper, s. 30. -31. Překlad KH: Novým 
úkolům se věnoval pln ideálů a se svou charakteristickou striktní pracovní morálkou. К požitkům a 
jednoduchému životu nikdy nezískal vztah. Nad kavárnami ohrnoval nosem. Horská turistika namísto 
alkoholu, klasická hudba namísto frivolniho swingu, seriózní namísto odpočinkové četby - to byly 
jeho principy, které neopouštěl ani ve volném čase. Na druhou stranu se nikdy nechtěl nechat 
svazovat z vnějšku předepisovanou disciplínou, kterou by sám sobě nestanovil. Sám si utvářel své 
studium a vyhradil si při tom svobodu volby. 
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monarchie se měla situace změnit a Karl pak musí začít spoléhat sám na sebe a začít 

se protloukat životem ve změněných podmínkách. 

Ani Popper, ani Camus v nelehké situaci nerezignovali, oba se s úsilím 

snažili o seberealizaci, oba vnímají, že v jejich okolí jsou tací, kteří na tom jsou 

ještě podstatně hůře, oba dva se snaží pomoci. Camus prostřednictvím svých článků 

upozorňujících na nespravedlivý útlak kolonizovaného obyvatelstva, Popper v roli 

sociálního pracovníka. V tom můžeme spatřovat jasnou podobnost, ať už původní 

výchozí podmínky, máme na mysli podmínky, do kterých se tito dva narodili, byli, 

jak víme, značně odlišné a které jsme snad dostatečně objasnili. 

Karl Raimund Popper však také paralelně navštěvoval vídeňskou univerzitu, 

kde studoval psychologii a filosofii. Velice ho ovlivnil směr zvaný novokantovství, 

založený Jacobem Friesem (1773-1843) a nyní rozvíjený Leonardem Nelsonem 

(1882-1927), jehož teze o nemožnosti teorie poznání se v této době staly Popperovi 

velice blízké. 

Během svých studií poznal svého budoucího celoživotního přítele, jímž byl 

Julius Kraft Na univerzitě si velmi vážil svého profesora Karla Bühlera. Zaujala ho 

tvarová psychologie („Gestaltpsychologie"), kterou se Bůhler zabýval, teorie, dle 

které vnímání není pasivní proces, při kterém by pozorovatel jen akceptoval, co se 

mu jeví, ale naopak je to aktivní proces, při kterém smyslové impulsy umožní 

vnímání tvaru a vzezření předmětu. Ve Věčném hledání Popper uvádí, že zásadní 

význam pro něj měla také Bůhlerova teorie tří jazykových rovin153. 

Na Pedagogickém institutu Popper předkládá 1927. zatím nedokončenou 

závěrečnou práci s názvem „Gewohnheit" und „Gesetzeserlebnis" in der 

Erziehung"154. 

Roku 1928 pak na universitě svou disertaci „Zur Methodenfrage der 

Denkpsychologie" - „O problému metody v psychologii myšlení". U obou svých 

153 Jsou to funkce expresivní (Kundgabefunktion), signální nebo vysílací (Auslösefunktion) a na 
vyšší rovině funkce deskriptívni'.(Darstellungsfunktion). Dle Bühlera jsou dvě nižší funkce společné 
pro jazyk lidí i zvířat a existují vždy a všude, zatímco třetí funkce je typická pouze pro jazyk lidí a 
někdy se nevyskytuje ani v něm (např. ve zvoláních). Popper к těmto třem funkcím přidává později 
ještě funkci čtvrtou, jíž je argumentativ™ (Argumentativefunktion) funkce jazyka, v níž spatřuje 
základ veškerého kritického myšlení. POPPER, Karl Raimund. Věčné hledání, s. 72. 
154 MORGENSTERN, Martin; ZIMMER, Robert. Karl Popper, s. 35.; Překlad: Zvyk a prožitek 
zákonitosti ve výchově. 
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rigorózních zkoušek obstál s vyznamenáním. Ve Věčném hledání to komentuje 

následujícím způsobem: Samozřejmě se mi ulevilo a byl jsem šťasten, ale trvalo 

nějakou chvíli, než jsem překonal pocit, že jsem měl spíš propadnout155. 

Kvalifikaci pro post učitele matematiky a fyziky získal Popper 1929 svou 

prací o problémech axiomatické výstavby geometrie, „Axiome, Definitionen und 

Postulate in der Geometrie" - „Axiomy, definice a postuláty v geometrii". 

O roce 1929 můžeme v případě Karla Raimunda Poppera hovořit jakožto o 

roce odklonu od psychologie a jednoznačného příklonu к teorii poznání 

(Erkenntnistheorie). V této době však pochopitelně Popper ještě není oním slavným 

kritickým racionalistou, jak ho bude mít svět možnost teprve poznat. Prozatím se 

spokojme s tím, že z Poppera - pedagoga a Poppera - psychologa se postupně stává 

Popper - filosof. 

Chronologicky se ještě vraťme do roku 1927. Ve Věčném hledání Popper 

připomíná události z července 1927, kdy byl očitým svědkem zastřelení 89 

neozbrojených demonstrantů před justičním palácem ve Vídni156. Střety pravice a 

levice byly v Rakousku dvacátých a třicátých poměrně časté a také postupně se 

vyostřující projevy antisemitismu byly pro toto období typické. Popper toto vše 

pozoruje se značnými obavami. 

11. dubna 1930 se Karl Raimund Popper oženil. Vzal si svou někdejší 

spolužačku z Pedagogického institutu Josefinu Annu Henninger (nar. 1906), kterou 

v okruhu přátel přezdívali „Hennie". Lze konstatovat, že se stala nejen jeho ženou a 

celoživotní společnicí, ale také jeho manažerkou. Popper na více místech 

zdůrazňuje, že jen s její podporou a pomocí byl schopen zvládnout napsat a 

publikovat veškeré své práce. V tomto roce (máme na mysli 1930) také začal 

působit jako učitel na „Schwegler Hauptschule" v patnáctém vídeňském bezirku157. 

Josefina Anna pracovala taktéž jako učitelka. Pozdější odchod z Vídně těžce nesla a 

nikdy se s ním zcela nevyrovnala. Ani pro něj to nebylo jednoduché, ale k tomu se 

dostaneme ještě později. 

155 POPPER, Karl Raimund. Věčné hledání, s. 76. 
156 POPPER, Karl Raimund. Věčné hledání, s. 103-104. 
157 15. bezirk nese dnes jméno Rudolfsheim-Fünfhaus, ale tehdy byl pouze Fünfhaus 15. bezirkem. 
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Hovoříme-li o Popperovi dvacátých a třicátých let 20. století a Vídni, nejde 

nevzpomenout slavný Vídeňský kruh („Wiener Kreis"). Popperův vztah к okruhu 

filosofu, sdružujících se pod tímto označením, je poměrně rozporuplný. V druhé 

polovině dvacátých let byl Popper ovlivněn novokantovstvím, které se s filosofií 

Vídeňského kruhu příliš neztotožňovalo. Filosofické východisko kruhu tvořil 

logický empirismus, nebo také logický positivismus, to jest pokus o vědeckou 

filosofii. Původním záměrem bylo vybudovat axiomaticky založenou filosofii 

analytických soudů, jež by se zbavila závislosti na empirii a všechny empirické 

otázky přenechala speciálním vědám. Ve Věčném hledání Popper toliko: К 

Vídeňskému kruhu mne však nejvíce přitahoval jeho „vědecký přístup", nebo jak 
* '158 

říkám raději, přístup racionální . S Russellem, Carnapem a dalšími představiteli 

Kruhu souhlasí v kritickém přístupu к filosofii. Proto mne někteří členové Kruhu, 

např. Carnap, pokládali za jednoho z nich a domnívali se, že přehnaně zdůrazňuji, 

jak se od nich liším159. 

Ačkoliv Popper na schůzky kruhu nedocházel a sám se v jeho rámci 

neangažoval, bývá často považován za jeho pokračovatele. Schůzky, jednalo se o 

jakési večerní kolokvium pořádané pravidelně každý čtvrteční večer na universitě, 

organizoval fyzik Moritz Schlick (1882-1936). Témata a průběh diskusí 

organizovali kromě již jmenovaného Schlicka také sociolog Otto Neurath (1882-

1945) a logik Rudolf Carnap (1891-1970). O Popperově kritice logického 

pozitivismu (především Schlicka a Carnapa) se sice v rámci kruhu diskutovalo, ale 

zvláště díky Carnapově recenzi na Popperovu Logiku vědeckého bádání, ve které 

Poppera označil za představitele logického pozitivismu, se poměrně silně zakořenil 

názor, že Popper představuje opozici uvnitř filosofického paradigmatu pozitivismu. 

Jistě, zastánci této interpretace by uznali, že Popper odmítá téměř všechny klíčové 

principy logického pozitivismu: indukci nahrazuje dedukcí, verifikaci falzifikací, 

konfirmaci koroborací, psychologismus logikou, teorii pravděpodobnosti teorií 

blízkosti pravdě. Ale jedním dechem by dodali, že Popper i logický pozitivismus řeší 

podobné problémy a používají podobných filosofických nástrojů, především logiku. 

Oběma jde o demarkaci vědy od ne-vědy a o stanovení univerzálních logických 

pravidel pro vědeckou metodu, pravidel, která by garantovala racionální status 

158 POPPER, Karl Raimund. Věčné hledání, s. 86. 
159 POPPER, Karl Raimund. Věčné hledání, s. 86. 
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vědy. Proto prý Popperova opozice neznamená zásadní přesah к jinému typu 

filosofie160, nýbrž je jen jakýmsi „renegátstvím" v rámci vnitřně různorodého 

pozitivistického proudu S tímto názorem ovšem Parusniková nesouhlasí, 

к čemuž se vrátíme v jedné z následujících kapitol. 

Dílo Logika vědeckého zkoumání (Logik der Forschung)162 mělo úspěch a 

od poloviny třicátých let je Karl Raimund Popper zván na četné přednášky na 

významných evropských universitách. Stává se z něj uznávaný člen akademického 

života. Dostává pozvánku na hostování na Cambridgi a také je mu nabídnuta 

docentúra na Canterbury University College v Christchurchi na Novém Zélandu, 

kterou přijímá a v březnu 1937 zde zahajuje svou universitní kariéru coby vyučující 

filosofie. 

V březnu 1938 pak dorazily zprávy o Hitlerově anexi Rakouska. Vznikla 

naléhavá potřeba pomáhat rakouským emigrantům. Také jsem cítil, že nemohu už 

déle odkládat zveřejnění svých politických názorů, které jsem získal od roku 1919. 

Rozhodl jsem se vydat knižně Bídu historicismu. Nakonec z toho vzešly dvě 

víceméně vzájemně se doplňující díla: Bída historicismu a Otevřená společnost a 

její nepřátelé (kterou jsem zpočátku chtěl nazvat „ Falešní proroci - Platón, Hegel, 

Marx'V163. Tyto texty vznikaly bezprostředně před a během druhé světové války. 

Popper sám uvádí, že jejich posláním bylo bránit svobodu proti totalitním a 

autoritářským idejím a před nebezpečím historicistických pověr164. Zajímavé jsou 

Popperovy popisy problémů ohledně vydání těchto knih. Hovoří o odmítnutí, které 

se mu dostalo z USA poté, co dlouho čekal, než se vůbec nějaké reakce dočkal. 

Podporu získal až časem od svého přítele, kunsthistorika Ernsta Gombricha165 a 

160 Funda je téhož názoru: Funda, Otakar A. - ústní sdělení (vedoucí diplomové práce, M. D. 
Rettigové 4, Praha 1, Pedf UK) dnel8.05.2009 
161 PARUSNIKOVÁ, Zuzana. Rozum, kritika, otevřenost : Živý odkaz filosofie K. R. Poppera. Praha 
: Filosofia, 2007. 12-13. [dále jako: PARUSNIKOVÁ, Zuzana. Rozum, kritika, otevřenost.] 
162 Původně Popper napsal spis, které nazval „Die beiden Grundprobleme der Erkenntnistheorie", 
které však bylo příliš obsáhlé a Popperovi bylo doporučeno, aby text zkrátil. A právě tato zkrácená 
verze poté 1934vyšla pod názvem „Logik der Forschung". Viz: MUSGRAVE, Alan. Alpbacher 
Porträt : Karl Popper. In PFURTÈNSCHMID-HARTENSTEIN, Heinrich (ed.). Das Ganze und 
seine Teile : Europäisches Forum Alpbach 1995. Ibera Verlag : Wien 1996, s. 279-292. [odkaz] s. 
280 [dále jako: MUSGRAVE, Alan. Alpbacher Porträt.] 
№ poppER, Karl Raimund. Věčné hledání, s. 109. 
164 poppER, Karl Raimund. Věčné hledání, s. 111. 
165 Autor skvělé knihy „Příběh umění" - orig. „The Story of Art" 
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ekonoma F. A. Hayeka a Otevřená společnost se dočkala vydání166. O knize psali 

oba velice povzbudivě. Obrovsky mi pomohli. Cítil jsem, že tihle dva mi zachránili 
167 

život, a myslím si to dodnes . 

Po válce Popper se ženou přesídlili do Velké Británie a 1946 začíná Popper 

přednášet na věhlasné London School of Economics and Political Science, na jedné 

z devatenácti „colleges" University of London. Roku 1949 byl jmenován 

profesorem logické a vědecké metody. 

Popper konstatuje, že v Londýně se mu příliš nelíbilo, spokojen byl až po 

přestěhování do Pennu v Buckinghamshiru, nedlouho po první návštěvě Spojených 

států amerických, kde roku 1950 přednáší a setkává se s mnohými svými dřívějšími 

přáteli z doby před válkou, kteří zde nyní působí. Ale má také možnost se setkat a 

pohovořit s Einsteinem. 

V padesátých letech se Popper spíše od svého okolí izoluje. Jeden den tráví 

na universitě v Londýně. Byly to úterky, kdy se konala dopolední přednáška a 

odpolední seminář. Semináře se byli schopni účastnit jen nejodvážnější studenti, 

jelikož každého, jehož argumentace nebyla pro Poppera dostatečně dobrá, přerušil a 
168 v 

bez milosti umlčel . Je poměrně těžké si toto představit, čteme-li jeho texty, kde 

hovoří o lidské omylnosti, učení se pokusem a omylem apod. Bylo by nám asi 

přirozenější si ho představovat jako přívětivého otevřeného naslouchajícího muže, 

kterého si kolegové, studenti, soupeři váží pro jeho myšlenky, ale také pro způsob, 

jakým je prezentuje a pro způsob, jakým sám sebe prezentuje. Tato jeho arogance a 

panovačnostje pro nás poměrně zarážející, nicméně osobní zkušenost nám chybí a 

výše uvedené (a nepříliš lichotivé), stejně jako následující citaci, pouze přejímáme. 

Im Mittelpunkt seiner Philosophie steht die Überzeugung, daß Kritik mehr als alles 

andere Wachstum und Verbesserung erbringen kann, eben auch Wachstum und 

Verbesserung unseres Wissens; doch der Mensch Popper konnte keine Kritik 

ertragen. Niemand hat je so überzeugend wie er schriftlich die Sache von Freiheit 

166 poppER, Karl Raimund. Věčné hledání, s. 115. 
167 pQppER) Kari Raimund. Věčné hledání, s. 115. V němčině vyšlo dílo až roku 1957 pod názvem: 
„Die offene Gesellschaft und ihre Feinde". Viz též: HACOHEN, Malachim Haim. Karl Popper - The 
formative years : 1902 - 1945. s. 501. 
168 MORGENSTERN, Martin; ZIMMER, Robert. Karl Popper, s. 119 -120. 
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und Toleranz vertreten; der Mensch Popper jedoch war intolerant und hatte kein 

wirkliches Verständnis von Freiheit169. 

Na druhou stranu máme také k dispozici vyjádření Ernsta H. Gombricha170, 

který říká, že není pravda, že by Popper neměl rád kritiku, jde však o to, o jak 

kvalitní kritiku se jednalo. Berme v potaz, že Gombrich a Popper byli velmi dobří 

přátelé a jejich vztah zůstal nezkalen. V jejich vztahu nedošlo к onomu odcizení či 

zlomu, tak jako s mnohými, kdy se z bývalých přátel, či spolupracovníků stali 

nepřátelé, nebo minimálně lidé, kteří už pro sebe nenašli kladného slova. Stejný 

zdroj nám však o několik stránek dále uvádí následující: Poppers Verhältnis zu 

seinen Schülern war innig, fruchtbar, aber auch explosiv und konfliktreich. Die 

Gründe lagen in Poppers komplexer Persönlichkeitsstruktur. Er war ein 

engagierter, fürsorglicher und warmherziger philosophischer Lehrer ohne jeden 

Dünkel. Doch andererseits war er höchst empfindsam, rechthaberisch und 

nachtragend111. Také máme к dispozici informace, které uvádí Popperův dlouholetý 

student Alan Musgrave, který navštěvoval jeho přednášky dvanáct let, dlouho se též 

účastnil semináře a později se stal Popperovým asistentem. Vypráví, že Popperovi 

nedělalo v semináři problém řečníka zarazit a otázat se ho, zda by nemohl hovořit 

jednodušeji, nebo se ho zeptal, proč se snaží ostatní oslnit. Musgrave dále 

vyzdvihuje Popperův přístup к „nováčkům", ke kterým se choval stejně uctivě jako 

ke „zkušeným" účastníkům semináře. Vysoce hodnotí též skutečné úsilí o vyřešení 

v semináři nastolených problémů172. 

169 MORGENSTERN, Martin; ZIMMER, Robert. Karl Popper, s. 120; Při prezentaci této stinné / 
stránky Popperovy osobnosti vycházejí z: H ACOHEN, Malachim Haim. Karl Popper - The 
formative years : 1902 - 1945. s. 525-526. - toto zjištěno na základě e-mailové komunikace s Dr. 
Robertem Zimmerern: ZIMMER, Robert: Re: Frage zu Buch: Karl Popper [elektronická pošta]. 
Message to: Kristýna Hejnová. 21.4.2009. Osobní komunikace. ; Překlad KH: V centru jeho filosofie 
stojí přesvědčení, že kritika více než cokoli jiného může přinést růst a zlepšení, právě také růst a 
zlepšení našeho vědění; avšak Popper samotný nedokázal kritiku snést. Nikdo nebyl ve svých textech 
tak přesvědčivým zastáncem svobody a tolerance jako on; Popper sám o sobě byl však intolerantní a 
bez opravdového pochopení pro svobodu. 
170 MORGENSTERN, Martin; ZIMMER, Robert. Karl Popper, s. 144. - vycházejí z: Ernst H. 
Gombrich: What I learned from Karl Popper (1982) 
171 MORGENSTERN, Martin; ZIMMER, Robert. Karl Popper, s. 124. Překlad KH: Popperův vztah 
ke studentům byl vroucí, prospěšný, ale též výbušný a plný konfliktů. Důvody pro to lze nalézat 
v Popperově komplexní struktuře osobnosti. Byl angažovaný, pečlivý a dobrosrdečný učitel filosofie 
bez kapky domýšlivosti. Na druhou stranu byl nanejvýš citlivý, svéhlavý a neodpouštějící. 
172 MUSGRAVE, Alan. Alpbacher Porträt, s. 282-283. 
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Z výše uvedených charakteristik vidíme, že není snadné si udělat 

jednoznačný názor a u toho bychom asi měli zůstat, než se pouštět na tenký led 

nejrůznějších spekulací. 

Vraťme se však к Popperově biografii. Řekli jsme, že universitě jako takové 

věnoval svou přítomností jeden den v týdnu. Ostatní dny intenzivně pracuje 

v Pennu. Vyhovuje mu místní klid, který je ale čas od času přerušen cestou na 

konferenci, kongres apod. Morgenstern, Zimmer však uvádějí, že ačkoliv Popperovi 

do velké míry tento způsob života vyhovoval, tak docela dobrovolná izolace to 

nebyla. Odchodem Hayeka do Chicaga (1948) ztratil osobu, která mu byla blízká. 

Také jeho ostré kritizování Wittgensteina mu příliš na popularitě nepřidávalo, stejně 
' ' '173 

jako až agresivně sebevědomé vystupování . Jako zajímavost uveďme následující: 

Die Ernährungsgewohnheiten der Poppers bereiteten Freunden und Bekannten 

Kopfzerbrechen, denn es war bekannt, dass Hennie sehr selten kochte. Auch 

ganztägige Besucher mussten mit Tee, Kaffee, Keksen oder Sandwiches vorlieb 

nehmen. Zwar kannte man Poppers Vorliebe für Wiener Spezialitäten wie 

Kaiserschmarren und Sachertorte, doch schien er sich vor allem von Schweizer 

Schokolade zu ernähren. Man spöttelte, dass das Kochen eines Frühstückeis im 

Popper sehen Haushalt große Aufregung verursachte und dass die Poppers die 

einzigen Menschen seien, die Zucker unmittelbar in Proteine umwandeln 

könnten174. 

Popper veřejně hájí západní demokracii. Jeho kritický racionalismus lze také 

vnímat jako politický postoj zdůrazňující potřebu brát vážně kritiku, respektovat 

argumenty ostatních a být schopen sebereflexe a sebekritiky. Dále požaduje osobní 

a politickou svobodu, potřebu tolerance. Roku 1958 přednáší Popper v Alpbachu175 

referát s názvem „Zum Thema Freiheit" („К tématu svobody"). 

173 MORGENSTERN, Martin; ZIMMER, Robert. Karl Popper, s. 118 -119. 
174 MORGENSTERN, Martin; ZIMMER, Robert. Karl Popper, s. 115. Překlad KH: Nad 
stravovacími návyky Popperových si mnozí jejich přátelé a známí lámali hlavu, neboť bylo známo, že 
Hennie vařila velmi zřídka. Také celodenní návštěvníci se museli spokojit s čajem, kávou, sušenkami 
nebo sendviči. Ačkoliv byl Popper znám svou láskou к vídeňských specialitách jako trhanec (tj. 
sladký pokrm z palačinkového těsta ve formě jakýchsi kousků -doplněno KH) a Sachrův dort, zdálo 
se spíše, že jeho stravou je švýcarská čokoláda. Žertovalo se, že samotná příprava snídaně v podobě 
vajec na tvrdo způsobí v jejich domácnosti velký rozruch a že Popperovi jsou jediní lidé, kteří dokáží 
bezprostředně přeměnit cukr v proteiny. 
175 Alpbach je obec v Tyrolsku, kde se od roku 1945 koná Das Europäische Forum (Evropské 
Fórum), které bylo původně založeno jako Europäische Hochschulwochen (Evropské vysokoškolské 
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Popper zdůrazňuje úlohu tradice, která je potřebná pro udržení pořádku, 

zároveň však může dát podnět ke kritice. Popper preferuje postupné změny, 

„opravy" jistého statu quo a vytváření nového, lepšího. V revoluci spatřuje 

nebezpečí. Revoluce boří, nastolí zmatek a rozruch. Problém vidí v tom, že revoluce 

často vypuká v prostředí, kde společnost ani zdaleka není připravena přijmout 

změny. 

Je pochopitelné, že v socialistickém bloku patřily Popperovy publikace na 

„index zakázanách knih" a setkat se s nimi případně šlo jen prostřednictvím 

samizdatu. 

Konec padesátých a šedesátá léta jsou pro Poppera ve znamení získávání 

různých ocenění a vyznamenání, četné účasti na kongresech. Popper se stal velmi 

populárním a ctěným mužem, úcta je mu projevována na každém kroku. 

Připomeňme rok 1965, kdy mu dokonce britská královna Alžběta II. uděluje titul 

„sir", čímž je Karl Raimund Popper přijat do šlechtického stavu. 

Roku 1969 je Popper emeritován, záhy nato však přijímá nabídku bostonské 

university působit zde jako hostující profesor. 

Na přelomu šedesátých a sedmdesátých let Popper pracuje na své 
• 176 

intelektuální autobiografii . 

V roce 1973 se Popper vydává na „cestu kolem světa", kdy navštíví Nový 

Zéland, zemi, kde nalezl během války útočiště, kam se však od svého odchodu 

znovu nedostal. Dále navštíví Austrálii, Singapur, Bali, Mexiko. O tři roky poté, 

1976, se ženou znovu přijímají rakouské občanství. 

Popper se stává ikonou pro mnoho německých politiků, kteří hojně odkazují 

na jeho myšlenky a doznávají se к ztotožnění se s jeho názory. Jsou to spolkoví 

kancléři Helmut Schmidt a Helmut Kohl, ale také prezident Richard von 

týdny), od roku 1955 označované Europäisches Forum Alpbach (Evropské fórum Alpbach). Spojuje 
mezinárodní osobnosti z oblasti vědy, hospodářství, kultury a politiky, mezi nimiž je i vícero 
nositelů Nobelovy ceny. ; Musgrave uvádí, že Popper se zdejšího fóra účastnil devětkrát. Viz. 
MUSGRAVE, Alan. Alpbacher Porträt, s. 279. 
176 Popperův text vyšel nejprve jako součást dvousvazkového díla Paula Arthura Schilppse „Library 
of Living Philosophers"; Popperův text doplňovaly kritické články od 33 autorů a Popperova reakce 
na ně; takto vyšlo 1974; 1976 vyšla pak Popperova „autobiografie" samostatně pod názvem 
„Unended Quest"; pozdější německý překlad vyšel pod názvem „Ausgangspunkte"; v češtině vyšlo 
1995 pod názvem „Věčné hledání" 
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Weizsäcker. Naopak trnem v oku byl levicově smýšlejícím studentům (to již v roce 

1968), kteří nerozumí jeho amerikanismu (který Poppera provázel do konce života), 

neochvějné obhajobě americké demokracie. Uvědomme si, že Amerikou, ale i 

západní Evropou prochází vlna protestů proti válce ve Vietnamu a Popperův 

argument, že právě zdejší demokracie umožňuje to, že zde lidé svobodně mohou 

vyjádřit svůj názor a postoj a protestovat proti americké účasti ve Vietnamu, pro ně 

není pádným argumentem. Ale například také Bruno Kraisky, rakouský kancléř 

vletech 1970 - 1983 a sociální demokrat, neměl Poppera, který se mu vždy 

spojoval s neoblíbeným Hayekem, rád. 

Ve svém politickém smýšlení, kterému se podrobněji věnujeme jinde, se od 

demokratických socialistů, přes liberální sociální demokracii dostal nakonec ke 

konservativním liberálům. Není od věci podotknout, že Margaret Thatcherová, 

britská premiérka vletech 1979 až 1990, přezdívaná „železná lady", označovala 

Hayeka a Poppera za své „guru"177. 

V sedmdesátých letech (a později) sílí ekologické hnutí a v Německu roku 

1980 vzniká politická strana Die Grünen (Zelení). Nutno podotknout, že Popper 

viděl mnohá varování ekologů jako až vyhrocené, přehnané a zbytečné hrozby. 

Zeleným vzkazuje, že jejich kritika techniky a údajných škod, které ve světě 

napáchala, je vágní, zavádějící a neoprávněnou kritikou178. On naopak vyzdvihuje 

význam techniky a technologického pokroku, který lidstvo udělalo a podtrhuje, jak 

moc mnohé vynálezy a zejména jejich uvedení do praxe, lidem usnadnily 

každodenní život. Také podotýká, že existují-li chyby (ano, existují!), které člověk 

svým neuváženým postupem napáchá, je to právě technika,-která mu pomůže je 

odstranit a zvolit postup jiný. Zelené kritizuje za to, že tuto skutečnost zcela 

přehlížejí. 

V listopadu 1985 umírá ve Vídni, kam krátce před její smrtí přesídlili, 

Popperova žena Hennie. Popperovi je nabízeno místo vedoucího v nově založeném 

Ludwig Boltzmann Institut, které však po zvážení a uvědomění si, že se v současné 

Vídni cítí cizincem, odmítá. Hned 1986 se vrací zpět do Británie, svůj bývalý dům 

prodává a přesídlí do Kenley v hrabství Surrey. V blízkosti bydlí Melitta Mew se 

177 MORGENSTERN, Martin; ZIMMER, Robert. Karl Popper, s. 169. 
178 POPPER, Karl Raimund. Život je řešení problémů : O poznání, dějinách a politice. Praha: Mladá 
fronta, 1997. s. 216-219., 244. [dále jako: POPPER, Karl Raimund. Život je řešení problémů] 
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svým manželem Raymondem, od roku 1982 (kdy už Hennie nemocná) Popperova 

sekretářka a žena, která mu bude pomáhat zvládnout poslední desetiletí života. 

Karl Raimund Popper se ještě za svého života dočkal pádu komunismu ve 

„Východním bloku". Jakoby se mu tak dostalo symbolického zadostiučinění za své 

celoživotní úsilí. Z rukou Václava Havla Popper roku 1994 v Praze přebírá Open 

Society Preis. Zanedlouho poté, 17. 9. 1994, Karl Raimund Popper umírá. Krátce 

před smrtí se podrobil operaci, která sice proběhla v pořádku, ale po několika dnech 

nastaly komplikace, kterým dvaadevadesátiletý muž podlehl. 

4.2 RATIO NEGATIVA - ZÁKLAD KRITICKÉHO RACIONALISMU 

Také v případě Karla Raimunda Poppera jsme se nejprve zabývali jeho 

osobností a tvorbou. Následující podkapitoly se budou zaobírat Popperovým 

kritickým racionalismem. 

Stěžejní Popperovou myšlenkou je, že podstatnou vlastností „rozumu" a 

„rozumnosti" je vnímavost ke kritice, čímž má na mysli jejich ochotu být kritizován 

a chtít sebe sám kritizovat. V tom je totiž zakotveno pozdější označení Popperova 

postoje „kritický racionalismus". Tento požadavek kritického postoje se má pokud 

možno rozšířit jak jen nejvíce je to možné. Popper cituje Robera Ryla: Racionalita 

člověka spočívá nikoli v tom, že se neptá na zásadní věci, ale v tom, že se nikdy 

nepřestává ptát, nikoli v tom, že lpí na uznávaných axiomech, ale v tom, že nic 

nepovažuje za samozřejmé119. A pokračujme další citací, která je pro naše téma 

velice podstatná. Protože výrazy rozum a racionalismus jsou nejasné, bude nezbytné 

stručně vysvětlit způsob, jak je zde užívám. Za prvé je užívám v širokém smyslu, 

zahrnují nejen intelektuální aktivitu, ale také pozorování a experiment. Je třeba si 

tuto poznámku pamatovat, neboť rozum a racionalismus jsou často užívány v jiném 

a mnohem užším smyslu, v protikladu nikoli к iracionalismu, ale к empirismu. 

Jestliže jsou užívány tímto způsobem, povyšuje racionalismus rozum nad 

pozorování a experiment a dal by se proto lépe popsat jako intelektualismus. Když 

však zde hovořím o racionalismu, užívám toho slova vždy ve smyslu, který zahrnuje 

jak empirismus, tak intelektualismus, stejně jako věda užívá nejen experimentů, ale i 

179 POPPER, Karl Raimund. Věčné hledání, s. 121. 
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myslení. Za druhé užívám slova racionalismus, abych, zhruba řečeno, naznačil 

postoj, který se snaží vyřešit со možno nejvíce problémů apelem na rozum, tj. na 

jasné myšlení a zkušenost spíše, než apelem na emoce a vášně...Mohli bychom tedy 

říci, že racionalismus je takový postoj, kdy jsme připraveni naslouchat kritické 

argumentaci a učit se ze zkušenosti. V podstatě je to postoj, který připouští, že já se 

mohu mýlit a ty můžeš mít pravdu, a společným úsilím se můžeme pravdě 

přiblížit... Krátce řečeno, racionalistický postoj, nebo jak jej snad mohu označit za 

postoj rozumnosti, je velice blízký vědeckému postoji, přesvědčení, že při hledání 

pravdy je zapotřebí spolupráce a že s pomocí argumentace můžeme časem 
180 

dosáhnout určité objektivity . Postoj rozumnosti je protknut morální dimenzí. Je 

potřeba dát pozor na následující. Co je racionální, ještě nemusí být rozumné. Čistě 

racionálními postupy lze uskutečňovat i iracionální zvrácenosti^. Podrobněji se 

к tomuto dostaneme ještě později. Dle Poppera je racionalita neslučitelná s jistotou. 

Optimistické poselství Popper spatřuje v tom, že rozum znejisťuje a podkopává. Je 

mnohem zajímavější žít v hypotetickém světě plném nejistot a pochybností, hádanek, 

domněnek a provizorních řešení. V takovém (a jen v takovém) světě se podle 

Poppera můžeme racionálně orientovat a rozhodovatm. Pro Camuse je život také 

plný nejistot, zásadní jistou je ovšem smrt. 

Popperův kritický racionalismus stojí na dvou pilířích. Těmi jsou rozum a 

kritika. Popper začíná kritikou, vyplývající z nespokojenosti s nastavením tzv. 

demarkačního kritéria pro odlišení vědecké práce a pseudovědy. Od Bacona 

převážila teorie vědy, která tvrdí, že přírodní vědy jsou induktivní a že indukce je 

proces, kdy se teorie formulují nebo posuzují pomocí opakovaného pozorování a 

experimentů183. Popper však toto zpochybňuje a stanovisko, že poznání vzniká 

akumulací pozorování, odmítá. Vrátíme-li se ovšem ke zmíněnému demarkačnímu 

kritériu, je potřeba podtrhnout rozdíl mezi Popperem a představiteli logického 

pozitivismu. S postupy Vídeňského kruhu se Popper neztotožnil. Zde přítomní 

přijali princip verifikovatelnosti. Verifikovat znamená ověřovat správnost, myslíme 

180 FUNDA, Otakar A. Znavená Evropa umírá. Praha : Karolinum, 2000. s. 71. [dále jako: FUNDA, 
i Otakar A. Znavená Evropa umírá.] 

181 FUNDA, Otakar A. Filosofické tázání ve shodě se skutečností s. 7. 
182 PARUSNIKOVÁ, Zuzana. Racionalita bez indukce : К nedožitým stým narozeninám Karla 
Raimunda Poppera. Filosofický časopis. 2001, roč. 49, 2001, č. 6. s. 997-1014. [citace] s. 1000. 
[dále jako: PARUSNIKOVÁ, Zuzana. Racionalita bez indukce.] 
183 PDPPF.R. Karl Raimund. Věčné hledání, s. 76. 
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tím ověřování a prokazování na základě pozorování. Popper však princip verifikace 

považuje v podstatě jen za jiné označení pro indukci. Oproti jejich verifikaci nalézá 

jiné demarkační kritérium - falzifikovatelnost. Parusniková vidí Poppera jako 

filosofa, který způsobil paradigmatickou revoluci v metodologii, epistemologii a 

obecněji i v pojetí rozumu, jejíž jádro tkví v tzv. falzifikačnim imperativu. 

Falzifikace, resp. kritičnost, neustálé hledání chyb a nelítostné vyvracení omylů - to 
184 

jsou pro Poppera jediné atributy rozumu . V zavedení falzifikace lze spatřovat 

Popperův originální počin, kterým se distancoval od logických pozitivistů. Dalším 

předmětem jeho kritiky byl názor, že hypotézy jsou ještě neprokázané teorie a že 
r ' 1 8 5 

teorie jsou dokázané nebo dané hypotézy . Popper naopak zdůrazňuje hypotetický 

charakter všech vědeckých teorií. Z toho chápeme, že pro Poppera je důležitý 

nedogmatický náhled vědeckých teorií. Kritičnost, falzifikovatelnost a 

nedogmatičnost jsou tedy jeho stěžejní přístupy. 

Popper přeformuloval Humeův problém indukce186 jakožto problém 

logického vztahu mezi jednotlivými tvrzeními (popisy nebo „pozorovatelnými" 

jednotlivými skutečnostmi) a universálními teoriemi. Popper tvrdí, že universální 

teorie nelze dedukovat z dílčích tvrzení. Těmito dílčími tvrzeními je však možné 
187 s 

universální teorie vyvracet . Řešeni problému indukce nabízí vznik nové vědecké 

metody - analýzy kritické metody, metody pokusu a omylu: metody, kdy 

předkládáme smělé teorie a vystavujeme je co nejpřísnější kritice proto, abychom 
188 

zjistili, kde jsme chybovali . Zvýše uvedeného je patrné, že Popperova 

metodologie spočívá v tom, že vědecké zkoumání je zahajováno problémem, 

problémovou situací. Pokusné řešení má formu teorie, hypotézy, domněnky. Teorie, 

které jsou к sobě v konkurenčním vztahu, musí být porovnávány a kriticky 

posuzovány a tím jsou odhalovány jejich nedostatky. Popper tvrdí, že nikdy 

neargumentujeme směrem od faktů к teoriím vyjma metodu zamítnutí nebo 

„falzifikaceíím. Takovýto názor označuje ze selektivní nebo darwinovský. 

V opozici к němu pak stojí teorie a metody tvrdící, že indukce umožňuje postup 

kupředu. Jsou to metody, které zdůrazňují verifikaci. Popper popírá, že by poznání 
184 PARUSNIKOVÁ, Zuzana. Rozum, kritika, otevřenost, s. 12-13. 
185 POPPER, Karl Raimund. Věčné hledání : Intelektuální autobiografie, s. 78-79. 
186 Podrobně к tomuto víz. MUSGRAVE, Alan. Alpbacher Porträt, s. 279-292. 
187 POPPER, Karl Raimund. Věčné hledání, s. 83. / 
iss poppER, Karl Raimund. Věčné hledání, s. 83. 
189 POPPER, Karl Raimund. Věčné hledám, s. 83. 
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začínalo čistým pozorováním, od kterého by se postupovalo kumulativně к obecným 

teoretickým závěrům. Pozorování je vždy selektivní, je determinováno určitou 

obecnější perspektivou a úhlem pohledu, který je tvořený již existujícím teoretickým 

zázemím i praktickými problémy190. Lidská mysl není tabula rasa. Popper naopak 

stojí na deduktivním stanovisku, podle něhož je zkušenost určována biologickými 

apriorim. Souhlasíme s Parusnikovou, která uvádí, že v reálném průběhu 

poznávacího procesu se induktivní a deduktivní postupy doplňují a navzájem 

ovlivňujŕ91. Jak je tomu však v prvopočátcích poznávacího procesu, na to si 

netroufáme odpovídat a opět dáváme za pravdu Parusnikové, že na toto filosofie 

těžko může dát uspokojivou odpověď a je to spíše otázka pro neurobiologii193. 

V jedné zvýše uvedených citací byla zmíněna metoda pokusu a omylu. 

Popper se zabýval problémem dialektické triády teze : antiteze : synteze a pokusil se 

ji interpretovat jako formu metody zkoušky a eliminace chyb (metoda pokus -

omyl). Návrh jeho řešení byl následující: Všechny vědecké diskuse by začínaly 

problémem, označuje ho (Pi) a ten se pokusíme vyřešit pokusným řešením, jinými 

slovy, použijeme pokusnou teorií (PT). Tuto podrobíme kritice ve snaze eliminovat 

chyby (ECH) a poté se celý proces dialekticky obnovuje. Nesmíme totiž 

zapomenout na významný fakt, a to, že na základě pokusné teorie a její kritické 

revize vznikají nové problémy. Celé toto lze názorně vyjádřit prostřednictvím 

schématu P, — PT ECH -> P2
194. 

Karl Raimund Popper se zamýšlí nad tím, co je dříve, co je původnější, jestli 

je to problém či teorie a konstatuje, že je to podobné jako s otázkou, zda bylo dříve 

vejce nebo slepice. Není lehké na toto odpovědět. Vysvětluje, že vědecký problém 

sice vzniká v teoretickém kontextu, ale my začínáme nějakým praktickým 

problémem, po němž následuje teoretický vývoj. Praktický problém se objeví, když 

je něco v nepořádku, když se událo něco neočekávaného, na co je nutno reagovat a 

hledat řešení. To však značí, že se organismus - ať už člověk nebo améba - již dříve 

přizpůsobil (třeba nevhodně) svému prostředí. Vypracoval si nějaké očekávání nebo 

nějakou jinou strukturu (řekněme orgán). Takové přizpůsobení je však předvědomá 

190 PARUSNIKOVÁ, Zuzana. Racionalita bez indukce, s. 1002. 
191 PARUSNIKOVÁ, Zuzana. Racionalita bez indukce, s. 1003. 
192 PARUSNIKOVÁ, Zuzana. Racionalita bez indukce, s. 1002. 
193 PARUSNIKOVÁ, Zuzana. Racionalita bez indukce, s. 1003. 
194 POPPER, Karl Raimund. Věčné hledání, s. 127. 
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forma vypracování teorie; a ježto jakýkoli praktický problém vzniká vzhledem 

к nějakému přizpůsobení, praktické problémy jsou v podstatě nasáklé teoriemi195. 

Z tohoto pak vyvozuje, že počáteční teorie (tj. první pokusná řešení problémů) a 

první problémy musí vznikat současně196. 

V této souvislosti upozorňuje O. A. Funda na velice důležitou věc. Než je 

problém nastolen, verifikujeme určitý fakt. Totiž, vezmeme-li např. nějakou 

historickou událost, mohlo by to být třeba upálení Jana Husa, tak je to událost, která 

se odehrála s určitou historickou jednoznačností. Je to skutečnost, která proběhla. 

Pevně víme KDY a KDE - toto je přece verifikace jevů! A dále následuje nastolení 

problému, když si položím otázku, PROČ byl upálen. A poté dochází к rozvíjení 

teorií možných důvodů Husova upálení197. 

Popper popírá legitimační funkci rozumu, avšak univerzální autority rozumu 

se nikdy nevzdal. Tím máme na mysli, že ratio negativa je koncepcí rozumu jako 

bořící síly bez legitimačních pravomocím. Upozorněme na to, že neříká, že bychom 

měli postupovat ve smyslu postmodernismu, který zpochybňuje privilegovaný 

status rozumu. Tento status rozum zaujímal v evropské tradici od antiky, proplétá se 

západní teorií poznání. Popper je obhájcem rozumu. Přichází s provokativní 

koncepcí ratio negativa a nabízí alternativní model rozumu bez jakýchkoli 

justifikačních (tedy fundačních) příměsí199. Jde mu o popření ideálu jistoty 

v poznání. Ač se nám nějaká teorie může jevit jako sebepravdivější, je to 

pravděpodobně tím, že v dané chvíli nemáme к dispozici žádná empirická zjištění, 

která by teorii falzifikovala. Rozdíl mezi Popperem a postmodernismem, na který 

Parusniková upozorňuje, spočívá vtom, že Popper obhajuje racionalismus, 

realismus a regulativní ideál pravdy, zatímco postmodernismus podkopává autoritu 

rozumu jako univerzální hodnoty, čímž útočí na emancipační nárok rozumu a 

legitimitu jeho „imperiálních" ambicí200. Popper, stejně jako postmodernismus, 

195 poppER, Karl Raimund. Věčné hledání, s. 128. 
196 POPPER, Karl Raimund. Věčné hledám, s. 128. 
197 Funda, Otakar A. Vstupte! s prof. Otakarem A. Fundou, není filosofie luxus darmošlapů? Český 
rozhlas Leonardo, [online záznam pořadu z 24.04.2009] Dostupné na 
WWW:<http://www.rozhlas.cz/leonardo/audio/?p_po=2628&p_dat_fřom=24.04.2009&dni=l> ; 
také: Funda, Otakar A. - ústní sdělení (vedoucí diplomové práce, M. D. Rettigové 4, Praha 1, Pedf 
UK) dne 20.04.2009. 
198 PARUSNIKOVÁ, Zuzana. Rozum, kritika, otevřenost, s. 273. 
199 PARUSNIKOVÁ, Zuzana. Rozum, kritika, otevřenost, s. 229. 
200 PARUSNIKOVÁ, Zuzana. Rozum, kritika, otevřenost, s. 225. 
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odmítá fundační model, vedoucí к autoritářskému pojímání rozumu. Sílu Popperova 

odkazu lze spatřovat v tom, že navrhl neautoritativní racionální alternativu / \ 
201 J X 

к postmodern! devalvaci autority rozumu . ^ 

Výše jsme uvedli, že Popper trvá na univerzální autoritě rozumu, zásadně 

však odmítá autoritativnost rozumu. Nenechme se chytit do sítí slovních hříček 

(autorita x autoritativnost). Autoritativní podstata 

rozumu může být zrušena tak, že ^ 

mu upřeme ustavující funkci a tuto budeme považovat za iluzorní. ^ 
Již dříve jsme se, v poněkud jiném kontextu, setkali s postavou Sokrata. ^ ^ 

4- v 

Parusniková upozorňuje na to, že Sokrates byl pro Poppera prototypem ч* ^ 
fv. v 

nefundačního kriticismu upřednostňujícího objevování v otevřeném prostoru " ^ \ 
202 ' У 4 

nejistoty před dosažením jistoty . Víme, že Sokrates chodil mezi občany, dokázal \ \ 
4 1 

je vtáhnout do rozhovoru, během nějž vyvracel domnělé jistoty a přesvědčení. - £ $ N̂ V 
(Sokratovský dialog je terna nesmíme zajímavé, je to téma samo pro sebe a zdržení *v ^ 

n í 4 >5 4 

se u něj si momentálně nemůžeme dovolit. Také zamyšlení se nad možnými 4 

způsoby interpretace Sokrata - domníváme se, že možné jsou - by mohlo býti \ ^ ^ 

přínosné.) Tyto domnělé jistoty jsou vlastně hypotézy, které jsou přezkušovány a |ľ 4 

vylučovány. Vtom tedy spatřujeme odkaz Sokratův, který Poppera fascinoval. л С 
M" v ^ 

Zamyslíme-li se znovu nad výše uvedenou pasáží „objevování v otevřeném prostoru ř. 4 

nejistoty před dosažením jistoty", nalezneme jasnou paralelu. Hledání, ^ ^ > 

neuzavřenost, nedořešenost, to jsou přesně významy, se kterými Popper pracuje a ^ 

které jsou pro něj stěžejní. Spočinutí v dosažení jistoty je opačným pólem, kterého ^ ^ 

nikdy nedosáhneme a zdálo-li by se nám snad někdy, že jsme к němu dospěli, je to ^ o ^ 
^ с 

jen naše utěšení se pocitem zajištěnosti a bezpečí, které Popper, jak víme, odmítá. v ^ 

Pro Poppera jsou hlavními atributy vědění nejistota a nezakotvenost a proces 

poznávání musí být svobodný a otevřený. Rozum provádí eliminaci chyb a jeho 

doménou je tedy neustálá „podvratná" činnost - vše dané, přijímané, respektované 

je neustále pod palbou nelítostných falzifikačních pokusů, jejichž výsledek, ať 

úspěšný, či neúspěšný, má vždy otevřený konec. Ať si teorie ponechá v daném 

okamžiku svůj nárok na pravdivost, nebo je vyřazena, jsme opět vždy v síti 

nespočetného množství domněnek. Rozum vyvrací, ale nemůže nevyvrácené dohady 

201 PARUSNIKOVÁ, Zuzana. Rozum, kritika, otevřenost, s. 228. 
202 PARUSNIKOVÁ, Zuzana. Rozum, kritika, otevřenost, s. 244. 
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podpořit. Taková podpora byla podle Poppera od rozumu očekávána - a fakt, že 

zdůvodnění není v možnostech rozumu, pak zbytečně vedl к opuštění racionalistické 

platformy203. Shrňme tedy, že rozum je pro Poppera ratio negativa a agens 

destructionis - činitel, který sice nemůže potvrzovat, ale může bourat a vyřazovat. 

4.3 KRITIKA HISTORICISMU 

Na úvod této podkapitoly si položme otázku, co to historicismus je, jakým 

způsobem ho lze vymezit, definovat. Je to takový přístup к sociálním vědám, podle 

něhož je jejich hlavním cílem historická předpověď, a tento cíl je dosažitelný 

odhalením rytmů či vzorců, zákonů či trendů, které se skrývají v pozadí historického 

vývoje204. Sociální vědec má za úkol objevit zákon vývoje společnosti, aby bylo 

možné předpovědět její budoucnost. Velice jednoduše lze konstatovat, že 

historicista věří, že vše běží podle plánu. Historicismus ale nemá být fatalistický a 

vést к nečinnosti, i přesto, že vím, že zvrátit nastávající změny nemohu. Vývoj 

společnosti však mohu vykládat. Ke změnám dochází, společnost se zcela jistě 

změní, avšak způsobem předem daným, vymezeným, určeným. Oním hybatelem je 

nevyhnutelná nutnost. Stoupenec historicismu může zajít ještě dále. Může dodat, že 

nejrozumnějším postojem je přizpůsobit svůj systém hodnot tak, aby odpovídal 
205 • • • 

nastávajícím změnám . Historicismus se, dle Poppera, rodí z toho, že jsme přestali 

spoléhat na rozum. Tím, že věříme, že všechno běží podle skrytého plánu, jsme 

jaksi zbaveni odpovědnosti za své jednání206. 

Popper se ptá, zdaje možná existence zákona vývoje a velmi rychle nachází 

rozhodnou a jednoznačnou odpověď „ne". Neexistuje zákon „neměnného řádu", a 

to ani na poli biologie, ani na poli sociologie. Vývoj života na Zemi i vývoj lidské 

společnosti jsou jedinečné historické procesy. 

V dějinách lidské společnosti nenacházíme záměr, nebo nějaký předem 

určený směr, který bychom mohli poodkrýt a nahlédnout. Popper cituje H. A. L. 

203 PARUSNIKOVÁ, Zuzana. Rozum, kritika, otevřenost, s. 266-267. 
204 poppER, Karl Raimund. Bída historicismu. Praha : Oikoymenh, 1994 s. 14. [dále jako: POPPER, 
Karl Raimund. Bída historicismu.] 
205 poppER, Karl Raimund. Bída historicismu. s. 48. 
206 poppER, Karl Raimund. Život je řešení problémů, s. 171. 
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Fishera: Lidé postřehli v dějinách záměr, rytmus, předem určený vzor... Já vidím 

pouze jeden případ navazující na druhý..., vždy pouze jeden velký fakt, který je 

jedinečný, a proto ve vztahu к němu není možná žádná generalizace...207 

Je samozřejmě pravda, že najdeme v historii dílčí podobnosti a paralely, 

jako např. podobnost zániku dvou naprosto geografickým a časovým zasazením 

odlišných kulturních okruhů (máme na mysli, že důvody, proč к zániku došlo, nám 

připadají blízké) nebo poprava dvou významných osobností, která byla iniciována 

příčinami vzájemně si velmi podobnými. To by nás však nemělo vést к zobecňující 

tezi o opakující se historii. Tím se dostáváme к problému cykličnost versus 

linearita. Je pravda, že jakmile přijmeme zákon opakujících se životních cyklů jako 

víru, k níž se dospělo analogickými spekulacemi, nebo již jsme spíše zdědili po 

Platónovi - určitě pro něj nalezneme historické důkazy takřka všude20*. 

O smyslu dějin smýšlí Popper podobně jako o smyslu života, kterému se 

chceme věnovat ještě později. V dějinách bychom neměli hledat skrytý smysl, 

domnívat se, že zde je přítomen a že záleží jedině na nás, zda ho vystopujeme, 

poodhalíme, nebo zcela odkryjeme, pojmenujeme, vyjádříme, uchopíme... Dějinám 

dáváme smysl my - jsme těmi, kdo je osmyslní. Smysl není v dějinách samotných, 

ale můžeme jim ho dát. Historiky a filosofy, kteří tvrdili, tvrdí a tvrdit budou, že 

smysl dějin rozkrývají a nalézají, považuje Popper za zmýlené209. Popper také 

kritizuje teistické interpretace dějin, které se pokoušejí vidět v dějinách projev boží 

vůle. 

Rozdíl mezi teoretickými a historickými vědami vidí Popper vtom, že 

teoretické vědy se zajímají zejména o odhalení a ověření universálních zákonů, 

zatímco vědy historické tyto berou jako jednou provždy dané a jejich zájmem je 

odhalování a ověřování jednotlivých tvrzení. Pouze v historii nás však skutečně 

zajímá kauzální výklad jednotlivé události. V teoretických vědách slouží takové 

kauzální výklady především jako prostředky к jinému účelu - к ověření 

universálních zákonů210. Historicismu Popper schvaluje jeho hlásání, že je 

207 POPPER, Karl Raimund. Bída historicismu. s. 86 - 87. 
208 POPPER, Karl Raimund. Bída historicismu. s. 88. 
209 poppER, Karl Raimund. Auf der Suche nach einer besseren Welt : Vorträge und Aufsätze aus 
dreißig Jahren. 12. Aufl. München : Piper, 2003. s. 151. [dále jako: POPPER, Karl Raimund. Auf 
der Suche nach einer besseren Welt] 
210 poppER, Karl Raimund. Bída historicismu. s. 112. 
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nesprávné vidět historii jako „historii velkých mužů" - máme na mysli především 

panovníky a vojevůdce, obecně považované za „velké", „vlivné", „významné". 

Historicismus oproti takovému pojímání zdůrazňuje, že je důležité dívat se na 

danou dobu komplexnějším pohledem a objevovat ducha doby. S tímto druhým 

požadavkem už ovšem Popper nesouhlasí. Popper podtrhuje to, že práce historika 

musí být selektivní. To ale nesmí (nebo by nemělo) vést k tomu, že bude historik 

minulost překrucovat, že pro obhájení určitého názoru (zkresleného), který čtenáři 

chce předložit, vybere jen a pouze takové údaje, které ho (čtenáře) přesně v jeho 

(autorově) názoru utvrdí. Naopak, všechny dostupné důkazy, které se vztahují 

к našemu stanovisku, by měly být pozorně a objektivně zváženy2u. Že historik píše o 

té historii, která ho zajímá, je naprosto v pořádku. 

Popper navrhuje nazývat selektivní stanovisko nebo objekt historického 

zájmu, pokud je nelze formulovat jako ověřitelnou hypotézu, jako historickou 

interpretaci. Problém spatřuje v tom, že historicismus zaměňuje takové interpretace 

za teorie. Má tím na mysli, že z pozice historicismu jsou pak dějiny kupř. 

prezentovány jako, uveďme alespoň dva příklady, „historie třídního boje" nebo 

„historie náboženských idejí" a historicista tuto svou verzi bere jako správnou, 

neprezentuje ji jako možné stanovisko, ale jako pravdivý výklad212. 

Hlavní problém, který Popper zdůrazňuje, je vyvozování věšteb ze zákonů 

stojících údajně v pozadí historického vývoje a přizpůsobování se chystajícím 

změnám. Praktická úloha sociálních věd by pak měla být: sloužit jako nástroj 

v rukách politika. Velmi nebezpečným spatřuje Popper holistický způsob myšlení. 

Celky ve smyslu totality se nikdy nemohou stát předmětem vědeckého zkoumání. 

Holisté však plánují nejen zkoumání celé společnosti nemožnou metodou, ale 

plánují dokonce kontrolu a rekonstrukci naší společnosti „jako celku"213. Protože 

nikdy nelze obsáhnout společnost v celé její komplexnosti a celistvosti a věnovat se 

zvláště každému jednotlivci, bude mít holista tendenci problémy zjednodušit 

eliminací individuálních rozdílů. Musí se pokusit kontrolovat, sjednotit a unifikovat 

zájmy a touhy vzděláním a propagandou214. Tím se dostáváme do společensko-

politické roviny, které se budeme věnovat v následující kapitole. Půdu si připravme 

211 POPPER, Karl Raimund. Bída historicismu. s. 116. 
212 poppER, Karl Raimund. Bída historicismu. s. 117. 
213 poppER, Karl Raimund. Bída historicismu. s. 66. 
214 POPPER, Karl Raimund. Bída historicismu. s.73. 
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následující citací: Dějiny samy - míním zde samozřejmě dějiny mocenské politiky a 

nikoli neexistující dějiny vývoje lidstva - nemají cíl, ani smysl; ale můžeme se 

rozhodnout, že jim obojí dáme. Můžeme z nich učinit zápas za otevřenou společnost (ß 

a proti jejím nepřátelům a můžeme je podle toho interpretovat. Nakonec se dá říci 

totéž i o „smyslu života". Je to na nás, abychom rozhodli o tom, jaký má být účel 

našeho života, a stanovili si své vlastní cíle215. 

4.4 OTEVŘENÁ SPOLEČNOST 

Uveďme podkapitolu následující citací: Otevřená společnost i Bída 

historicismu představují odvážný pokus, jak z pozic liberalismu a metodologického 

individualismu vytvořit teorii společnosti, která by spočívala na pilířích rozumu a 

přitom se mohla účinně bránit vlivu totalitních ideologií2ie. 

Karl Raimund Popper zažil obě dvě velké války dvacátého století, které 

otřásli celým světem a zásadním způsobem změnily životy a smýšlení mnoha 

milionů lidí. Také na světové mapě způsobily velké změny. Popper s obavami 

sledoval vývoj po druhé světové válce a zrod bipolárního světa. Byl svědkem 

vzniku a existence několika totalitárních režimů - fašismu, nacismu, komunismu. 

Popper byl rozhodným zastáncem západní demokracie, obdivoval Winstona 

Churchilla, jak dosvědčí mnohé jeho texty. Vyzdvihoval ho také ve svých projevech 

a při různých veřejných vystoupeních. „Democracy is the worst form of government 

- except for all those other forms, that have been tried from time to time2l7."Toto 

pronesl Winston Churchill 11. listopadu 1947 a Popper ho často cituje. Vidí v něm 

muže pevných zásad, muže, který si byl dlouho před válkou vědom reálnosti 

Hitlerova nebezpečí, (o tyranech, potřebě bdělosti a zabránění jejich prosazení se, 

jsme se zmínili již v podkapitole Revolta a vzdor). 

Na následujících řádcích chceme pohovořit o Popperových představách 

fungování státu v praxi. Stát je politicky svobodný, jestliže jeho politické instituce 

215 poppER, Karl Raimund. Život je řešení problémů, s. 170. 
216 PARUSNIKOVÁ, Zuzana. Rozum, kritika, otevřenost, s. 278. 
217 „Demokracie je nejhorší forma vlády - kromě všech těch ostatních, které byly čas od času 
zkoušeny." 
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občanům prakticky umožňují, aby bez krveprolití přivodili změnu vlády, jestliže si 
218 v 

většina takovou změnu přeje . Naše svoboda tedy spočívá na možnosti se bez 

násilí zbavit svých vládců. Popper si nepokládá otázku, „kdo má vládnout". 

Naopak, takto platónsky položenou otázku považuje za špatně položenou a navrhuje 

se tázat: Existují formy vlády, které je třeba zavrhnout z morálních důvodů2191 

Nejen uvědomění si občanů, že jiná vláda by byla schopnější a lépe by vyhovovala 

jejich představám. Nejenom přání změny, ale možnost její realizace, samotná 

realizace této změny, bez negativních důsledků pro iniciátory tohoto činu. Tak 

funguje politicky svobodný stát, míní Popper. 

Ve svých úvahách se hojně zamýšlí nad praktickým způsobem vlády a není 

tajemstvím, že byl obhájcem většinového volebního systému, na němž je založen 

britský politický systém, systém velkých politických stran. Systém poměrného 

zastoupení a vytváření koalic považuje za nevhodný. Zejména proto, že v rámci 

koalice se prý ztrácí odpovědnost jednotlivých stran vůči voličům, rozhodnutí jsou 

často zdlouhavá, jelikož konsensus mezi členy koalice může být problematický. Na 

většinovém systému shledává významnou odpovědnost politických stran, neboť 

občané a veřejnost mohou snadněji kontrolovat činnost a plnění volebního 

programu zvolené strany. Mně se zdá forma, která umožňuje systém dvou 

politických stran, nejlepší formou demokracie220 

Již dříve jsme si Poppera představili jako zastánce euro-americké 

demokracie. Co se týče samotného termínu „demokracie", pak Popper považuje 

značně zavádějící, hovořit o „vládě lidu", neboť nikde nevládne lid jako takový: 

všude vládnou vlády (a bohužel taky byrokracie, to znamená •úředníci, kteří mohou 

být voláni к odpovědnosti jen stěží anebo vůbec ne)221. Podstatným shledává 

prohlášení Periklovo: Ačkoliv jen nemnozí mohou tvořit politiku, jsme všichni 

schopni ji posuzovat. 

Popper nebere v potaz demokratickou změnu systému, máme na mysli 

situaci, kdy dojde к proměně systému na základě výsledku svobodných voleb. 

Funda dává následující příklad: Demokratickými volbami zvítězí komunisté a učiní 

(X? latlUI ( f i f t y ľ t f p ^ r - o 218 POPPER, Karl Raimund. Život je řešení problému, s. 142. 
219 POPPER, Karl Raimund. Život je řešení problému, s. 186. j M C^ f / / 
220 poppER, Karl Raimund. Život je řešení problému, s. 178. ^ ' 
221 POPPER, Karl Raimund. Život je řešení problémů, s. 173. h t^^J b j Г* ih / 

Jhr^Lúry r k t h i t b , ' 



např. rozhodnutí, že Česká republika vystoupí z NATO222. To vzbudí pochopitelně 

v české společnosti obavy a zahraničí к tomuto zamýšlenému kroku také nebude 

lhostejné. Jak by se poté situace mohla vyvíjet? К čemu všemu by to mohlo vést? Je 

to jen hypotetický příklad, ale nezapomínejme i na takové teoretické možnosti. 

Popper si je sice vědom problémů, které v demokratických společnostech 

mohou nastávat a nastávají, ale nevidí (nebo nechce vidět?), že demokracie jako 
223 , 

systém je v hluboké krizi . Velmi trefné se nám zdá to, na co dále Funda 

upozorňuje: Žádné demokratické mechanismy nezaručí fungování demokracie. 

Demokracie je možná a může fungovat jen na základě určité mravní a intelektuální 

úrovně, na základě určitého akceptovaného hodnotového společenského vědomí. 

Sama jej však nevytvoří224. Funda dále odkazuje na Masaryka a jeho názor, že 

demokracie je otázkou výchovy a z toho plynoucí důraz na potřebu kvalitního 

vzdělávání, tudíž potřebu takových škol a učitelů, kteří toto mohou poskytnout225. 

V úvodu Popperovy Otevřené společnosti stojí následující: Dnes vidím 

jasněji než kdy dříve, že naše největší obtíže pramení z něčeho, co je stejně 

obdivuhodné a zdravé jako nebezpečné - z naší nedočkavé touhy zlepšit osud našich 

bližních. Zmíněné obtíže jsou totiž vedlejším produktem toho, co je snad tím největší 

ze všech mravních a duchovních revolucí v dějinách, produktem hnutí, které začalo 

před třemi staletími. Je to snaha nesčetných neznámých mužů osvobodit sebe a svou 

mysl od poručníkování autority a předsudků. Je to jejich pokus o vybudování 

otevřené společnosti, která odmítá absolutní autoritu pouze zavedeného a pouze 

tradičního a přitom se snaží uchovat, rozvinout a zavést staré i nové tradice, které 

by odpovídaly jejich měřítkům svobody, lidskosti a racionální kritiky. Nejsou 

ochotni nečinně vyčkávat a přenechat celou odpovědnost za vládu nad světem lidské 

či nadlidské autoritě, ale jsou ochotni nést spolu s jinými břímě odpovědnosti za 

utrpení, kterému je možné a nutné se vyhnout. Tato revoluce vytvořila otřesně ničivé 

222 Funda, Otakar A. - ústní sdělení (vedoucí diplomové práce, M. D. Rettigové 4, Praha 1, Pedf UK) 
dnel 8.05.2009 
223 Funda, Otakar A. - ústní sdělení (vedoucí diplomové práce, M. D. Rettigové 4, Praha 1, Pedf UK) 
dnel8.05.2009 
224 FUNDA, Otakar A. Když se rákos chvěje nad hladinou : fragmenty - texty. Praha : Karolinum, 
2009. s. 117. [dále jako: FUNDA, Otakar A. Když se rákos chvěje nad hladinou.] 
225 FUNDA, Otakar A. Když se rákos chvěje nad hladinou, s. 117-118. 
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síly; dosud je však možné ovládnout je . Popper si je vědom nebezpečí politických 

slibů, které hovoří o dokonalé a bezproblémové společnosti, která všechny učiní 

šťastné. Do obecné známosti vstoupilo a často citovaným se stalo Popperovo 

prohlášení, že pokus vytvořit na zemi ráj, většinou přinese peklo. К tomuto toliko 

Funda: Stalinismus - a tu se liším od Žižka - nebyla toliko tragická deformace 

ideje komunismu, ale bylo to její - z podstaty oné naivní, iluzorní vize - nutné 

vyústění. Každý takový sen, kdyby se začal realizovat, by - plus minus - skončil 

nutně stejně! Proto ten morálně prohnilý systém soukromého vlastnictví je reálnější 

a nakonec i lepší, zejména pokud se neuzavírá sebereflexi a dílčím reformám211. 

Tak jako jsou vyřazovány teorie, které byly falsifikovány, a tudíž neobstály, 

je potřeba cestou postupných kroků redukovat „neduhy" ve společnosti. Společnost 

musí být vystavena kritice, nesmí být imunní vůči vzneseným námitkám, naopak, 

má je střízlivě posoudit a pracovat s nimi. Otevřená společnost je taková, kde jsou 

lidé schopni vést kultivovaný dialog, bez toho, aby na sebe z důvodu odlišných 

postojů a názorů, nahlíželi skrze prsty. Je to společnost lidí, kde se neshody neřeší 

mocenskou dominancí. Popper se domnívá, že rozumnou diskusi je možno vést i za 

situace, kdy diskutující budou zastávat značně odlišné názory. 

Necháme-li zaznít Popperova slova: Eine Gestaltung unserer sozialen 

Umwelt mit dem Ziel des Friedens und der Gewaltlosigkeit ist nicht nur ein Traum. 

Sie ist eine mögliche und, vom biologischen Standpunkt aus, offenbar eine 

notwendige Zielsetzung für die Menschheitm, vyjádříme s největší 

pravděpodobností hluboký souhlas a dáme mu za pravdu. Do jaké míry však může 

jedinec učinit něco konkrétního, máme na mysli ony drobné každodenní kroky, aby 

tento vytčený cíl nalezl hmatatelnou podobu? Je to opravdu možné? Nebo se lze 

spokojit s tím, že mír a nenásilí považujeme za výše zmiňované blaho společnosti, 

zkrátka za stav, který bereme jako „ideální" (v rámci možností) a naším přáním je к 

němu směřovat, i když se tak v komplexním pohledu neděje a jsme spíš skeptičtí к 

tomu, že by to tak někdy být mohlo. 
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226 POPPER, Karl Raimund. Otevřená společnost a její nepřátelé I : Uhranutí Platónem. Praha : 
Oikoymenh, 1994. s. 11. Citovaná pasáž je z předmluvy к druhému vydání. Napsáno 1950. 
227 FUNDA, Otakar A. Když se rákos chvěje nad hladinou, s. 116-117. 
228 POPPER, Karl Raimund. Auf der Suche nach einer besseren Welt. s. 40. Překlad KH: Vytvoření 
našeho společenského prostředí, jehož cílem je mír a nenásilí, není jen pouhý sen. Je to stanovení si 
cíle pro lidstvo, které je možné, z biologického hlediska očividně nutné. 
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4.5 SVOBODNÉ MYŠLENÍ. STÁT. POTŘEBA MÍRU 

Můžeme se ptát, kam až sahá svoboda jednotlivce. Máme možnost 

odpovědi, že svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého. Popper se 

zaobírá Kantovým vztahem ke svobodě a státu229. Kant, na rozdíl od Hobbese, pro 

kterého je potřeba silného státu nezbytnou nutností, protože člověk - Homo homini 

lupus - „musí být držen na uzdě", nemá-li se stát nebezpečným svým 

spoluobčanům, vidí tyto věci jinak. Věří sice na nutnost státu a na omezení 

svobody, avšak toto omezení chce redukovat na nutné minimum. Nechtěl mít stát 

silnější, než je nezbytně nutné k tomu, aby se zajistilo, že každý státní občan bude 

mít tolik svobody, kolik je slučitelné s tím, aby co možná nejméně omezoval svobodu 

druhých, a ne více, než oni omezují svobodu jeho. Nevyhnutelné omezení svobody 

považoval Kant za břemeno, jež je nutným následkem lidského soužití™. Pro 

názornost využívá Popper následující anekdotu: Jeden Američan byl obžalován, 

protože uhodil do nosu druhého Američana. Hájil se tím, že je svobodný občan, a 

má proto svobodu pohybovat svými pěstmi, kterým směrem se mu zachce. Načež ho 

soudce poučil: „ Vaše svoboda pohybovat pěstmi má své hranice. Ty se mohou 

různě měnit. Avšak nosy vašich spoluobčanů jsou téměř vždy mimo tyto hranice "231. 

Nečiň druhým to, co sám nechceš, aby oni činili tobě. Když toto napíšeme, 

vyslovíme, zdá se nám to jako poměrně banální věc a pro praxi úžasně jednoduché 

pravidlo. Kdyby ovšem toto pravidlo skutečně fungovalo, žili bychom 

v bezproblémovém světě a to je iluzorní utopistická představa. 

Popper zdůrazňuje, že bez svobodné výměny myšlenek, by nebyla možná 

ani svoboda myšlení. Své okolí potřebujeme ke zkoušení a testování našich 

myšlenek a úvah, abychom zjistili, do jaké míry jsou podstatné. Kritická diskuse je 

základ svobodného myšlení jednotlivce. Znamená to ale, že plná svoboda myšlení 

není možná bez politické svobody. Politická svoboda se stává jednotlivci 

předpokladem plného svobodného užívání rozumu232. Potřebujeme svobodu, 

abychom zabránili zneužití státní moci, a potřebujeme stát, abychom zabránili 

229 POPPER, Karl Raimund. Život je řešení problémů, s. 190-191. 
230 poppER, Karl Raimund. Život je řešení problémů, s. 190-191. 
231 poppER, Karl Raimund. Život je řešení problémů, s. 191. 
232 POPPER, Karl Raimund. Auf der Suche nach einer besseren Welt. s. 235-236. 
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zneužití svobody . Racionalismus v našem smyslu se tedy diametrálně odlišuje od 

všech moderních platónských snů o báječném novém světě, kde bude rozvoj rozumu 

kontrolován nebo plánován nějakým vyšším rozumem. Rozum, stejně jako věda se 

rozvíjí cestou vzájemné kritiky; jedinou možnou cestou, jak plánovat jejich rozvoj je 

vyvinout instituce, které zabezpečují svobodu této kritiky, to znamená svobodu 

myšlení234. 

Lidé potřebují mír. To neznamená, že v lidské společnosti nedochází 

к rozepřím, sporům a konfliktům. Samozřejmě ano, dnes a denně, dochází. Je 

potřeba, aby lidé byli schopni řešit nesrovnalosti prostřednictvím dialogu, na 

základě rozumné argumentace. V opozici mohou stát na první pohled nesmiřitelné 

názory a postoje, důkazem vyspělosti dané společnosti je, jsou-li protichůdci 

ochotní a schopní hledat a najít konsensus. Domníváme se, že právě schopnost 

nalézt kompromis je toho známkou. Nesmí to však být jen „dohoda na oko", něco 

ve smyslu „odkývám to, ať mám pokoj, a pak si to stejně vyřeším po svém", ale 

ujednání takové, které jsou všichni ochotni akceptovat a jeho stanovami se řídit. Na 

druhou stranu je nutné se zamyslet nad tím, jak daleko může výše uvedené hledání 

konsensu dojít. A právě stanovení této hranice bývá problémem, jehož řešení 

přináší a otevírá mnoho dalších problémů. Máme nyní na mysli ústupky 

extremistům, kteří se snaží prosadit něco, co je jasným projevem nesnášenlivosti, co 

ohrožuje okolí, co je přímým nebo zárodečným ohrožením svobody. Situace se 

vyhrotí, když takovéto nebezpečí zůstane nerozpoznáno, nebo je na něj upozorněno 

příliš pozdě. Na druhou stranu se ale domníváme, že i opačný případ, apriorní 

hledání zakopaného psa, myslíme na všemožné stereotypy a předsudky, je také 

velmi nebezpečné. Aplikujeme-li Popperovo kritické myšlení do praxe, pak 

vybídnutí к bdělosti, otevřenosti, ostražitosti jsou jasnými důsledky a doporučeními. 

Popperova biografie prozrazuje, že sám „otestoval" život v několika zemích 

a víme, že si byl vědom toho, že národnostně homogenní stát je iluze. Při pokusu 

vysvětlit termín „střet kultur", „cultural clash", „Zusammenprall von Kulturen", se 

Popper snaží vysvětlit, že slovo „střet" by v nás nemělo apriorně vzbuzovat dojem 

násilného konfliktu, střetnutí. Právě naopak, toto kulturní střetávání (nemůže nám 

v této souvislosti na mysl nevytanout Palackého „stýkání a potýkání", jak označil 

233 POPPER, Karl Raimund. Život je řešení problémů, s. 190. 
234 FUNDA, Otakar A. Znavená Evropa umírá. s. 71-72. 
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česko-německé „soužití", či „spolu-žití", nebo snad „vedle-sebe-žití". Termín se 

stal nedílnou součástí naší historiografie.) může být naopak velice přínosné a 

obohacující. Popper je znám svým, nebojíme se užít poměrně silného označení, „do 

nebe vynášením" euro-americké civilizace. Zdá se nám, že Popper, vyzdvihující a 

cenící si kritičnosti a schopnosti sebenápravy západní civilizace, je v tomto bodě až 

naivně nekritický. Ich glaube, daß unsere abendländische Zivilisation, trotz allem, 

was man mit vielem Recht an ihr aussetzen kann, die freieste, die gerechteste, die 

menschlichste, die beste ist, von der wir aus der Geschichte der Menschheit 

Kenntnis haben. Sie ist die beste, weil sie verbesserungsfähigste ist235. Domníváme 

se, že tento názor, jeden z možných náhledů, je neudržitelný. 

V této souvislosti stojí za povšimnutí, к jakým závěrům dochází O.A. 

Funda. Vyjít se pokusíme z jeho zamýšlení se nad možnostmi a mezemi racionality 

a také nad vztahem racionality a iracionality. Jakým způsobem to s naším tématem 

souvisí, se pokusíme objasnit na následujících řádcích. 

Sílu racionality spatřuje Funda v tom, že racionalita je schopna nás sama 

přesvědčit o své racionálnosti a tedy adekvátnosti vůči skutečnosti, tedy o své 
236 

správnosti, o svých přednostech . Dále si všímá toho, že racionalita dokáže 

iracionalitu reflektovat, zatímco naopak to nefunguje a iracionalita nepochopí 

racionalitu. Racionalita je demokratická, jelikož se neschovává před argumenty, 

naopak, respektuje jejich autoritu. Rovnost mezi lidmi, právo veřejně prezentovat 

své názory, možnost diskuse, nenásilí - to jsou výšiny lidského bytí, к nimž dovede 

racionalita237. V podstatě jde o to, že racionalismus je v tomto smyslu spíše přístup, 

postoj, který apeluje na rozum, aby se kriticky stavěl problémům, aby nositelem 

rozumu byla osoba argumentace schopná, uvážlivá, svou omylnost připouštějící, 

jasného myšlení. V této souvislosti nás může napadnout, jestli vůbec a pokud ano, 

tak jak, je možné vymezit osobu pyšnící se jasným myšlením a vědomím. Klademe 

si otázku, zda je možné zůstat za všech situací, jimiž procházíme, střízlivě 

racionální. Jistě nám na mysl vytane celá řada příkladů situací, kdy bychom své 

235 POPPER, Karl Raimund. Auf der Suche nach einer besseren Welt. s. 128. Překlad KH: 
Domnívám se, že naše západoevropská civilizace, přes vše, co se jí dá právem vytknout, je tou 
nesvobodnější, nejspravedlivější, nejlidštější, nejlepší, o jaké z dějin lidstva víme. Je tou nejlepší, 
protože nejschopnější se zlepšovat. 
236 FUNDA, Otakar A. Filosofické tázání ve shodě se skutečností, s. 8. 
237 FUNDA, Otakar A. Filosofické tázání ve shodě se skutečností, s. 9. 
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chování rozhodně racionálním neoznačili. Síla racionality a racionální uvažování 

však spočívá v uvědomění si mezí racionálního. Racionálno ví o iracionálnu, 

racionální uvažování může přemítat o iracionálním238. Lze tedy říci, že racionální 

uvažování může někdy vstoupit na tenký led iracionálna. Je to však vědomý počin -

racionálně se rozhoduji pro iracionálno. S tím souvisí existence dimenzí lidského 

života, jako jsou láska, důvěra, sympatie, které racionálně zdůvodnit nedokážeme. 

Tuto nezdůvodnitelnost však dokážeme racionálně pochopit. Je předností 

racionality, že si nenárokuje, abychom jí věřili, nýbrž vybízí nás к důvěře a 

к pochybnosti. Přesvědčuje nás toliko vahou racionálně sdělitelných a kriticky 

ověřitelných argumentů. To neznamená, že by v lidském životě nebyly situace a že 

by к lidství nepatřily dimenze, kde nevystačíme s pouhou racionalitou, kde se 

neobejdeme např. bez lásky či bez důvěry. Konkrétně v lidských vztazích. Abychom 

však správně rozpoznali, či to, že rozpoznáme, které dimenze lidského života 

přesahují meze racionality, je ovšem možné opět a právě jen dík racionalitě. ^ ^ 
• ^ 

Dimenze důvěry či dimenze lásky jako dimenze lidství sice nestojí na racionálním \ 

zdůvodnění, ale jejich racionální nezdůvodnitelnost lze racionálně pochopit139. 

Jako velice důležitou považujeme otázku, kterou si Funda klade: Je 

racionalita vázána na určitý kulturní kontext a diskurs, či je universálně lidská? 

Domníváme se, že podat, byť i jen částečně uspokojivou, odpověď na tuto otázku je 

značně náročné. Podívejme se, к čemu dospěje autor otázky. Svou úvahu zahajuje 

velmi trefnou citací Poppera: O rozumu podobně jako o jazyce je možno říci, že je 

produktem života ve společnosti... Robinson by mohl být dost chytrý, aby si poradil 

v různých situacích, ale nikdy by nevynalezl jazyk ani umění argumentace™. Pro to, 

naučit se užívat jazyka a umět argumentovat, je racionalita, lépe by bylo povědět 

geneticky daná dispozice pro racionalitu, nezbytná. Avšak pro to, aby se tato 

dispozice mohla realizovat, je potřebné sociokulturní zázemí. I když je dispozice 

к racionalitě dána и tvora člověk geneticky, racionalita - způsob racionálního 

uvažování - se nedědí, jako se např. nedědí znalost cizích řečí, či jiných dovedností. 

238 FUNDA, Otakar A. Znavená Evropa umírá. s. 11-12. 
239 FUNDA, Otakar A. Znavená Evropa umírá. s. 98. 
240 FUNDA, Otakar A. Filosofické tázání ve shodě se skutečností, s. 11. 
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Dispozice к racionalitě je vždy znovu závislá na tom, zda bude v určitém 

sociokidturním kontextu explikována, či nikoliv241. 

Funda hájí přirozenost, vrozenost racionality. Vidí ji jako lidskou možnost. 

Domníváme se však, že stěžejní je, že u tohoto nezůstává, ale rozvíjí svou úvahu 

dále, když neopomíjí existenci jiných kulturních okruhů, u kterých lze naším 

racionálním pohledem spatřovat dominanci iracionality. To, že na jejich existenci 

upozorní, by ještě nebylo to nej důležitější. Funda se ovšem, na rozdíl od Poppera, 

který západní demokracii hájí značně nekriticky, velice vážně zamýšlí nad tím, 

jestli my, jakožto nositelé euro-severoamerických kulturních hodnot, máme právo 

tyto vyvážet do ostatního světa. Mohu říci, že kultura založená na racionalitě, je 

lepší, vyšší? Na tomto domnělém právu, na myšlence, že ostatním je potřeba 

„pomoci", protože náš racionální přístup platí za universálně lidský a národy, které 

k tomu zatím nedospěli, o tomto musíme poučit a přivést je na „správnou cestu", je 

postaven celý model evropské moderny, vycházející z osvícenství242. 

Podotkněme ještě, že i „slavné" zámořské objevy patnáctého a šestnáctého 

století nesly tyto rysy. Zdá se nám, že je neospravedlnitelné brutální počínání 

Evropanů prahnoucích po jihoamerickém zlatu a velice sporné je také počínání 

všech misionářů, jejichž proklamovaným cílem bylo přivést nevzdělance k Bohu. 

Slovem „sporné" si necháváme otevřená vrátka pro možné další úvahy, jelikož se 

ozvou jistě mnozí, kteří budou obhajovat tezi, že přece christianizace Jižní Ameriky 

přinesla zdejším obyvatelům četná pozitiva. Takto bychom ovšem mohli postupovat 

dále a nalézat další a další příklady. Zakončeme však tento oddíl Fundovou 

kardinální myšlenkou: Vývoz universálně lidské danosti a možnosti racionality se 

však stává vrcholným projevem násilné iracionality243. 

Funda deklaruje racionalitu jako hráz proti libovůli a násilí, jako schopnost 

rozumné argumentace. Nosným pilířem musí být argumenty, otevřenost kritice, jíž 

racionalita sama sebe vystavuje. Vnucovat racionalitu násilím je iracionálním 

popřením racionality244. 

241 FUNDA, Otakar A. Filosofické tázání ve shodě se skutečností, s. 11. 
242 FUNDA, Otakar A. Filosofické tázání ve shodě se skutečností, s. 12. 
243 FUNDA, Otakar A. Filosofické tázání ve shodě se skutečností, s. 12. 
244 FUNDA, Otakar A. Filosofické tázání ve shodě se skutečností, s. 12. 
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Tento poněkud rozsáhlejší exkurs nás odvedl od původních úvah o „střetu 

kultur", od tématu, které bývá v současnosti tak často vyzdvihováno jako nejvýše 

aktuální (hovoří se o něm zejména v souvislosti s globalizací světa). Jistě, je to 

téma, o kterém je potřeba hovořit, nedomníváme se však, že by se jednalo o něco 

výlučně spjaté s naším jednadvacátým stoletím, jak se někdy tvrdí. Aktuální ale je, 

protože žijeme tady a teď, o tom není pochyb. Považujeme za důležité opětovně 

odkázat na Fundu, který vysloví, že reálné je mluvit jen o kulturní koexistenci na 

principu respektu, úcty, tolerance a obohacujícího dialogu... Není žádná 

multikulturní identita. V dějinách můžeme vysledovat jen občasné vzájemné 

ovlivnění dvou kulturních modelů. Kulturní koexistence, kterou stavím do opozita 

vůči nesmyslům o multikulturalitě, je založena na úctě, toleranci, dialogu245. A 

právě úctu, toleranci, dialog považuje za výdobytky racionálního přístupu. Za nás 

bychom pouze poupravili formulace, bez nároku na správnost, „občasné vzájemné 

ovlivnění" za „časté vzájemné ovlivnění" a „dvou kulturních modelů" za „vícero 

kulturních modelů". 

Toto je pochopitelně jeden z možných názorů. Existuje četná literatura a 

problematika se dá nahlížet z mnoha úhlů pohledu246. Opět však musíme 

podotknout, že podrobné odbočky si v rámci této práce nemůžeme dovolit. Jen ještě 

jedna poznámka. Nelze nevzpomenout např. pestrý španělský středověk, jehož 

interpretace je nadmíru nesnadná. Byla zde realizována nathanovská (viz Lessingův 

Moudrý Nathan) rovnost judaismu, křesťanství a islámu, nebo šlo o to, toho 

druhého, odlišného, v zájmu přežití, strpět? Netroufáme si nalézt na tuto otázku 

odpověď. Domníváme se, že ani odpověď, která by si nárokovala správnost, 

neexistuje. Přínosnější než makro-zachycení, vedoucí nutně к zavádějícímu 

zobecnění, je v těchto případech dost možná selektivní, výběrový vhled a zachycení 

specifičnosti a jedinečnosti. 

Pro dnešní každodennost Funda zdůrazňuje potřebu přejít od osvícenského 

„toleruji Tě, toleruji Tvou odlišnost" k demokraticko-humanitnímu „akceptuji Tě, 

akceptuji Tvou odlišnost". Od „mé vidění světa je správnější, ale Tvé mi nevadí", к 

245 FUNDA, Otakar A. Filosofické tázání ve shodě se skutečností, s. 11. 
246 Viz. PELCOVÁ, Naděžda. Multikulturalismus a multikulturní výchova. Praha : Univerzita 
Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2009. 
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„můj pohled a vnímání světa je jeden z možných způsobů, Tvůj, ač odlišný, je 

absolutně rovnocenný a taktéž jeden z možných247. 

4.6 POPPEROVO SISYFOVSTVÍ ANEB ŽIVOT JAKO USTAVIČNÉ 
ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

Než se dostaneme к samotnému Popperovu „sisyfovství", doplňme ještě 

následující. Chceme se na okamžik pozdržet u Popperovy teorie tří světů. Popperovi 

je východiskem reálná existence naše a světa kolem nás. Jeho teorie hovoří o třech 

reálně existujících a svůj význam a vážnost nesoucích světů. „Svět jedna" je svět 

fyzikálních objektů, svět neživých těles a živých těl, svět tzv. fyzický. „Svět dva" je 

svět tzv. psychický, svět vnitřních psychických procesů. A „svět tři"? Svět tři 

pokládám v jeho podstatě za produkt lidské mysli24*. Jsou to produkty, které vznikly 

díky aktivitě a vynalézavosti lidského ducha, lidského myšlení. Důležité je 

zdůraznit, že např. myšlenky a myšlení je, dle této Popperovy teorie, potřeba 

odlišovat a i zařazení do „světů" bude rozdílné. Myšlení, jakožto proces, patří do 

„světa dva" a myšlenky, jakožto výsledky, či produkty vzniklé myšlením, patří do 

„světa tři" a mají svou vlastní, můžeme snad říci, samostatnost, autonomii. Stejně 

tak to platí i pro teorie a argumenty. Přece jen se ale lze znovu vracet k tomu, jestli 

reálnost teorií, problémů a argumentů je vskutku srovnatelná s tím, jak jsou reálné 

stoly, knihy, sochy-produkty přece jen poněkud jiného charakteru. 

„Svět tři" je produkt lidské mysli, lidské aktivity. Často zjišťuji, že jsem 

podlehl falešné víře, že „to mám" a že jsem myšlenku uchopil jasně - když se to 

pokusím sepsat, mohu přijít na to, že to ještě nemám. Ono „ to ", to něco, co 

nemusím mít, čím si nemohu být vůbec jist, že to mám, do té doby, než to napíšu 

nebo alespoň zformuluji do jazyka tak jasně, že na to mohu pohlížet kriticky 

z mnoha stran; ono „ to " je myšlenka v objektivním smyslu, objekt světa 3, kterého 

se pokouším zmocnit249. A jakou roli lze připisovat lidskému ,já"? Das Ich erhält 

eine zentrale Rolle in den . drei Welten, insofern es als Vermittler zwischen Welt 1 

247 FUNDA, Otakar A. Znavená Evropa umírá. s. 117-121. 
248 POPPER, Karl Raimund. Věčné hledání, s. 178. 
249 POPPER, Karl Raimund. Věčné hledání, s. 174 -175. 
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und Welt 3 fungiert. Es empfängt die Einwirkung der physischen Welt in der 

Wahrnehmung und verändert handelnd die physische Welt; andererseits schafft das 

Ich Theorien (Welt 3) und setzt im Handeln Theorien wieder in die physische 

Realität um250. 

Pro O. A. Fundu je reálnost světa také zásadní: Osobně se domnívám, že 

„ kdo má těch pět pohromadě" prostě ví a na každém kroku si ověřuje, že svět kolem 

nás je reálný, ne že my jej vytváříme svou interpretací, ale že je ve své svébytnosti 

nezávislý na naší interpretaci, že je nezbytným předpokladem, bez něhož bychom 

zde nebyli25\ A pod tímto skutečným světem si lze představit jak svět materiální, 

tak svět duchovních dimenzí a výtvorů. Kritický racionalismus vrátil Popperovým 

světem 3 zpět do ontologie i sféru našeho prožívání světa, kterou Carnap z filosofie 
9 S9 

vykázal . 

Člověk se pohybuje ve světě, tento svět vnímá a mění. Je konfrontován 

s problémy. Život hledá lepší svět. Každý jednotlivý tvor se snaží najít lepší svět, 

přinejmenším se zastavit či pozdržet se tam, kde je život lepší. A tak je tomu od 

améby až po nás. Vždy znovu je naším přáním, naší nadějí, naší utopií najít ideální 

svět. To je nám nějak vštípeno darwinovským výběrem. A musí se s tím počítat. Není 

prostě pravda, že jsme „formováni" okolním světem. Hledáme své životní prostředí 

a aktivně je formujeme. ... Naše vůle tak hraje v celých dějinách podstatnou roli. 

...řekl bych však, že úloha živé bytosti, která hledá lepší svět, se nesmí podceňovat. 

Jsme hledači, život je skeptický - řecky: hledající - od samého počátku, nikdy není 

úplně spokojený s podmínkami, které má; a ve svých dobrodružstvích je odvážný253. 

Shledáváme logické a přirozené, že se člověk snaží dostat tam, kde se bude 

cítit dobře, a vytvořit si takové podmínky, které mu budou vyhovovat. To je velmi 

prosté konstatování, nicméně důležité. Člověk je ve svém hledání kreativní a 

vytrvalý. Kdyby ustala jeho tendence neustále něco měnit, někde se angažovat, na 

250 MORGENSTERN, Martin; ZIMMER, Robert. Karl Popper, s. 165. Překlad KH: Lidské „já" 
zastává v teorii tří světů centrální roli, pokud funguje jako zprostředkovatel mezi světem jedna a 
světem tři. Vnímáním přijímá vlivy fyzického světa a jednáním pozměňuje fyzický svět; na druhou 
stranu, „já " vytváří teorie (svět tři) a jednáním je znovu proměňuje ve fyzickou realitu. 
251 FUNDA, Otakar A. Filosofické tázání ve shodě se skutečností, s. 2. 
252 FUNDA, Otakar A. Filosofické tázání ve shodě se skutečností, s. 2. 
253 poppER Karl R.; LORENZ, Konrad; к vydání připravil KREUZER, Franz. Budoucnost je 
otevřená : Rozhovor v Altenbergu a texty z vídeňského popperovského sympozia. Praha: Vyšehrad, 
1997. s. 19. 
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něčem pracovat, s něčím bojovat atd., dost možná by ulpěl ve stavu trvalé stagnace 

a neměnnosti. Lidé fungují jako aktivní činitel, ale činitel s omezenými možnostmi. 

Lidové „když se chce, všechno jde" samozřejmě nemůžeme chtít absolutizovat. 

Pasáž v citaci výše, hovořící o tom, že nejsme formováni vnějším světem, by 

mohla jistě být diskutabilní. Nechceme se tímto sice zaobírat příliš podrobně, ale 

domníváme se, že už jen ta skutečnost, že se na zemi pohybujeme, vyskytujeme, že 

jsme se někde a někomu narodili, hraje svou významnou roli. A že jedinec svým 

konáním často toto přesahuje a rozhoduje se pro život jiný, než. jaký by třeba jeho 

okolí očekávalo, to je jistě pravda. Na druhou stranu musíme brát v potaz, že toto 

neplatí obecně. Díváme-li se komplexnějším pohledem, nelze nepodotknout, že 

např. příslušník některého kmene, např. v Africe, s velkou pravděpodobností bude 

žít v souladu s tradicí svých předků a není příliš očekávatelné, že se z něj, ačkoliv 

vyloučené to není, stane softwarový inženýr v New Yorku. Domníváme se, že tady 

okolní svět, vnější podmínky sehrávají podstatnou roli. 

Nebo jiný příklad (čtenáři se omlouváme za až do očí bijící jednoduchost 

příkladu). Jak si vysvětlit, že si např. člověk ze své vůle, a svým rozhodnutím 

vybere, že stráví dovolenou v Egyptě. Nechá zde na sebe působit, co je mu 

dostupné. Krajinu, cizí řeč, místní kuchyni,... A když se pak navrátí do svého 

domácího prostředí, třeba jednoho dne dostane chuť na nějakou pochutinu, kterou 

v místě své dovolené v Egyptě ochutnal a vypraví se hledat egyptskou restauraci, 

nebo si pořídí kuchařku a bude v ní hledat recept na přípravu delikatesy, která mu 

tak učarovala. Jistě, člověk je ten, který tak činí, který se ve svém vědomí pro cestu 

do Egypta rozhodne, který byl otevřen a nasával místní atmosféru, nechal věci 

vyvstat ve své skutečnosti. Stejně tak se i svou vůlí rozhodl, že si pochoutku, na 

kterou tak rád vzpomíná, znovu opatří. To je vše pravda, ale přesto přeci okolnímu 

světu nelze jeho vlivnou roli upřít. Příkladů bychom našli mnoho dalších. Zdá se 

nám tedy, že lidská aktivita a vlivy prostředí nestojí proti sobě v opozici, tento vztah 

je mnohem členitější. 
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Vraťme se к postavě Sisyfa. Popper říká, že člověk se učí aktivitou a 

skutečné učení je učení se pokusem a omylem, které podstupujeme s nejvyšší 

aktivitou, kterou máme254. 

Dalo by se Sisyfovo snažení také označit jako aplikace metody pokusu a 

omylu? Každá jeho cesta vzhůru a vyhlídka na to, že možná právě nyní kámen na 

vrcholu kopce zůstane, by se dalo označit jako dílčí „pokus". Jak se to ale má s 

„omylem"? Nemůžeme se nezeptat, je-li vskutku „omylem", že Sisyfův balvan na 

nerovné plošině hory své stabilní místo nenalezne, nýbrž že se znovu, svou vlastní 

vahou, skutálí dolů? Logicky by se z toho měl tedy Sisyfos poučit a jako 

falsifíkovanou vnímat teorii, kterou testoval, teorii, která by mohla znít přibližně 

takto: „Sisyfos dokáže vytlačit balvan na kopec." Víme však, že postavu Sisyfa a 

jeho balvan je potřeba vnímat v symbolickém slova smyslu. Tak si pod tím 

obrovským kamenem můžeme představit lidský život, život, který je neustále 

člověkem (~ Sisyfos) postrkován vpřed a ač se nám často zdá, že nás zavalí, že nás 

pohltí všechny ty problémy, se kterými jsme permanentně konfrontováni, znovu se 

nedechneme, vzchopíme se, napneme všechny své síly a opět se vydáváme na cestu. 

Popperovsky řekneme: Život je řešení problémů. 

Camusův Sisyfos si je skutečnosti, že se balvan opět skutálí (~ v životě 

přijdou další problémy) vědom, v jeho vědomosti spočívá jeho vítězství, jak jsme 

výše podrobně rozebrali. Tento Sisyfos ví, že se balvan na kopci neudrží, že bude 

opět za okamžik dole na planině a on, Sisyfos, se vydá za ním a znovu ho s 

námahou bude tlačit nahoru. Popperův Sisyfos, kdyby nějaký byl, by odpověděl 

také tak. 

Konfrontace s problémy pochopitelně není jen individuální záležitost. Právě 

Popper má většinou v zorném hledáčku společnost a její problémy. Popper není 

zastáncem prudkých, překotně prováděných změn, preferuje reformy a cestu 

postupných kroků. In der Annahme einer ständigen Veränderung und Korrektur 

von Traditionen ist die sozialreformerische Seite des Kritischen Rationalismus 

schon mitgedacht. Nicht Revolutionen oder die Verwirklichung von Utopien, 

sondern Reformen führen zu einer besseren, gerechteren Gesellschaft. So wie es in 

254 poppER Karl R.; LORENZ, Konrad; к vydání připravil KREUZER, Franz. Budoucnost je 
otevřená : Rozhovor v Altenbergu a texty z vídeňského popperovského sympozia. Praha: Vyšehrad, 
1997. s. 39. 
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der Wissenschaft immer ungelöste Probleme gibt, auf die man mit neuen 

Hypothesen und Theorien antwortet, so gibt es in jeder Gesellschaft ungelöste 

soziale und politische Probleme, auf die man mit der Veränderung von Traditionen 

und neuen Institutionen reagiert255. Popper sám sebe deklaruje jako optimistu. 

Samozřejmě si je vědom chyb, problémů a bolestí, se kterými se svět potýká. Jeho 

řeč však není bolestínská, naopak. Často nás až šokuje kladnost jeho výpovědí. Ne 

všeobecné štěstí pro všechny, to je utopie, ale snaha zmenšovat lidské utrpení, to má 

Popper na mysli. Meine neue, optimistische Interpretation betont (ähnlich wie 

Bergson) die Aktivität aller Lebewesen. Alle Organismen sind vollbeschäftigt als 

Problemloser. Ihr erstes Problem ist, zu überleben. Aber es gibt unzählige konkrete 

Probleme, die in den verschiedensten Situationen auftreten. Und eines der 

wichtigsten Probleme ist die Suche nach besseren Lebensbedingungen: nach 

größerer Freiheit; nach einer besseren Welt256. 

A že nejen lidé jsou „řešitelé problémů" nechává Popper zaznít 

následujícími slovy: Nicht nur Mensch antwortet auf Probleme mit neuen kreativen 

Lösungsvorschlägen, auch das Universum ist ein groß angelegter schöpferischer 
257 

Problemlösungsprozess . 

255 MORGENSTERN, Martin; ZIMMER, Robert. Karl Popper, s. 138. Překlad KH: S předpokladem 
neustálé změny a korektury tradic se též počítá se sociálněreformní stránkou kritického 
racionalismu. Ne revoluce nebo uskutečňování utopií, nýbrž reformy vedou к lepší, spravedlivější 
společnosti. Tak jako se ve vědě neustále objevují nevyřešené problémy, na které se dá odpovídat 
novými hypotézami a teoriemi, tak se v každé společnosti vyskytují nevyřešené sociální a politické 
problémy, na které člověk reaguje změnou tradic a novými institucemi. 
256 POPPER, Karl Raimund. Auf der Suche nach einer besseren Welt. s. 23. Překlad KH: Má nová, 
optimistická interpretace zdůrazňuje (podobně jako Bergson) aktivitu všech živých tvorů. Všechny 
organismy jsou plně zaměstnány, jako řešitelé problémů. Jejich prvním problémem je přežít. Ale 
existují nesčetné konkrétní problémy, které vyvstávají v nejrůznějších situacích. A jeden 
z nej důležitějších problémů je hledání lepších životních podmínek: hledání větší svobody; lepšího 
světa. 
257 MORGENSTERN, Martin; ZIMMER, Robert. Karl Popper, s. 158. Překlad KH: Nejen člověk 
odpovídá na problémy novými kreativními návrhy řešení, také universum je významné zaměřený 
tvořivý proces řešení problémů. 
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5 DOTEK KRUŽNIC 

Až doposud jsme se zabývali dvěma zdánlivě odlišnými tématy, dvěma 

směry ve filosofii, jejichž východiska, způsob mluvy a argumentace, jsou rozdílné. 

Přesto jsme vypozorovali mnohé paralely a podobnosti, ba dokonce nalezneme 

výpovědi, které nám jinými slovy podávají korespondující výpověď. Na mnohé 

jsme již poukázali a nyní v tomto hodláme pokračovat, jelikož se domníváme, že 
ь 

spojitosti jsou nepřehlédnutelné, ačkoliv kritický racionalismus existencialismu а V 
v 

stejně tak existencialismus kritickému racionalismu apriorně pozornost nevěnují. к 

Musíme v této souvislosti upozornit na text Roberta Zimmera „Leben als ^ 
— vV A 

Versuch und Irrtum", který poukázal na mnohé spojnice. Upozorňuje na Hanse t 
— гД \ 

Alberta, kritického racionalistu a šiřitele Popperových myšlenek a také na Jürgene ^ 
° ^ ^ 

Augusta Alta: Was bleibt, ist also wiederum die Möglichkeit eines selbst gesetzten £ ^ 
Sinns. Auch Alt postuliert: Wer also eine Antwort auf die Frage nach dem Sinn für v J 

<> W 
ausgeschlossen hält, muss keineswegs auf Sinn und Glückserfahrungen ^ V Q 

verzichten25*. Toto se nám vskutku jeví jako nesmírně důležitá výpověď. 4 ^ 

Koresponduje s tím, к čemu celou dobu v naší práci směřujeme. Podrobně jsme se 

věnovali Camusovi a Popperovi. Camusova víra v život zde a nyní, neřešení toho, 

co bude po smrti a Popperovo varování před utopiemi a hledáním vyššího smyslu, 

se, dle našeho názoru, úžasným způsobem prolínají a doplňují. To je ten dotek, ono 

protnutí dvou zdánlivě nepodobných kružnic. Smysl tady a teď, prožitek štěstí, 

radost z (vy)řešeného problému, prospěch z úspěšné reformy. 

Následující dokládá, o čem jsme již v práci též pojednali. Die 

Existenzphilosophie schließlich, in Duktus, Sprache und Thematik weit vom 

kritischen Rationalismus entfernt, hat dennoch mit dem Begriff der „Wahl" auch 

einer kritisch-rationalen Philosophie der• Lebenskunst ein wichtiges Instrument in 

die Hand gegeben. Die „Wahl" steht im Zentrum der existenzphilosophischen 

258 ZIMMER, Robert. Leben als Versuch und Irrtum : Skizze einer kritisch-rationalen Philosophie 
der Lebenskunst. Aufklärung und Kritik. 2005, Nr. 2, s. 70-82.[citace] s. 74. Překlad KH: Zbývá tedy » 
opět možnost, že sami stanovíme smysl. Také Alt požaduje: Kdo považuje odpověď na otázku po / 
smyslu za vyloučenou, nemusí ještě resignovat prožitek smyslu a zakoušení štěstí. 
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259 jy 

Selbstverwirklichungslehre . Pro filosofii existence je termín volba jedním ze 

stěžejních. Jedinec volí sám sebe, existence předchází esenci. Sisyfos také volí. Volí 

pokračovat ve své práci. A výše jsme citovali Poppera, který zdůrazňuje význam 

vůle v lidských dějinách. Podtrhuje lidskou aktivitu, tvůrčí činnost. 

Výše jsme hovořili o racionalitě, racionálním, rozumném. Domníváme se, že 

plnění před námi vyvstávajících problémů je racionální počínání na základě 

racionálního rozhodnutí. Na druhou se ale také nemůžeme nezeptat: Nečiním tak 

vlastně jen z důvodu, že nevím, co jiného mi zbývá? Není přece jen toto konání 

protknuto iracionální průvpdičem? Není to racionální rozhodnutí s iracionálním 

podtextem? Máme tím na mysli, 

že očima Camusova nazírání, kdy je nám jedinou 

daností v našem životě smrt a já se přece uvolím, překonat sám sebe a řeknu si, že 

z toho mála času, který mám к dispozici, se pokusím vytěžit maximum (ale ne 

v pokleslém hédonistickém slova smyslu), přece nemůže být jen racionální 

rozhodnutí... Domníváme se, že je vněm také iracionální impuls. I přesto, že 

můžeme stokrát odmítat vize posmrtného života a tudíž upnout své cíle, snahy a 

tužby na život, který, teď a tady, právě žijeme, a řekneme si, že překonávání 

překážek je rozumné, protože to posouvá náš život kupředu, není zde přece jen ještě 

i jakési těžce definovatelné a dost možná neuchopitelné iracionální podnícení? O. 

A. Funda by nyní možná řekl, že právě fakt, že jsme o možnosti iracionálním 

podnícení schopni mluvit, schopni ho reflektovat, je to v posledku opět zásluha naší 

racionality. Nechrne toto jako podnět pro další diskusi. Zdá se, že by se dalo hovořit 

o existenciální iracionalitě, iracionalitě, která je bytostná, těžce vysvětlitelná a 

v jistých momentech se v nás probouzí a svou vlastní silou se dere na povrch. 

Uvedli jsme, že Camus ani Popper nedramatizují otázku posmrtného 

existování, či neexistování. Camus musí tematizovat smrt, je to ta jediná jistota, 

kterou v životě máme. Jaký smysl má to vše předtím, před tím příchodem jediné 

jistoty? Tyto otázky vyvolávají v člověku tíseň, člověk zakouší absurditu lidského 

života. In dem Widerspruch zwischen Lebenwollen und Sterbenmüssen, in dem 

abrupt und unvermutet auftauchenden Zwang zur Selbstortung des Menschen, in 

diesem Vakuum liegt fur Albert Camus die gesamte Logik des Absurden 
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259 ZIMMER, Robert. Leben als Versuch und Irrtum : Skizze einer kritisch-rationalen Philosophie 
der Lebenskunst. Aujklärung und Kritik. 2005, Nr. 2, s. 70-82. [citace] s. 79-80. Překlad KH: 
Koneckonců, filosofie existence, v duktu, jazyce a tématice kritickému racionalismu velmi vzdálená, 
poskytla přesto pojmem „volba" pro kriticko-racionální filosofii umění života důležitý nástroj. 
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begründet260'. Z té se však může zrodit radost a láska к životu. Popper nepracuje 

s termínem absurdita, absurdní. Života si musíme vážit pro život samotný. 

Andererseits hat Popper nie, wie der Existenzialismus, das Fehlen eines 

vorgegebenen transzendenten Sinns als „absurd" dramatisiert. Wert und Sinn des 

Lebens hängen nach seiner Ansicht gerade mit der Endlichkeit des Lebens 

zusammen. In der Diskussion mit Eccles hat er in diesem Sinne sein philosophisches 

Credo zum Verhältnis von Leben und Tod formuliert: „ Ich glaube, wir könnten das 

Leben nicht wirklich schätzen, wenn es immer weitergehen würde. Gerade die 

Talsache, daß es gefährdet ist, daß es endlich und begrenzt ist, daß wir seinem 

Ende ins Auge sehen müssen, erhöht meiner Meinung nach den Wert des Lebens 

und damit sogar den Wert des Todes... "261 

Smysl je potřeba životu dát, a to musíme udělat sami, to za nás nikdo 

neudělá. Existenciálne ,jsme v tom sami". Smysl života není něco, co už by 

v životě jako takovém bylo obsaženo (tím nepopíráme, že život jako takový je 

hodnota sama o sobě) a stačilo by jen oloupat slupku a smysl na nás vykouknul jako 

červík z jablka. Není to něco, co by stačilo, užijme Platonovy terminologie, nazřít. 

Odpovídající existenciální formulka zní, existence předchází esenci, prostými slovy 

řečeno: „Co ze sebe uděláš, to budeš." My jsme těmi, kteří dávají svému životu 

smysl, a to skrze naše jednání, počínání, myšlenky, učení se, práci, vztahy ke svému 

okolí - jak neživému, tak živému, zkrátka skrze komplexitu našeho postoje ve světě 

a ke světu, skrze naše vymezení se. A nezapomeňme dodat - tím, že řešíme 

problémy. 

Funda к tomuto poví, že hovoříme-li o významu (spíše než termín „smysl" 

užívá slova „význam"), máme na mysli, že má něco svůj význam (smysl) tady a teď 

a k tomu, brát tento význam „tady a teď" vážně, nepotřebuji žádnou garanci vyšším 

260 SCHILLINGER-KIND, Asa A. Albert Camus zur Einführung, s. 80. Překlad KH: V rozporu mezi 
„ chtít žít " a „ muset zemřít ", v té náhle a nenadále se vynořující nutnosti lidského vymezení se v této 
prázdnotě, spočívá pro Camuse veškerá logika absurdna. 
261 MORGENSTERN, Martin; ZIMMER, Robert. Karl Popper, s. 166.; (vložený citát: Popper, 
Eccles. The Self and Its Brain : An Argument for Inter actionism. Berlin - Heidelberg - London -
New York 1977, dt.: Das Ich und sein Gehirn (1982), 5. Aufl. München 1985). Překlad KH: Na 
druhou stranu Popper nikdy, tak jako exist encialismus, nedramatizoval chybění daného 
transcendentního smyslu jako absurdní. Hodnota a smysl života souvisejí, dle jeho názoru, právě 
s konečností lidského života. V diskusi s Ecclesem v tomto smyslu formuloval své filosofické krédo ke 
vztahu života a smrti: „ Domnívám se, že bychom si nemohli života skutečně vážit, kdyby neměl 
končit. Právě ta skutečnost, že je ohrožován, že je konečný a omezený, že se jeho konci musíme 
podívat do očí, podle mého názoru zvyšuje hodnotu života a tím dokonce i hodnotu smrti... " 
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smyslem (dodáváme - vykonstruovaným vyšším smyslem). Je to smysl „zde a nyní" 

bez posedlosti otázkou posledního smyslu262. v( v í ^ 

Je-li řeč o existenci světa, konstatovali jsme, že si v prvé řadě musíme 

uvědomit, že svět není konstruktem naší mysli, něčím, co existuje pouze jen 

v našem vědomí. Svět tu je, je skutečný, reálný a svou skutečnost, reálnost nám 

dává zakusit. A svou specifickou reálnost mají i problémy, se kterými se potýkáme 

a které se snažíme řešit. Víme, že pro filosofii existence je východiskem 

subjektivita individua. Také se hovoří o lidské vrženosti do světa. V prvé řadě jde 

vskutku o osobní existenci a její rozvrhování se. Nenechme se však mýlit a 

domnívat se, že existencialismus, jakožto Subjektivismus, idealisticky popírá 
' 263 

existenci světa objektivního . Teze o reálnosti světa si s existencialismem 

neodporují, svět objektivní zajisté jest, a jest jediný a neredukovatelný na subjekt. 

Existencialista ovšem podotkne, že svět nemá logickou nutnost, že je poznáván a 

interpretován z pohledu konkrétního jednotlivce (protože svět sám sebe 

interpretovat neumí). Lze tedy vyslovit tezi, že objektivní svět je vnímán a 

interpretován subjektivně a toto vnímání je vždy jedinečné. Domníváme se, že 

zastánce kritického racionalismu však v této tezi bude spatřovat možnost přílišné 

relativizace a nedaleko к prohlášení, že každý má svou pravdu. Připomeneme-li si 

totiž zásadní moment Popperova kritického racionalismu, totiž, popření toho, že by 

pravdivost každého tvrzení závisela na pozorovateli a okolnostech, pak je jasně 

patrné napětí mezi těmito dvěma tezemi. Stejně tak vyjádření jest nesčíslněkrát 

poznáván a interpretován (doplňujeme: myšleno „svět"), pokaždé jinak a pokaždé 

pravdivě263. Zdá se nám, že s první částí tohoto prohlášení by Popper souhlasil, na 

pasáž „pokaždé jinak a pokaždé pravdivě" by pravděpodobně důrazně zavrtěl 

hlavou. Vždyť zastává, že možnosti lidského chápání a poznávání jsou omezené, 

člověk chybuje а к pravdě se může jen blížit. Existencialismus naprosto nepopírá 

realitu vnějšího světa ani naší závislosti na něm; ale tvrdí, že tento svět je částí naší 

262 Funda, Otakar A. - ústní sdělení (vedoucí diplomové práce, M. D. Rettigové 4, Praha 1, Pedf UK) 
dne 18.05.2009. 
?" ČERNÝ, Václav. První a druhý sešit o existencialismu. s. 31. , 4 

214 ČERNÝ, Václav. První a druhý sešit o existencialismu. s. 32. / 
265 ČERNÝ, Václav. První a druhý sešit o existencialismu. s. 32. 
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sebevolby, že si jeho fakta ve vztahu k nám svobodně volíme v jejich významu pro 

Průsečíkem našich kružnic je také fakt, již jsme ho naznačili, že Popperova i 

Camusova výpověď je optimistická. Štěstí nespočívá v pevně zakotveném stavu 

neměnnosti, ale v procesu, v průběhu, v oné sisyfovské námaze a vytrvalosti. 

V procesu této neustávající snahy o změnu, nápravu, v úsilí o popperovskou pravdu. 

Oba dva myslitelé vyzývají к individuální mravní lidské odpovědnosti. 

Domníváme se, že to je onou zásadní výpovědí, která je oběma společná. V tom 

můžeme spatřovat výsostné protnutí dvou zdánlivě vzdálených a přece tak blízkých 

kružnic. To je oním bodem dotyku, bodem, kde se nám tito dva sbíhají. 

Popper i Camus odmítají lidský pesimismus a podléhání klamavým iluzím. 

Nemějme zbytečné naděje, projděme si rozčarováním a zklamáním, zbavme se 

iluzí, vystřízlivějme a vytěžme maximum z naší přítomnosti, z vědomosti „teď a 

tady" a řešme to, co je potřeba řešit 

266 ČERNÝ, Václav. První a druhý sešit o existencialismu. s. 49. 
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ZÁVĚR 

Závěrem shrneme, kudy se naše cesty vinuly a pokusíme se zhodnotit našich 

několik zastavení. 

Příběh mytického krále Sisyfa, jehož stihl krutý trest bohů, nás zavedl do 

dvacátého století. Sisyfa a jeho osudu (my jsme se věnovali i mytologickému 

příběhu, tedy i tomu, co Sisyfově trestu předcházelo) se chopil alžírský Francouz, 

spisovatel a filosof Albert Camus. Ve svém díle Mýtus o Sisyfovi použije postavu 

Sisyfa jako symbolické ztvárnění lidského údělu. Toto bravurní dílo spolu s dalšími 

Camusovými texty, zdůraznit je potřeba zejména počiny Camuse - spisovatele, 

patřily a dost možná patří k nej čtenějším a nej diskutovanějším dílům francouzské 

poválečné literatury. Pro nás byl Mýtus o Sisyfovi výchozím bodem pro pojednání 

komponent Camusovy kružnice, kružnice představující Camusovu filosofii 

existence, kružnice skládající se z komponent jako absurdno, revolta, svoboda, 

odmítnutí sebevraždy. Tomu všemu předcházelo představení Alberta Camuse, 

zachycení důležitých momentů jeho života v propojení s jeho tvorbou. 

Podobně jsme zahájili i první řádky vztahující se ke Karlu Raimundu 

Popperovi. Také tohoto muže jsme chtěli představit v kontextu jeho díla a životních 

cest. Odtud jsme se přenesli к zásadním myšlenkám Popperova kritického 

racionalismu. Také zde jsme pozornost věnovali složkám pomyslné Popperovy 

kružnice a pojednali rozum jako ratio negativa a agens destructionis, Popperovu 

kritiku historicismu, dále pak jeho představy svobodného státu a svobodného 

myšlení. Život jako řešení problémů a hledání lepšího světa, jsou nejen tituly 

Popperových děl, ale také předpoklady našeho bytí. Popper tím má na mysli aktivní 

zasazení se o potřebné společenské reformy, které mohou přispět 

к dílčím zlepšením života, otevřenost kritice a schopnost sebekritiky. 

Camus tvrdí, že život s představou boha, cíle, transcedence je životem ve lži. 

Ve lži, která nám život ulehčuje, zbavuje nás nutnosti aktivního přístupu267/Aktivní 

pří stup j aktivita jedince, to jsou požadavky, které kladou jak Camus, tak Popper. 

267 PÁVKOVÁ, Markéta. Filosofické a etické motivy v díle Ingmara Bergmana. Praha, 2008. s. 44 
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Důležité je zdůraznit, že Popper nepracuje s termínem, pro Camuse tak 

důležitým, absurdita, absurdní. Camusův Sisyfos je symbolické ztvárnění lidského 

údělu. Popper žádný takový symbol neužívá, nenalezli jsme doposud žádnou pasáž 

v jeho díle, kde by nějakým způsobem přímo na Camuse reagoval. Abychom však 

toto mohli tvrdit s větší jistotou (která však pravou jistotou být nemůže), k tomu by 

bylo pochopitelně potřeba ještě rozsáhlejšího průzkumu, než jsme v rámci této 

práce byli schopni učinit. Nicméně, doposud jsme nikde nevypátrali, že by Popper, 

třeba jen zmínkou, uvedl něco ve smyslu „Život a řešení problémů je sisyfovské 

úsilí, které nemá vyhlídky na plný úspěch a završení." Pochopitelně narážíme na 

slovní spojení „sisyfovské úsilí". Z jeho vyjádření je však tato výpověď čitelná. 

Popper poví, že problémům je potřeba se stavět čelem, je potřeba je řešit, ale je 

nutné se smířit s častými částečnými řešeními a nezbytnými kompromisy. 

Dovolte závěrem jednu rozsáhlejší citaci, kterou shledáváme velmi 

významnou. Jedná se úryvek z knižně vydaného rozhovoru Franze Kreuzera a Karla 
268 

Raimunda Poppera, o pasáž , ve které bude к řeči přiveden Sisyfos. Následující 

citaci posléze překládáme a s ohledem na přehlednost (vzhledem к délce citované 

pasáže) i náš český překlad ponecháváme v hlavním textu a neumisťujeme jej do 

poznámek. 

Sisyphus und Glück 

Kreuzer: Wenn ich meine Frage präzisieren darf: Ich verstehe unter der Stärke 

einer Regierung die Fähigkeit, mit diesem doppelten Problem fertigzuwerden -

Wirksamkeit mit der maximalen Respektierung der persönlichen Freiheit zu 

verbinden. So habe ich Stärke gemeint. - Herr Professor, eine andere Frage: Sie 

empfehlen ein gesellschaftlich-politisch-geistiges System der Versuche und 

Widerlegungen, der Bescheidenheit, der Kritik. Sie wenden sich gegen jede Form 

des Historizismus, wie Sie es nennen, der Prophetie, sowohl der positiven Prophetie 

in Form der Versprechung eines Paradieses wie auch der negativen Prophetie, der 

Inaussichtstellung einer Apocalypse. Sind die Menschen dazu fähig? Die Menschen 

im einzelnen und in ihrem gesellschaftlichen Zusammenhang? Können die 

Menschen ohne die Vorstellung von Paradiesen und Höllen leben? Können sie so 

268 KREUZER, Franz; POPPER, Karl Raimund. Offene Gesellschaft - offenes Universum, s. 21-22. 
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auskommen, wie Sie es ihnen empfehlen, oder empfehlen Sie einen geistigen 

Puritanismus, dem die Menschen nicht gewachsen sind? 

Popper: Das ist sicher eine sehr interessante Frage, aber ich bin einer der letzten 

Nachzügler der Aufklärung. Die Grundidee der Auflärung ist, daßwir die Wahrheit 

nicht fürchten sollen - auch nicht im Sinne Ihrer Frage. Wir müssen tolerant sein, 

insbesondere tolerant ethischen und religiösen Ideen gegenüber. Es kommt mir vor, 

daß die Menschen mehr und mehr sehen, daß ihre eigenen Taten und ihre eigenen 

Werke einen, wenn auch geringen, Einfluß auf die Zukunft haben können. Daß das, 

was sie hoffen und wünschen, auch von Einfluß auf die Zukunft sein kann. So könnte 

auch dieses Bewußtsein den Ausfall eines sicheren kommenden Paradieses ersetzen 

- bis zu einem gewissen Grad. 

Kreuzer: Der Mensch muß also imstande sein zu ertragen, daß seine 

immerwährenden Versuche immer wieder widerlegt werden oder daß er selbst sie 

widerlegt. Das ist, wenn man in den Mythos zurückgeht, das Bild des Sisyphus, der 

den Stein immer wieder hinaufrollt und der erdulden muß, daß er immer wieder 

zurückrollt. Camus ist in einem Essay zu diesem Thema zu der Schlußfolgerung 

gekommen: „ Wir müssen uns Sisyphus glücklich denken. " Können Sie, Herr 

Professor, sich im Sinne Ihrer Lehre Sisyphus glücklich denken? 

Popper: Sicher. 

Kreuzer: Noch dazu, da Ihr Sisyphus ja immer ein Stück weiterkommt... 

Popper: Solange wir etwas tun können, was uns wenigstens einen Beitrag zu einer 

Verbesserung verspricht, auch wenn diese Verbesserungen von Zeit zu Zeit wieder 

zerstört werden sollten, wogegen wir natürlich ankämpfen sollen und können. Ein 

solches Bild des Lebens kommt mir durchaus akzeptabel vor, und ich glaube, daß 

die Menschen mit einem so verstandenen Bild des Sisyphus sich recht gut abfinden 

können. 

Sisyfos a štěstí 

Kreuzer: Smím-li precizovat svou otázku: Pod silou vlády rozumím schopnost 

vypořádat se s tímto dvojím problémem - spojit účinnost s maximálním respektem 
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k osobní svobodě. To jsem měl označením „síla" na mysli. - Pane profesore, jiná 

otázka. Doporučujete společensko-politicko-duchovní systém pokusů a jejich 

vyvracení, skromnosti, kritiky. Obracíte se proti každé formě historicismu, dle 

Vašeho označení proroctví, jak positivního prorokování ve formě slibování ráje, tak 

negativního proroctví, přislíbení možné budoucí apokalypsy. Jsou toho lidé 

schopni? Lidé jako jednotlivci a ve svém společenském kontextu? Mohou lidé žít bez 

představy rájů a pekel? Mohou s tímto vyjít (vystačit), jak jim to doporučujete, nebo 

doporučujete myšlenkové puritánství, na které lidé nemají? 

Popper: To je jistě velmi závažná otázka, ale já jsem jeden z posledních opozdilců 

osvícenství. Základní myšlenka osvícenství je, že se nemáme bát pravdy - také ve 

smyslu Vaší otázky. Musíme být tolerantní, zejména pak tolerantní vůči etickým a 

religiosním představám. Zdá se mi, že lidé více a více vidí, že jejich vlastní činy a 

výtvory mohou mít, sice malý, ale přece nějaký, vliv na budoucnost. Ze to, v co 

doufají a co si přejí, může též budoucnost ovlivnit. Takové vědomí by mohlo 

nahradit nedostavení se s jistotou přiševšího ráje - do určité míry. 

Kreuzer: Člověk tedy musí být schopen unést, že jeho ustavičné pokusy budou vždy 

vyvraceny nebo, že on sám je vyvrátí. To je, když se vrátíme k mýtu, obraz Sisyfa, 

který musí snášet, že kámen, který vytlačí nahoru, se opět vždy skutálí dolů. Camus 

dospěl ve své (m) eseji к tomuto závěru: „Musíme si představit Sisyfa šťastného. " 

Pane profesore, dovedete si ve smyslu Vašeho učení představit Sisyfa šťastného? 

Popper: Jistě. 

Kreuzer: Ještě к tomuto, protože Váš Sisyfos se vždy dostane ü něco dále... 

Popper: Dokud můžeme dělat něco, co nám slibuje alespoň přispění к nějakému 

zlepšení, i když by měla být tato zlepšení (zdokonalení) čas od času zničena, proti 

čemuž pochopitelně máme za úkol a můžeme bojovat. Takový obraz života se mi zdá 

plně akceptovatelný a domnívám se, že lidé jsou schopni se s takto pochopeným 

obrazem Sisyfa dost dobře spokojit. 

Jak je vidno, není to Popper, který by svou filosofii dával do kontextu 

s Camusovou. Je to Franz Kreuzer, který si podobnost uvědomí a svůj postřeh 

zakomponuje do rozhovoru s Popperem, který mu jeho domněnky potvrdí. 

Považujeme tuto pasáž za velmi důležitou, jelikož poukazuje na to, že cesty, 
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kterými jsme se v této práci ubírali, nebyly slepé. Domníváme se, že další pátrání 

by mohla přinést ještě vícero dalších zajímavých zjištění, proto nemůžeme svou 

práci považovat za ukončenou. 

Camus řekl к dílu Franze Kafky, že je skvělé v tom, že nabízí vše a 
• • 269 • 

nepotvrzuje nic . Domníváme se, že podobně to platí i pro Camuse samotného. 

Popperův rozum také „nabízí" mnohé, ovšem se sebekritickým vědomím své 

omylnosti. 

Pro tuto chvíli nechť tedy závěrem naší práce je, že v obou filosofických 

konceptech je sisyfovský motiv přítomen. V prvním - Camusově existencialismu -

v Mýtu o Sisyfovi - přímo, v druhém - Popperově kritickém racionalismu -

nepřímo. Stejně jako existence nevzdává svou vrženost do absurdity, nevzdává ani 

kritická racionalita ustavičné řešení problémů. Společné jim je jejich vědomí, že 

nikdy nedosáhnou happy endu spočinutí270. Tak jako Sisyfos své úsilí nezavrší, 

nenalezne klidného spočinutí, ani dějinám nebude dopřáno šťastného konce. Happy 

end je iluze, která však nechce vyvolat utonutí v desilusi. 

Jelikož práce vzniká na půdě Pedf UK, je záhodno, aby obsahovala též 

didaktickou pasáž. Předem však upozorněme, že se bude jednat jen o rozsahově 

drobný příspěvek. 

Napravování chyb je významnou metodou technologie a učení vůbec. 

V biologické evoluci se to zdá jedinou metodou pokroku. Právem mluvíme o 

metodě, o pokusu a omylu, ale podceňujeme přitom důležitost omylu nebo chyby -

onoho chybného pokusu. Když Popper řekne, že život je ustavičné řešení problémů, 

připadá nám to také v souvislosti s učitelskou profesí velice trefné. Jako Sisyfa si 

lze také představit učitele, který neustále valí svůj balvan před sebou, a když už mu 

připadá, že ho dovalí do cíle, něco se stane a balvan opět padá před jeho očima do 

propastných hlubin...On se však otřepe, vydá se za ním a pustí se znovu do 

práce...Sisyfos bude pokračovat neustále, nenechá se odradit. Přejme si, aby i 

učitelům bylo toto dopřáno. 

269 CAMUS, Albert. Naděje a absurdita v díle Franze Kafky. Divadlo. Duben 1966, roč. 17, s. 23-28. 
270 „happy end spočinutí" je termín, který profesor Funda užil při vymezování tématu této DP 
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Ohlédnu-li se znovu za tématem této práce, nezbývá mi než konstatovat 

následující. Věřím, že mnohé věci se cestou postupných kroků, dílčích reforem, 

mohou zlepšovat a že se tím některé problémy mohou vyřešit. Existují problémy, 

které řešení nemají, ve společenské i osobní rovině. Proti sobě stojí tak diametrálně 

odlišné představy a konsensus není možný. Naivně bychom si namlouvali, tvrdili-li 

bychom, že přicházíme s vizí, jak všechny problémy vyřešit a poukazovali na to, že 

máme klíč, který otevírá brány dokonalé společnosti. To je nebezpečná utopie a 

velké ideje, velké sny samy v sobě skrývají potenciál, že - jak řekl Popper - „místo 

nebe nastolí peklo". Ideje, vize něčeho absolutně dobrého, jsou kontaminovány 
? 271 

svou vlastní absurditou . 

Takže nakonec zůstaneme u našeho každodenního lopocení se („lopotit se" 

zní apriori spíše negativně, my to tak ale nemyslíme), stýkání a potýkání se 

s problémy. Zbývá nám naše, jak jsme to výše nazvali, „každodenní revoltování". A 

jestli jsme v tom sami, nebo ne, ponechme jako otevřenou řečnickou otázku. Já 

osobně pociťuji, že ano i ne. 

271 FUNDA, Otakar A. Když se rákos chvěje nad hladinou, s. 115. 
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PŘÍLOHY 

Obr. č. 1. 

Amfora, okolo 530 př. n. 1. 
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Obr. č. 2. 

Tizian. Sísifo, 1548-1549 



Obr. č. 6. 

Franz von Stuck. Sisyphos. 1920 
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Obr. č. 6. 
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Obr. č. 6. 

Wolfgang Mattheuer. Die Flucht des Sisyphos (Útěk Sisyfův). 1972 
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Obr. č. 6. 

Wolfgang Mattheuer. Der übermütige Sisyphos (Svévolný Sisyfos) 
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Obr. č. 7. 
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t 

Wolfgang Mattheuer, Der übermütige Sisvphos und die Seinen (Svévolný Sisyfos 
ti jeho). 1976 
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Obr. č. 7. 
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Obr. č. 7. 

Karl Raimund Popper 
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ANOTACE V ČJ. NJ. AJ 

Anotace 

Téma diplomové práce je „Sisyfos - Život jako ustavičné řešení problémů : 

Sisyfovský motiv jako bod doteku dvou odlišných kružnic, existencialismu 

A. Camuse a kritického racionalismu K. R. Poppera". Začátek práce představuje 

postavu mytického Sisyfa, odsouzeného к nikdy nekončící a nesmyslné práci. 

Dotýká se též několika uměleckých ztvárnění této postavy. 

Jádrem práce je analýza komponentů dvou pomyslných kružnic, 

camusovské a popperovské. O existencialismu a kritickém racionalismu se tradičně 

pospolu nehovoří. Tato práce však ukazuje, že průsečíky a spojnice mezi nimi 

existují. 

Sisyfovský motiv je u obou přítomen. Sisyfos stále valí svůj kámen, bez 

vyhlídky šťastného konce. Existence nevzdává svou vrženost do absurdity a kritická 

racionalita nevzdává ustavičné řešení problémů. Nepropadnou beznaději a 

pesimismu. Přitakají životu, který, sám o sobě, je pro ně hodnotou. 

V tomto smyslu je Camusova i Popperova výpověď optimistická. Štěstí 

nespočívá v pevně zakotveném stavu neměnnoti a jistoty, ale v aktivním přístupu, 

v oné sisyfovské námaze a vytrvalosti. Tak jako je Sisyfos zodpovědný za svůj 

balvan, je člověk zodpovědný za svůj život. 

Práce také biograficky představí Alberta Camuse a Karla Raimunda 

Poppera, v kontextu doby a jejich tvorby. 
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Zusammenfassung 

Diese Diplomarbeit beschäftigt sich mit dem Thema: „Sisyphos - das Leben 

als ständiges Problemlösen : Das Sisyphos-Motiv als Berührungspunkt von zwei 

verschiedenen Zirkeln, dem Existentialismus A. Camus' und kritischem 

Rationalismus K. R. Poppers". 

Die Figur des mythologischen Sisyphos, der zu nie endender und unsinniger 

Arbeit verurteilt wurde, fuhrt unseren Weg zu Camus' Interpretation des Helden, 

dargestellt in seinem Werk „Der Mythos von Sisyphos". Die Figur des Sisyphos 

wird bei ihm zu dem Symbol des menschlichen Lebens; des Lebens, das durch das 

immerwährende Bewusstsein des Todes und der Absurdität des menschlichen 

Lebens geprägt wird. Die Absurdität entsteht aufgrund des Stillschweigens der Welt 

als Antwort auf die Frage nach dem Sinn des menschlichen Lebens. Camus' 

Aussage ist aber optimistisch. Er überwindet die Absurdität, indem er sie bejaht. 

Der aktive Mensch mit seiner Revolte, das ist die Antwort. 

Popper arbeitet weder mit dem Begriff „Absurdität" noch mit „absurd" und 

auch nicht mit der Figur des Sisyphos selbst oder mit diesem Symbol. Trotzdem 

sprechen wir in unserer Arbeit über „Poppers Sisyphismus". Damit ist gemeint, dass 

sich Popper bewusst ist und in seinem kritischen Rationalismus veranschaulicht, 

dass der Mensch fehlbar ist; dass die menschliche Ratio zu kritischem Denken fähig 

ist und sie in dieser destruktiven Tätigkeit (die Fähigkeit zu falsifizieren) nicht 

aufhört (Sisyphos hört auch nicht auf), was zur Annäherung an die Wahrheit 

beitragen kann. Das ständige Problemlösen hört nie auf. 

In der Diplomarbeit werden Camus' Konzept des Existentialismus und 

Poppers Konzept des kritischen Rationalismus analysiert. Daraufhin wird erläutert, 

wie man, aus zwei diametral unterschiedlichen Voraussetzungen in beiden 

Konzepten, zum Sisyphos-Motiv kommt. Die Existenz mit ihrer Geworfenheit in 

die Absurdität und die kritische Rationalität mit ihrem ständigen Problemlösen 

resignieren nicht. Sie geben ihren Kampf nicht auf. Beide wissen, dass sie nie das 
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Ruhen in einem „Happy End"272 erreichen können. „Happy End" ist eine Illusion, 

die aber nicht zu einer Enttäuschung fuhren soll. 

Bei Camus, Popper, aber auch bei Funda, mit deren Texte hier gearbeitet 

wurde, wird der Wert des menschlichen Lebens an sich akzentuiert. Das ist auch die 

wichtige Schlussfolgerung, die gezogen wird. 

272 Den Begriff benutzt Prof. Funda 
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Abstract 

This diploma thesis deals with the topic of: „Sisyphus - life as the constant 

problem solving : The Sisyphus-topic as the point of contact of two different circles, 

A. Camus' existentialism and K. R. Popper's critical rationalism". 

Sisyphus, who was sentenced to never ending and nonsensical work, leads 

us to Camus' interpretation of the character in his work „The Myth of Sisyphus". 

The figure of Sisyphus depicts the symbol of human's life for Camus. Life is 

characterized by the permanently present awareness of death and absurdity of life 

itself. This absurdity is based on the silence of the world - as a kind of answering 

the question about the meaning of life. Camus' message remains optimistic. He 

overcomes the absurdity through affirmation. The active human being with his 

rebellion is the answer. 

Popper neither uses the term „absurdity" nor „absurd". Equally he does not 

work with Sisyphus-Symbol. But we use the term „Popper's sisyphismus" in this 

thesis which means the following: Popper advocates, in his critical rationalism, that 

human being is fallible, the human's reason is able to critical thinking and his 

destructive (his ability to falsify is meant) activity can bring us closer to the truth. 

The permanent problem-solving will never stop. 

Camus' existentialism and Popper's critical rationalism are analysed in this 

diploma thesis. There is explained, how it is possible to reach the Sisyphus-motive 

from two diametral different premises. The existence with its thrownness into 

absurdity and the critical racionality with its problem-solving do not resign. They 

do not surrender without a struggle. They both know, they will never come to rest 

of „happy end"273. „Happy end" is an illusion, which should not lead into the 

disappointment. 

The worth of life itself is an important subject, which is accentuated in the 

philosophy of Camus, Popper and also Funda, whose texts are discussed in the 

thesis. 

273 Term used by Prof. Funda 
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