
POSUDEK DIPLOMOVÉ PRÁCE VENDULY KORECKÉ 
NIHILISTICKÉ MYŠLENÍ F. NIETZSCHEHO AJEHO ODRAZ V DÍLE A. CAMUSE 

Práce Venduly Korecké srovnává myšlení Alberta Camuse a Friedricha Nietzscheho jako 

dvojí způsob,jakje v moderní době reflektována ztráta celkového a sdíleného smyslu, ti 

situace "nihilismu". I když se oběma autorům věnuje stejnou měrou,je morální situace 

člověka po "smrti boha" představena spíše z perspektivy Camusovy, pro něhož je 

konstatování absurdity světa i lidské existence v něm východiskem, nutícím llcÍS hlťdcll 

možné podoby smyslu. Především z tohoto hlediska shrnuje autorka v první r'cí,,[j 11r,~,t' I clk\' 

Nietzschův koncept nihilismu, i když zde právem klade vělší durdz Ucl lld 111 LS II I u::, Jdl\ULLU 

sílu osvobozující od tradičních forem morálky. Jako "mez" či "míru" negativity nihilismu 

chápe myšlenku věčného návratu téhož, kterou představuje v její "kosmologické" i "etické" 

dimenzi a kriticky se vymezuje vůči Deleuzovu pojetí opakování. Protiváhu vůči 

všezasahujícímu nihilismu pro ni zastupuje rovněž pojem nadčlověka, symbolizující lidskou 

schopnost tvorby a odpovědnosti za budoucnost. Jaký je mezi oběma myšlenkami vzajernny 

poměr se zřetelem k otázce nihilismu, autorka nezkoumá, poukazuje pouze na jejich 

rozporuplnost. 

V Camusově tvorbě sleduje V. Korecká postupný posun od hledání individuálního 

životního smyslu tváří v tvář možnosti sebevraždy k pojmu "revolty", v něm? hrdje 

podstatnou roli možnost smyslu nalézaného ve společenství s druhými a ve vzájemné 

solidaritě. Dvojznačnost pojmu revolty pak V. Korecká předvádí na Camusově dramatu 

Caligula, v jehož hlavní postavě spatřuje (s ph. Thodym) ztvárnění nihilismu, který ústí v 

pokus o destruktivní "nadčlověctví"; Camusovu vlastní pozici charclklerizujť naploli lulliU 

jako hledání hlubší lidskosti. Práci uzavírá obecná charakteristika rozporuplnosti 

základních myšlenek obou autorů. 

Problematika nihilismuje,jak už řečeno, prezentována spíše prizmalem mySleni 

Camusova a zjednodušena na základní půdorys hledání smyslu v situaci Jeho absence. 

Autorce se nicméně podařilo výběrem a zpracováním primárních i sekulldárních textů 

vymezit způsob,jakým byl Nietzschův pojem nihilismu v Camusově existencialismu 

recipován a literárně ztvárněn. Navrhuji hodnotit její práci jako velmi dobrou. 


