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Předložená práce má téma, které není zcela nasnadě. Je zřejmé, že A. Camus se 
Nietzscheho dovolává (a to jak ve svých filosofických, esejistických textech, tak
nepřímo - i ve své literární a dramatické tvorbě), avšak do jaké míry je tento vliv 
podstatný ajakje hlubokým, již tak zcela zřejmé není. Tuto mezeru se zdařile snaží 
vyplnit V. Korecká svou studií, která sice nevznáší nárok na úplné řešení problému, ale 
nabízí originální přístup, když odraz "nihilistických myšlenek" hledá v Camusově 
Caligulovi. Tomu ovšem předchází jednak obecné vymezení Nietzschova nihilismu (smrt 
Boha jako absence poslední garance smyslu, tedy konečnost smyslu, tedy interpretace; 
demaskující genealogie morálky) v širším kontextu (věčný návrat: kritické čtení 
Deleuzova chápání), jednak detailnější rozbor vzhledem k "morálce", přičemž tyto 
výklady již anticipují to, co bude relevantní pro A. Camuse (například vztah tvorby a 
nadčlověka, viz. např. str. 34 a zejména kapitola o Caligulovi). 

Camusovu verzi nihilismu přibližuje autorka románem Mor, tedy problémem 
morálky (svobody a odpovědnosti) ve světě bez boha, správně poukazuje na určitý rozdíl 
mezi Sisyfem a Člověkem revoltujícím (revoltaje ovšem řešením absurdity /str. 37/ 
možná jen v tom smyslu, že je určitým krokem za pouhé setrvávání v absurditě) a 
nepochybně je důležitý i akcent na existenci s druhými, cožje charakteristicky 
camusovský akcent. Autorka je přesná tam, kde hledá shodné motivy (Nietzsche-Camus), 
i tam, kde identifikuje posuny. Je ovšem možné, že nejdůležitější rozdíl mezi Nietzschem 
a Camusem spočívá v tom, že pro Camuse je nihilismus vnitřní kontradikce, a takto 
dospívá k pojmu absurdity. Ale to je spíše otázka k případné diskusi. Stejně tak jako 
otázka "revolty" ve francouzském kontextu (alternativa k "revoluci" - a odtud i zvláštní 
postavení Camuse mezi francouzskými "existencialisty" - a odtud i jeho chápání 
Nietzscheho jako "revoltuj ícího" člověka). 

Divadelní hra Caligula je skutečně cosi jako most: Caligula je si vědom absurdity 
a z tohoto vědomí "revoltuje". Shody s Nietzschem tu jsou, je ovšem otázka v jaké 
rovině. Zdá se mi, že Camusův Caligula je uprostřed mezi existencialismem a absurdním 
divadlem tak, že zasahuje do obojího. Camus se vyrovnává s ne-smyslností bezmála 
karteziánskou argumentací (v obou esejích), Caligulaje postava, u které racionální 
argumentace nabývá až fraškovitých rysů (například lonesco má také nietzschovskou 
definici absurdity, když v eseji o Kafkovi říká: absurdní je to, co je bez cíle). To jsou 
ovšem úvahy, které přesahují rámec této práce. 

Shrnuto: práce je velmi poctivě vypracovaná a zejména kapitola věnovaná 
Caligulovi svědčí o tom, že V. Korecká nechtěla zůstat u pouhého srovnávání, že se 
pokusila jít - podle mého soudu se zdarem - do větší hloubky. K sekundární literatuře se 
nevztahuje nekriticky a oběma zkoumaným autorům rozumí. 

Práci navr .. odnotit jako v Ý bor n o u . 
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