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ÚVOD 

 

     Jean-Paul Sartre a Albert Camus se podíleli na podobě duchovního a 

společenského života své doby. Oba se přičinili o to, aby se existencialismus dostal 

do povědomí široké veřejnosti a existencialismus se jim na druhé straně odvděčil 

tím, že se díky němu stali slavnými. Díky jejich názorům filosofickým, ale také 

díky jejich literární a dramatické činnosti, se podařilo propojit filosofii s uměním. 

Literární dílo obou autorů odráží jejich životní postoje i jejich myšlenkový vývoj, k 

jehož pochopení dopomáhá právě literární tvorba. Díky přístupnosti a atraktivním 

tématům jsou ukázky z tvorby Sartrovy i Camusovy velmi často využívány při 

hodinách filosofie v rámci základů společenských věd jako prezentace existenciální 

filosofie.  

     Má práce si klade za cíl popsat a porovnat na základě vybraných děl názory 

Sartra a Camuse na téma existenciálních filosofických a etických motivů. Dané 

téma rozebírám z hlediska filosofického směru - existencialismu, do něhož jsou oba 

francouzští myslitelé řazeni.  Existencialismus jako přední filosofický směr působil 

především ve čtyřicátých až šedesátých letech dvacátého století, v době velmi silně 

ovlivněné válečnou atmosférou, což se samozřejmě posléze projevilo také 

v literatuře. Ale také v dnešní době lze považovat existencialismus za přitažlivý, 

protože témata, jimiž se zabývá, jsou dobře uchopitelná a zajímavá i pro dnešní 

čtenářské publikum. Nenaplnění životního smyslu a mezní situace člověka - to jsou 

motivy, které jsou inspirativním východiskem novodobé filosofie. 

     Prezentuji Sartrovu a Camusovu filosofii na základě jejich tvorby, přičemž díla 

filosofická slouží jen jako opora pro rozbor děl literárních. Podávám rozbor pouze 

několika vybraných děl, protože pokud bych chtěla obsáhnout celé dílo Sartrovo a 

Camusovo, hluboce bych přesáhla rozsah této diplomové práce. Do svého výběru 

jsem zahrnula tato filosofická, literární a dramatická díla Camusova: Mýtus o 

Sisyfovi, Člověk revoltující, Cizinec, Nedorozumění, Mor, Pád, Exil a království a 

První člověk; a následně díla Sartrova: Existencialismus je humanismus, Nevolnost, 

Zeď, Mouchy, S vyloučením veřejnosti, Počestná děvka, Mrtví bez pohřbu, Špinavé 

ruce, Ďábel a pánbůh  a Trojánky.  

Díla jsou pro lepší orientaci řazena chronologicky tak, jak postupně vznikala, 

přičemž jsem bez ohledu na dobu vzniku zařadila literární a dramatickou tvorbu za 
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díla filosofická. Pro prezentaci Sartrovy filosofie jsem zvolila především dílo 

dramatické, jímž Sartre nejvíce oslovil své publikum a v němž lze znatelně 

rozpoznat vývoj autorových názorů na lidskou morálku. Prostřednictvím divadla tak 

Sartre nejlépe prezentoval svou filosofii. 

Jsem si vědoma toho, že rozbory děl nejsou vyčerpávající, ale postihují základní 

filosofické myšlenky obou francouzských existencialistů.  

     Další významnou částí práce je rozbor několika základních komponent 

existenciální filosofie, které ve svém díle obsáhl Camus, nebo kterým se zabýval 

Sartre, případně se danému existenciálnímu tématu věnovali oba dva. Do těchto 

významných existenciálních kategorií jsem zahrnula následující: existence, 

svoboda, druhý, absurdno, čas, úzkost, svět a každodennost, smrt a vztah k Bohu. 

Jednotlivé problémy jsou součástí třetí kapitoly práce, přičemž jsou rozsahově 

obsaženy do té míry, ve které se vyskytují ve filosofickém uvažování některého z 

autorů. Ani tyto rozbory nejsou zcela kompletní, ale postihují nejdůležitější 

momenty existenciální filosofie Sartrovy a Camusovy, které považuji pro potřeby 

této práce za dostačující.     

     Vlastnímu rozboru děl a hermeneutice vybraných pojmů předchází stručné 

životopisy obou autorů. Protože jejich tvorba vychází z jejich života, nelze ani toto 

hledisko opomenout.  

     Dále předchází kapitola, která přináší základní vymezení existencialismu jakožto 

filosofie, která pro svůj důraz na lidskou existenci a subjektivitu využívá jako 

významného výrazového prostředku literární tvorbu. Nejedná se o komplexní 

charakteristiku existencialismu, to jsem vzhledem k cíli této práce nepokládala 

za nezbytné. Základní charakteristika existenciální filosofie, obohacena o ryze 

francouzskou větev tohoto směru, opět pouze vystihuje a podtrhuje myšlenky a 

hlavní hodnoty, jež se prolnuly do literárního díla Jean-Paul Sartra a Alberta 

Camuse. Pokud by měl čtenář zájem o širší pohled na problematiku, poslouží mu 

jako inspirace seznam odborné literatury, jenž také uvádím.  

     Poslední částí mé práce je srovnání osobností obou autorů, nejen filosofických 

myšlenek a literárních děl. Zde se například pokouším nastínit rozdílné názory 

Sartra a Camuse na politickou situaci doby, v níž oba žili a pracovali. 

     Tato práce se tedy zabývá komparací několika různých oblastí, které se týkají 

Jean-Paul Sartra a Alberta Camuse: jejich životními osudy, jejich myšlenkovým 
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vývojem a jejich literárním dílem. Na základě tohoto vyplývá z dané problematiky 

závěrečná komparace filosofických a etických motivů, které se v jejich tvorbě a ve 

filosofii existencialismu vyskytují.  
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1. EXISTENCIALISMUS 

1.1. Základní charakteristika existencialismu 

     Existenciální filosofie se vyskytuje ve dvou podobách. První podobou je 

ateistický existencialismus, jenž se však úplně projevil až ve 20. století a vznikl 

proto, aby řešil problémy naturalismu1, které vedly k nihilismu2. Druhou podobou 

je teistický existencialismus, jenž vznikl v polovině 19. století a jehož zakladatelem 

byl Sören Kierkegaard. Obě podoby existencialismu se staly významnými po 1. 

světové válce, kdy byl svět doslova zachvácen nihilismem, jenž výrazně ovlivňoval 

životy a názory lidí. (1, str. 70) 

     Ve své práci se zabývám dvěma autory existenciální filosofické a literární tvorby 

- Albertem Camusem a Jean-Paul Sartrem, kteří náleží do ateistické větve 

existencialismu, proto se v charakteristice směru zaměřím právě na tuto odnož. 

     Ateistický existencialismus začíná tím, že přejímá teze naturalismu: ,,Bůh není. 

Svět existuje jako jednota přirozených příčin v uzavřeném systému. Dějiny tvoří 

přímočarý tok událostí spojených příčinou a účinkem, žádný společný cíl však 

nemají. Etika je vlastní pouze člověku.“ (1, str. 71) 

     Hlavním předmětem zájmu je zde hledání odpovědi na otázku, kým člověk je a 

jaký má význam ve vztahu ke světu, který ale jinak žádný význam nemá a který tu 

byl dávno před člověkem. Existují dva druhy bytí, které ateističtí existencialisté 

nazývají objektivní svět a subjektivní svět. Objektivní svět je hmotný, svět příčiny a 

účinku, svět chronologického času, svět mechanismu. Lidé ho poznávají na základě 

pozorování. Subjektivní svět je svět ducha, vědomí a stability. Subjektivní svět 

nemá narozdíl od světa objektivního, žádný význam a čas, protože subjekt je sám 

pro sebe vždy pouze přítomný. Tento subjektivní svět zhodnotili naturalisté jako 

stín objektivního a objektivní svět vnímali jako skutečný. Naturalismus tyto dva 

                                                             
1 Naturalismus v souvislosti s existencialismem charakterizuje James W.Sire v knize Za 
novými svěy: V naturalismu ztrácí Bůh svou existenci; v naturalismu hmota existuje věčně a 
je vším, co je. Vesmír existuje jako jednota příčiny a účinku v uzavřeném systému. Člověk 
je podle naturalistů složitý ,,stroj“; osobnost je vzájemný vztah chemických a fyzikálních 
vlastností, které plně nechápeme. Smrt v naturalismu znamená zánik osobnosti a identity. 
2 Nihilismus vysvětluje Sire takto: Nihilismus je spíš pocit než filosofie. Přesněji řečeno, 
není vůbec žádnou filosofií. Je popřením filosofie, popřením možnosti dosáhnout poznání, 
popřením, že by něco mělo hodnotu. Popřením všeho popírám i vlastní existenci, nihilismus 
je tedy negací všeho – poznání, etiky, krásy, skutečnosti. (...) Všechno vzniká bez příčiny a 
bez účel, prostě to tu je. 
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světy sjednotil, protože na objektivní svět pohlížel jako na skutečný a na svět 

subjektivní jako na jeho stín. Člověk je totiž konkrétní subjektivní bytost, jež si je 

schopna jako jediná uvědomovat sama sebe a dokáže se svobodně rozhodovat. (1, 

str. 72) 

      U Jean-Paul Sartra se lze setkat se snad nejznámější definicí existencialismu, 

která zní: „Jedině u člověka předchází existence podstatu, člověk sám určuje, kým 

je.“ Sartre to vysvětluje tak, že jestliže Bůh neexistuje, je tu alespoň jedna bytost, 

tedy člověk, který nejdříve existuje a teprve potom sám sebe definuje. (1, str. 73) 

Dalším rysem ateistického existencialismu je to, že člověk je zcela svobodný. Není 

k ničemu nucen a se svou subjektivitou je schopen dělat všechno, co si jen lze 

představit. Ateistický existencialismus také říká, že objektivní svět stojí proti 

člověku a připadá mu absurdní. Tento objektivní svět je doslova hluchý veškerým 

lidským plánům a přáním. Rozdíl mezi dvěma odlišnými světy je v tom, že 

objektivní svět má řád, jenž subjektivnímu světu chybí, a tudíž jsme v tomto smyslu 

„cizinci v neznámé zemi a čím dříve se naučíme toto přijímat, tím rychleji 

překonáme své odcizení a zoufalství.“ (1, str. 74) 

     Největší absurditou je ovšem lidská smrt, protože člověk je svobodný pouze 

když žije, tedy když zůstává subjektem. Jakmile zemře, stává se pouhým objektem 

mezi dalšími. V okamžiku, kdy si člověk uvědomí absurditu objektivního světa, 

může se proti ní vzbouřit a tím vytvořit význam, hodnotu. Tedy, jak říká Albert 

Camus: ,,Člověk musí stále žít tváří v tvář absurdnu. Na svoji náchylnost k nežití 

nesmí zapomínat, ale s napětím mezi láskou k nežití nesmí zapomínat, ale s napětím 

mezi láskou k životu a jistotou smrti se musí vyrovnat.“ (1, str. 74) 

 

1.2. Proměny existencialismu 

     Nejintenzivněji působil existencialismus od čtyřicátých let do let šedesátých, po 

tomto období jeho vliv upadá. Vlnu existencialismu střídá strukturalismus, navazuje 

poststrukturalismus a konec moderny. (2, str. 10)  

     Jak lze s odstupem několika desítek let existencialismus charakterizovat? 

Existencialismus byl zásadním způsobem myšlení první poloviny 20. století, které 

spojilo několik velkých filosofických osobností v revoltě proti tradiční filosofii. 

Nebyl vyhraněným filosofickým směrem či školou, ale spíše filosofickým proudem, 
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který specifickým způsobem tlumočil situaci své doby. Dalo by se říci, že 

existencialismus je ,,tónem“  výpovědi o lidských problémech, o postavení člověka 

ve světě, o smyslu života, o svobodě člověka a o hodnotě jeho volby. Je to filosofie, 

jejíž motivy samy již svým charakterem ovládají od nepaměti literaturu i drama a 

objevují se ve filosofické tradici od doby Sókratovy. Témata a významová složka 

existencialismu je charakteristická svým výrazovým bohatstvím a dramatičností, 

proto se existenciální literatura svým recipientům přiblížila. Existencialismus ale 

není tak úplně vpádem do lyriky a filosofie, v jeho základech je vážný, krutě 

filosofický problém – souvisí s krizí člověka a s krizí filosofie, trvající od završení a 

pádu klasické metafyziky. (2,str. 10) 

     Existencialismus se stal v poválečné době módní vlnou, která zaplavila Evropu. 

Do intelektuálního slovníku patřila témata jako – absurdita, nicota, úzkost, vrženost 

do světa, mezní situace, autenticita apod. V těchto slovech dodnes rozpoznáváme 

silné pocity, protože podobná témata jsou i v moderní době nadčasová a aktuální. 

Existencialismus nepronikal pouze do literatury a dramatu, ale díky svým 

problémům zasahoval také do psychologie, psychiatrie, sociologie apod. Tím se 

existencialismus stával velmi populárním, ale na druhou stranu na něj tato 

popularita vrhla nepříjemný stín nejistoty, zda je tedy skutečně směrem 

filosofickým. Ale tím, jak se existencialismus šířil tehdejším intelektuálním 

prostředím, stal se nepochybně fenoménem kulturního a společenského povědomí. 

Existencialismus měl spojovací linku ve formě témat a otázek, které si svým 

osobitým způsobem kladl, a ,,existenciální slovník“, který při jejich popisování 

používal. Byla to ale především otázka lidské existence, kdy proti zjednodušené 

představě – existence je člověk – poukázal na filosofický problém, jenž spočívá 

v tom, zda a jak to říci. Další filosofická témata, která tvořila charakter 

existenciálního proudu, byla například tato: vrženost do světa (uvažování o vztahu 

člověka a světa, kdy se člověk cítí opuštěn a ztracen ve světě, do něhož byl bez 

důvodu vržen), úzkost (jako základní prožitek naší existence vržené do světa, který 

nás staví před nicotu – konečný výsledek našeho směřování), mezní situace (tedy 

situace, které člověka bytostně ohrožují – tragické momenty, bolest, smrt apod., 

v nichž se nacházíme vlastní volbou a otevíráme se nejen světu, ale i sami sobě 

v nalézání autentické existence), autenticita (jako výsledek úzkostné volby, v níž si 

uvědomujeme naše bytí jako nicotu), druzí (kteří jsou bezprostředně spolu s tím, tak 
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jak jsem já, vztahem k druhým je možno prorazit svou osamocenost, ale také 

vyvodit, že pokus o jakoukoliv komunikaci je marný.)  (2, str. 11) 

     Jakkoliv se jednotliví existencialisté lišili svým vlastním řešením filosofických 

otázek, spojovalo je společné východisko, jímž je subjektivita individua (jako 

osobní vědomí postihující sebe sama). Dále je dohromady pojil fakt, že jedinou 

přímo poznatelnou skutečností je holý proces existování – konkrétní sebeprožitek, 

jenž předchází substanci. Třetím spojujícím prvkem je vyjádření pravdy - vyjádřit 

pravdu znamená popsat existenci, jejímž smyslem je existence sama – absurdní a 

svobodná.                                            

     Existencialismus se rodil v krizi a z krize. Vznikl v době první světové války, 

v situaci kritického stavu národních i společenských dějin. ,,Pařížská škola 

existencialismu“ byla vlastně do jisté míry produktem dvou světových válek, stejně 

tak nelze opomenout fenomén ztracené generace mezi dvěma světovými válkami. 

(2, str. 12) 

     Pro existencialisty bylo příznačné, že své pojmy a zkušenosti o světě, člověku a 

Bohu vždy uvažovali v souvislosti se svou dobou. Chápali situaci svého 

filosofování vzhledem k situaci doby, pokoušeli se ji charakterizovat, starali se o 

osud ohroženého národa, uvědomovali si i ohroženost evropské kultury, ať šlo o 

válečnou či atomovou problematiku, případně o moc techniky, jež se lidem vymyká 

z rukou. Všechny tyto aspekty považovali existencialisté za prvek svých 

filosofických analýz. Dalo by se říci, že existencialismus končí tam, kde jsou 

rozřešena jeho témata. Tato témata jsou však věčná jako existence sama. Naše doba 

změnila pohled na tyto otázky, ale ony zůstávají stále stejné, týkají se nás všech, 

nikdo je ze sebe nemůže setřást. (2, str. 15) 

 

1.3. Francouzský existencialismus     

     Má práce se zabývá pouze francouzským existencialismem (respektive dvěma 

předními představiteli této větve), jenž je vlastně ,,nejslavnější“. Francouzští 

existencialisté, přes značné rozdíly mezi sebou, měli mnohem více společného. 

Příznačný tomu byl fakt, že se sami za existencialisty považovali a také se tak 

nazývali. Spojuje je tzv. existenciální metoda a především pojem svobody, jenž se u 
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nich objevuje. Francouzský existencialismus určuje právě tzv. existenciální metoda, 

jež jako svůj výchozí bod bere analýzu konkrétní a zažité zkušenosti. Činí tak 

v reakci na klasickou filosofii, jenž vychází od čistých esencí jako je Bytí, Bůh, 

Svět, Člověk, aby po abstraktních cestách skončila u konkrétní a skutečné existence. 

(2, str. 27-28) 

     Existenciální metoda chce vycházet z konkrétní existence jako z bezprostředního 

objektu. Nevidí v lidské existenci nic dalšího, lidská existence nemá za sebou nic, 

čehož by byla výrazem nebo vysvětlením. Tím nejdůležitějším, co francouzské 

existencialisty spojuje, je zkoumání existenciálních situací. Jsou zajedno v tvrzení, 

že zkušenost, tzn. existence, pobyt, nebo existování je tím, co při řádném 

prozkoumání dá odpověď na otázky, které si člověk musí položit – totiž po smyslu a 

podstatě člověka a bytí. Dalším rysem, jenž sbližuje francouzské existencialisty a 

dává jim mnohem angažovanější ráz, je pojem svobody, který nelze pominout. 

Existence – nejzásadnější a nejpůvodnější skutečnost je podle existencialistů 

svobodná, může tedy nalézt sebe samu. Existence je se svobodou těsně spojená. 

Sartre se s tímto tvrzením ztotožňuje a říká, že: ,,Člověk je ke svobodě odsouzen, 

existence člověka je se svobodou totožná.“ (2, str. 28) 

     Francouzský existencialismus je filosofickým hnutím, podle něhož je cílem 

filosofie zkoumat a popisovat konkrétní existenci, přičemž existence je chápána 

jako akt svobody, jenž se konstituuje tím, že se potvrzuje v jednání a skrze jednání.                                               

Toto původně filosofické hnutí vzbudilo mimořádný zájem veřejnosti, až se stalo, 

že bylo postiženo právě tím, proti čemu ,,existencialisté“ hledali smysl svých úvah. 

Existencialismus se stal předmětem veřejné zvědavosti, ,,intelektuálního tlachání“, 

stal se módou. Pozornost se začala odvracet od poznání věcí, vznikala půda pro růst 

iluzí, falešných představ. Existencialismem se začal rozumět takový postoj, jenž si 

libuje v tom, že se soustřeďuje na špatné a výstřední stránky života, že vyhledává 

absurdní a morbidní témata, že je filosofií nihilismu.     

     Móda existencialismu, která po druhé světové válce zaplavila Francii, nastoupila 

svou cestu do světa, rozšířila se do ostatních evropských zemí – Německa, Itálie, 

Španělska, silný ohlas vyvolala také ve Spojených státech. Vesměs se tento 

filosofický směr setkal s velkým úspěchem. Vedle literátů se k existencialismu 

připojili také umělci – malíři a hudebníci, ale za existencialisty se začali považovat 

všichni ti, kteří v něm nalezli svou ,,módní filosofii“. Proto se existencialismus stal 
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anonymním, pojem se rozšířil tak daleko, že už vlastně vůbec nic neznamenal. (2, 

str. 28-29) 

 

 

1.4. Existencialismus a literární tvorba 
 

     Jean-Paul Sartre i Albert Camus byli významnými představiteli existenciálního 

filosofického proudu, ale jejich tvorba přesáhla tvorbu filosofickou, zaměřili se také 

na díla literární povahy – psali romány, novely, divadelní hry. Propojení 

existenciální filosofie a literatury je příznačné také pro další francouské myslitele: 

Simone de Beauvoire, Gabriela Marcela aj. 

     Skloubení filosofického a uměleckého vyjadřování se do dějin filosofie a 

literatury významně zapsalo v díle francouzských osvícenských autorů osmnáctého 

století, největší podíl na tomto prolnutí měli tvůrci Encyklopedie. Konkrétně 

Diderot a Rousseau - ti byli nejen velkými filosofickými mysliteli, ale současně 

spolutvůrci moderních literárních žánrů, zejména pak románu a novely.  

     Filosofie se s literaturou a uměním prolíná, tím více, má-li tolik společných 

témat, jako je tomu u existencialismu. Václav Černý píše: ,,Zvláštností 

existencialismu je, že je filosofií, jež se vyjadřuje stejnou mírou filosofickou 

úvahou, jako výrazem beletristickým, že oblíbenou jeho expresí je filosofující 

beletrie. Tato zvláštnost je i jeho nutností: umělec, ať básník, ať romanopisec, ať 

dramatik, je právě ten, který vidí život z hlediska jeho originality a jedinečnosti: 

hledá a vidí individuum, konkrétno, a ztotožňuje se s líčenou existencí, vyžívaje se 

v její nepředvídatelný proces.“ (11, str. 27) 

     Oba představitelé existenciálního ateistického proudu, Sartre i Camus, vytvářeli 

zároveň filosofická a literární díla, ale svým přístupem k látce se lišili. Zatímco 

Sartre se zabýval především dílem filosofickým a jeho literární tvorba byla jen 

doplňkem jeho filosofie, Camus byl především spisovatel. Albert Camus byl proto 

několikrát označován jako ,,velký spisovatel, který není s to najít svůj bod 

uplatnění“, tj. literární polohu či žánr, v němž by mohl projevit všechny své kvality 

zároveň, plně a bez rozporu. Tak se o Camusovi vyjadřoval Gaetan Picon a 

dodával: ,,Ani povídka, ani román, ani divadlo mu doposud neotevřely prostor 

úměrný jeho nadání. Podobá se moralistovi ze sedmnáctého století, nebo jednomu 
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z těch pronikavě myslících cestovatelů  ve století devatenáctém, který vstupuje do 

literatury rozdělené na přesně stanovení žánry a má v některém z nich ukázat, co 

dovede.“ (22, str. 21) Albert Camus byl zcela jistě významným spisovatelem, 

kterého pozitivně vnímá i dnešní literární kritika a publikum. Camusova filosofie 

jen přispěla k tomu, aby mohl podle tradice rozvíjet filosofický román, aby mohl 

navázat na svého předchůdce a vzor – Dostojevského.  

     Camus byl několikrát kritizován za to, že postavy jeho románů nejsou 

originálními hrdiny, které autor pečlivě projektuje do svých děl, ale že jde o stále 

stejné Camusovy hlasy, které v románech vystupují. Ve středu zájmu Camusových 

děl je otázka lidské odpovědnosti, jejího poznání a přijetí; aby ale byla odpovědnost 

poznána a přijata, musí se od vědomí absurdity překročit k revoltě, která člověku 

umožní znovu prožít šťastné prožitky ve světě, v němž je omezeno všechno živé 

bytí. Vedle revolty to byla absurdita lidské existence, kterou Camus ve svých dílech 

často zobrazoval. Camus, stejně jako Sartre, ale také Kafka, Beckett a v českém 

kontextu Kundera a Havel, fascinoval literární publikum tímto existenciálním 

tématem, jenž hraje jednu z hlavních rolí v mnoha Camusových dílech. 

     Jean-Paul Sartre stál vedle Camuse jako zkušenější, vzdělanější  a všeobecně 

uznávanější autor, který měl ještě navíc touhu neustále své znalosti prohlubovat, byl 

do své práce ponořen, neustále produkoval nové texty. Vyzkoušel všechny žánry, 

které mohl obsáhnout a byl v nich velmi dobrý. Filosofie, politika, literatura, 

publicistika, literární kritika, reportáž, to vše bylo náplní jeho práce. Sartrovo 

literární dílo bylo přijímáno s vědomím, že je více filosofem a že se tudíž v jeho 

tvorbě musí počítat s větší náročností kladenou na čtenáře. Přesto byly a jsou 

Sartrovy romány čteny, protože není mnoho jiných příkladů, není mnoho 

spisovatelů, kteří by dokázali spojit filosofii a literaturu tak, jako to dovedl Sartre. 

Jak píše Lévy v knize Sartrovo století: ,,V dějinách neexistuje mnoho filosofií, 

které by uspěly při zkoušce románovým ohněm.“ Jako příklad pak Lévy udává 

Spinozu, Kanta nebo Husserla. ,,V tom tkví základní a úžasná Sartrova originalita 

oproti jeho současníkům. Dokázal vytvořit z filosofie – v souladu s jejím 

nejdávnějším, ale také dávno zapomenutým posláním – optický aparát, vnitřní oko, 

jakéhosi operátora pohledu a návaznosti na něj i operátora myšlenek a pravdy.“ (18, 

str. 54) 
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     Existencialismus je jednotou filosofie a umění, to je prvek, jenž se objevuje u 

všech existencialistů. Opět se vrátím k Václavu Černému, který říká, že: 

,,Existenciální umělecké dílo se rodí z rozhodnutí, že zobrazovaná konkrétní realita 

životní nesmí být zdeformována zásahem rozumu, jenž by ji interpretoval, zařadil 

pojmově, tedy převedl na typ, zobecnil a zabstraktnil. Umělecké konkrétno 

existenciální znamená jen sebe, není výkladem života, ani náhražka za něj, ani jeho 

pokračováním, ani posvěcením, vodítkem: život se obejde bez svého uměleckého 

zpodobení; alespoň v tom smyslu, že uměním nic není v životě změněno; umění je 

absurdní.“ (11, str. 29) 
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2. ALBERT CAMUS 

2.1. Albert Camus a jeho život 

,,Každá generace se domnívá, že musí změnit svět. Moje generace však ví, že svět 

nepředělá. Její úkol je možná větší: zabránit, aby se svět nezhroutil.“ 

 (Albert Camus) 

     To jsou slova Alberta Camuse v situaci, která se stala zadostiučiněním a díkem 

jeho milované práci. Pronesl je právě v okamžiku, kdy přebíral Nobelovu cenu za 

literaturu. Psal se rok 1957. O tři roky později se stal Camus legendou, na kterou lze 

pouze vzpomínat. Byl autorem, jehož knihy jsou dodnes studovány a předkládány 

jako základní díla existenciální filosofie. Camus byl ale především člověkem, který 

se neostýchal bojovat za své názory, v období nejtěžší zkoušky zvolil boj – byl 

aktivním účastníkem francouzského hnutí odporu, spoluzakladatelem a redaktorem 

tehdy levicového časopisu ,,Combat“. 

     Albert Camus se narodil v Mondovi v Alžíru 7. listopadu 1913 jako potomek 

francouzských osídlenců – zemědělského dělníka a služebné. Jeho otec padl v první 

světové válce, záhy po narození syna Alberta. Ten zůstal jen s matkou, bratrem a 

babičkou. Matka pracovala jako služebná, proto se rodina zmítala v existenčních 

potížích. I přesto se malý Albert hlásí na střední školu, kde se stává dokonce 

stipendijním žákem. Dále navazuje studiem na Alžírské univerzitě. Při studiu se 

snaží pomoci finanční situaci tím, že vykonává několik povolání. Samozřejmě se 

také věnuje četbě – čte například Prousta a Jeana Greniera. Během studií onemocní 

tuberkulózou, což je po dospívání plném chudoby, jen další krutá rána. O své 

nemoci řekl: ,,Tato nemoc bezpochyby přidala další a mnohem obtížnější překážky, 

k těm, které jsem již musel překonávat. Nakonec mi umožnila svobodu duše, určitý 

odstup od lidských zájmů, což mě vždy chránilo před zatrpklostí.“ 

     Přes všechna životní úskalí ale univerzitu vystudoval a v roce 1936 obhájil titul 

magistra filosofie. Jeho práce na téma Plótinových myšlenek - „Helénismus a 

křesťanství u Plotina a Svatého Augustýna“ jej uvedla jako rovnocenného 

filosofického myslitele. Na univerzitě se Camus setkává s profesorem filosofie, 

Jeanem Grenierem, který se později stává Camusovým důvěrným přítelem. Jean 

Grenier se zabývá Nietzschovou filosofií a tento zájem přenese rovněž na Camuse, 
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jenž ve svém díle často čerpá právě z Nietzschových myšlenek. Právě jemu 

následně Camus věnuje některá svá díla: Smrt v duši, Rub a líc, Člověk revoltující. 

     Camus se stále více obrací k problematice absurdity, ale liší se svým pojetím od 

soudobých literátů (Kafky nebo Becketta). Ve své esejistické sbírce Rub a líc píše: 

,,Spíše než odkrytí absurdity mne zajímají její důsledky.“ Camus chápe, že člověk je 

odsouzený, přesto hodlá podstoupit boj. A není to boj, který by neměl smysl, neboť 

absurdita lidského života sice existuje, ale v člověku existuje také co nejhlouběji 

zakořeněný nesouhlas s ničivou závislostí. Camus říká, že jedině člověk má 

v přírodě schopnost vzpoury.      

     V tomto období probíhá španělská občanská válka, která je hlavním důvodem 

jeho vstupu do Francouzské komunistické strany, jejíž odnoží je samostatná 

Alžírská komunistická strana. Camus, jehož celý život je spojen s široce pojímanou 

společenskou levicí, a který i v době okupace patřil k levici, se později od programu 

skutečné společenské revoluce distancoval. Kontakty s lidmi jiného politického 

přesvědčení měli za následek postupné ochlazování jeho radikálních postojů i 

vztahů se stranickými soudruhy. To vše vyústilo v jeho nekompromisní odchod ze 

strany. 

     Ve svých skromných třiadvaceti letech je tak Camus intelektuálním, neznámým 

a nezaměstnaným umělcem, který má ty nejhorší osobní zkušenosti s bídou, 

nespravedlností, idealismem a láskou. Právě díky tomu je i tak mladý člověk 

ochoten své radikální názory nejen prezentovat, ale také za ně bojovat. Camus se 

angažoval mimo jiné i v divadelní sféře, ale styl jeho divadelní i novinářské tvorby 

je pro vládu natolik provokující, že jsou následně  zakázána všechna jeho 

představení. 

     Na konci roku 1938 se vrací do Alžírska a Pascal Pia mu nabízí spolupráci na 

deníku Alger républicain. Camus postupem času převezme všechny rubriky, od 

úvodníku až po události dne. Jako reportér se může lépe angažovat v boji za 

svobodu a snaží se zdůraznit, jak světové velmoci utiskují jejich koloniální země. 

Aktivně se účastní několika procesů – mimo jiné obhajuje nespravedlivě 

obviněného chudého farmáře, vyzdvihuje otřesné podmínky při převozu otroků 

v Guyaně či odhaluje obrovskou bídu v  Kabylii.                                                

Právě ona snaha upozornit na nelidské podmínky Alžířanů, jež popisoval ve svých 

článcích, v deníku Alger- Republicain, byla hlavním důvodem jeho vyhoštění ze 
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země. Ve své snaze pokračoval i po odchodu ze z Alžírska. Jeho špatný zdravotní 

stav mu nedovolil vstoupit do války. Během okupace napsal svá nejznámější díla - 

Cizinec a Mýtus o Sysifovi. V červenci 1942 je tedy vydán Cizinec, který sklízí 

obrovský úspěch. Camus se tímto, částečně autobiografickým esejem, proslaví, ale 

zároveň se vytváří legenda „zoufalého Camuse.“  

     Rok po skončení války odjíždí Camus do USA, aby zde vystoupil s několika 

přednáškami o francouzském existencialismu. V poválečném období se rovněž 

stává členem Sartrovy skupiny, jež se scházela v kavárně Café Flore na Boulevard 

St. Germain v Paříži. Přestává se však politicky angažovat a to byl také jeden 

z důvodů následného rozchodu se Sartrem a jeho souputníky, kteří byli levicově 

zaměřeni. Jeho odpor ke komunismu je s konečnou platností patrný v dalším 

zlomovém díle Člověk revoltující. Toto dílo bylo napsáno v období dvouletého 

osamění, do kterého se uchýlil po návratu tuberkulózy v roce 1949. Tento 

filosofický spis je pojednáním o revoltě a kolektivní revoluci, kterou on sám 

odsuzoval. Člověk musí překonávat sám sebe, k čemuž ho nutí revolta. 

     Na počátku padesátých let se angažoval v boji za lidská práva, ale po přijetí 

fašistického Španělska do OSN v roce 1952 přestal pro UNESCO pracovat. Stal se 

jedním z mála těch, kteří vystupovali proti bezpráví, jež bylo pácháno na občanech 

zemí osvobozených Sovětským svazem.  

     17. října 1957 Královská Akademie ve Stockholmu udělila Nobelovu cenu za 

literaturu Albertu Camusovi za celkové dílo. Cenu obdržel ještě jako mladý 

spisovatel, který ve své literární próze, stejně jako v dramatech, publicistice i 

filosofických črtách vyjádřil neklid a naděje své doby i své generace. 

     4. ledna 1960 se Camus stal účastníkem dopravní nehody při cestě do 

Lourmarin, kde vlastnil dům a jel tam strávit několik týdnů. Původně chtěl jet 

vlakem, ale jeho přítel ho přemluvil ke společné jízdě automobilem. Na zamrzlé 

silnici vedoucí ze Sens do Paříže ve 13 hodin 55 minut narazil automobil, řízený 

Camusovým přítelem a nakladatelem Michelem Galllimardem, do stromu. Na místě 

zůstali čtyři mrtví lidé, z nichž jeden byl právě Albert Camus. Na místě se našel 

rukopis knihy – První člověk, který po letech vydala jeho dcera Catherine. (3, str. 

144-159)  
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2.2. Albert Camus a jeho dílo 

     ,,Pracuji každý den ráno čtyři hodiny. To, co jsem již napsal, často předělávám – 

s přibývajícím věkem stále častěji… Plánuji román… Rozhodl jsem se, že se vrátím 

k režii. Připravuji festival v Angresu… Uvažuji o adaptaci ,,Běsů“ a o tom, že 

napíšu hru, něco na způsob Claudelova dramatu ,,Le Soulier de satin“ (Saténový 

střevíček). Bude to prolínání faustovských a donjuanovských motivů. Dotknu se v ní 

spousty myšlenek, bude to skvělá zábava…“ (3, str. 144) Interview poskytnutý 

Dominique Audryové, spolupracovnici ,,Nouvelle Revue Francoise“, je jedním 

z posledních záznamů Camusových tvůrčích plánů. 

     Albert Camus po sobě zanechal z ryze literárního hlediska poměrně nevelké 

dědictví: jeden román: ,,Mor“, dvě větší novely: ,,Cizinec“ a ,,Pád“, sbírku kratších 

novel: ,,Exil a království“, čtyři dramata: ,,Caligula“, ,,Nedorozumění“, ,,Stav 

obležení“, ,,Spravedliví“, dva svazky filozofických úvah: ,,Mýtus o Sisyfovi“, 

,,Člověk revoltující“, a bohatou esejistickou tvorbu.  

     Nobelova cena, kterou obdržel v roce 1957 ještě jako velmi mladý spisovatel a 

za dílo svým rozsahem chudé, mu byla udělena jako současnému moralistovi. Ve 

své literární próze, stejně jako v dramatech, publicistice i filozofických črtách totiž 

vyjádřil neklid a naděje své doby i své generace. (3, str. 144) 

     Hlavním tématem děl Alberta Camuse je obecně – jak je patrné především 

z názvu směru, do kterého je řazen - strach ze samoty a problém společenského 

odcizení. Jeho díla jsou odrazem jeho životních přesvědčení a zpočátku jsou 

ukázkou typického (sartrovského) existencionalismu a jeho názorů, které asi nejlépe 

vystihuje filosofie absurdity. Na začátku kariéry se autor ve své tvorbě zabývá 

ztrátou víry v tradiční hodnoty a pokusem o její překonání. Tato ztráta je 

symbolizována pocitem prázdnoty, jenž přichází po uvědomění si bezbožnosti 

našeho jednání. Ve svých dílech se snaží zachytit absurdnost našeho života, jenž je 

řízen okolním světem a člověk sám do něj může zasahovat jen minimálně. Tuto 

absurdnost se pokouší překonat nejdříve lhostejností a nezájmem, později cílenou 

vzpourou a revoltou. 

Jeho pozdější díla zachycují rozpor mezi pocitem absurdity, lhostejné odevzdanosti, 

rezignace a vzbouření se. V této fázi uměleckého vývoje bychom Alberta Camuse 

zařadili mezi představitele filosofie povinnosti a soucitu, on sám ji nazýval 

„zbožnost bez Boha“. 



 20 

     V jeho práci se postupně prolíná individualismus s humanismem. Tvorba Alberta 

Camuse je charakteristická svou různorodostí. Autor zasáhl do mnoha odvětví 

literatury. Nejvýznamněji ovlivnil beletrii, filosofické spisy a drama.  

     Na následujících stránkách se pokusím analyzovat některá z Camusových 

významných děl z hlediska směru, do kterého jej řadíme. Chtěla bych zde popsat 

existenciální prvky a znaky, které nám autor (mnohdy skrytě) předkládá. Vybírala 

jsem díla nejen podle okázalosti, ale především podle své intuice a osobní 

zkušenosti s jednotlivými částmi autorovy tvorby. 

 

2.2.1. Mýtus o Sisyfovi 

     Dílo je tvořeno souborem esejů, v nichž Albert Camus řeší své vlastní pojetí a 

chápání absurdna. Absurdno je zde zobrazeno ve třech podobách: v uvažování, 

tvorbě a v člověku. Tyto tři formy se posléze staly námětem tématického rozdělení 

knihy.  

     Celou knihou nás provází Sisyfos, který je podle autora zosobněním onoho 

absurdního člověka. Autor sám považuje život za absurdní a jde tedy o to, jakou má 

cenu ho nadále žít. Řecká báje byla záměrným podkladem pro tuto práci. Ale 

samotnému Sisyfovi se zde autor věnuje jen poskromnu, Sisyfos je zde jakýmsi 

průvodcem po autorových myšlenkových pochodech.  

     Téma absurdity v díle není nijak nové, Camus je spojuje s dalšími otázkami a 

přivádí nás k vlastnímu pohledu na situaci člověka v současném světě. Camus 

v knize velmi přesvědčivě vylíčil úděl moderního člověka, jenž je sice zdánlivě 

beznadějný, ale přesto není zoufalý. Vrcholem absurdní radosti je tvorba. 

     Albert Camus si pokládal zásadní otázku, jež nás provádí jeho dílem. Je to 

otázka o smysluplnosti lidské existence. Vždyť i svou filozofickou knihu – Mýtus o 

Sisyfovi začíná tvrzením: ,,Existuje pouze jeden opravdu závažný filozofický 

problém: to je sebevražda. Rozhodnout se, zda život stojí nebo nestojí za to, 

abychom ho žili, znamená odpovědět základní filozofickou otázku. Všechno ostatní, 

zda je svět trojrozměrný, zda duch má devět nebo dvanáct kategorií, je až 

druhotné.“ (5, str. 5) 

     Pro každou lidskou bytost je zcela přirozené a určující, že svůj život staví na 

svých ideálech. Ne každému se to nakonec podaří, někdo se svých cílů ani 
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nedotkne, naopak se propadne hluboko dolů. Jinému jeho šťastná hvězda svítí jasně 

a provází jej po celou dobu jeho existence. Člověk se ze všeho nejvíce bojí, že ztratí 

jistotu a řád, že ztratí blízké, že zůstane sám. Camus ale říkal, že žádný z těchto 

systémů neobstojí před důslednou kritikou. Pak se ale ukazuje, že svět, v němž 

žijeme, nemá sám o sobě žádný smysl, že vůbec není racionální. 

     Camus vystihuje tuto situaci: ,,Někdy se stane, že se kulisy zhroutí. Vstávám, 

jedu do práce, čtyři hodiny v kanceláři nebo v továrně, jídlo, tramvaj, čtyři hodiny 

práce, jídlo a spánek, pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek a sobota, stále stejný 

rytmus – po této cestě se dá dlouho a pohodlně jít. Ale jednoho dne se vynoří proč a 

touto omrzelostí smíšenou s údivem všechno začíná.“ 

     Také já občas cítím touhu vytrhnout se z neustálého a únavného koloběhu svého 

života. Proč všichni žijeme svázáni našimi stereotypy? Jsme nuceni penězi - tak 

důležitými prostředky k přežívání, nebo snad setrvačností, jež nás veze jako rozjetý 

vlak, ze kterého se můžeme snad jen pokusit vyskočit, protože nezastavuje ve 

stanicích, které bychom chtěli prozkoumat? Věci, které nás obklopují, nám mohou 

sloužit, mohou nám pomáhat, usnadňovat nám náš život. Ale stále jsou to pouhé 

věci, pomíjivé a v porovnání s lidskou bytostí bezcenné. Věci prostě jsou. Ale lidé 

nejsou věci. Lidé jsou jedineční, to je jejich prvotní znak, jenž je od věcí odlišuje. 

Člověk má v životě svůj smysl, snaží se jej naplňovat podle svého uvážení, jedná 

smysluplně, opírá se především o sebe samého.  

     Přes to všechno, nakonec přichází ke slovu prvek marnosti, protože nakonec 

nade všemi zvítězí konečnost: ,,Smrt je protihráč, který má zaručenou výhru.“ 

(A.Camus) 

     Proto Camus nesouhlasí se sebevraždou, protože sebevražda je kapitulace před 

absurditou. Absurdní člověk, který ví, že jednoho dne opustí pozemský svět, je 

člověk bez iluzí, nevzpírá se myšlence nicoty a prázdna. Možná tedy nemá smysl 

hledat cesty ven, protože taková cesta neexistuje, naše cesty vedou pouze ke 

konečnosti. Žít normálně tedy znamená podívat se oné absurditě zpříma do očí, 

neschovávat se před ní. 

     Absurdní člověk žije z minuty na minutu, dává přednost vlastní odvaze a 

vlastnímu uvažování. Camus si pro ukázku absurdního člověka vybral tři postavy: 

donchuána, herce a dobyvatele. Jsou to zároveň představitelé určitého životního 
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stylu. Každý z nich žije jen pro přítomnost, což je jednou z dalších charakteristik 

absurdního člověka.  

      Camus v díle podrobně analyzuje absurdno v jeho neuvěřitelné barevnosti. 

Zabývá se tedy absurdní existencí donchuána, herce, dobyvatele, ale i umělce a jeho 

tvorby, zkoumá absurdní prvek, jenž je velmi silně zastoupený například v díle 

Franze Kafky. Prostřednictvím autora se seznamujeme s poselstvím, které nám 

předkládá svým osobitým stylem. Absurdní člověk by měl vytrvat ve svém 

pohnutém osudu a neopouštět předčasně tento svět. Nezbývá tedy, než se smířit 

s bytím, s pocitem absurdity a pokoušet se žít smysluplně, i když se může zdát, že 

to třeba není možné.   

     Obrazy Camusových absurdních hrdinů vrcholí v podobě Sisyfa s jeho absurdní 

logikou, absurdní pravdou i absurdním vítězstvím. Pád kamene z vrcholu hory a 

sestup zpět, kdy se znovu a znovu vrací ke svému balvanu, je oním vědomím, jež 

mu umožňuje, aby se navracel ke svému životu, ke svému osudu, jenž mu patří, 

jenž představuje jakýsi balvan jeho věcí.  

     ,,Samo snažení dostat se na vrchol stačí zaplnit lidské srdce. Musíme si 

představit, že Sisyfos je šťasten, neboť tomuto absurdnímu hrdinovi jeho osud patří, 

jak v jeho touze, tak i v jeho mukách“ – tak končí Camusův esej.  

 

2.2.2. Člověk revoltující 

     Cílem tohoto eseje není filosofické uvažování, jako tomu bylo v Mýtu o Sisyfovi, 

ale jedná se především o historii revolty – její vývoj a funkce v různých časových 

údobích a rovněž o různé podoby revolty. Pojem revolty patří ke stěžejním tématům 

ve filosofii Alberta Camuse a vystihuje jeho vlastní náhled na život. Pomocí revolty 

se jedinec snaží vyrovnat s bezsmyslností své vlastní existence a revolta člověku 

napomůže v hledání tohoto smyslu.                                                                                   

     Člověk revoltující tématicky navazuje na Mýtus o Sisyfovi. Myšlenky z Mýtu 

jsou dále rozvíjeny a obohaceny o nové pojmy jako vražda, tvůrčí revolta, či 

přehnanost. Po přečtení těchto dvou esejů zcela pochopíme vývoj Camusových 

myšlenek: ,,Existují zločiny z vášně a zločiny z rozumu. Trestní zákoník je poměrně 

snadno rozlišuje na neúmyslné a úmyslné. Žijeme v době rozmyslu a dokonalého 

zločinu. Naši zločinci, to už nejsou ty bezbranné děti, které se na svou obhajobu 
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dovolávaly lásky. Právě naopak, jsou dospělí a mají neotřesitelné alibi: je jím 

filozofie, použitelná k čemukoli, dokonce i k tomu, aby vrahy proměnila v soudce.“ 

(6, str. 13) 

     Tento úryvek z úvodu Camusova Člověka revoltujícího je předzvěstí, že dílo 

vychází ze skutečnosti, kterou je logický, racionální zločin; jeho podoba, strůjce, 

původ, průběh a následky. V Člověku revoltujícím navazuje Camus na předchozí 

úvahy o sebevraždě a absurditě a rozšiřuje je ve vztahu k vraždě a revoltě. Camus 

přechází do společenské roviny a chce se zabývat různými způsoby ospravedlnění 

logického a racionálního zločinu, jejž přináší naše doba. Od negativistické podoby 

přechází k pozitivní – hledá východisko, své řešení. 

     ,,V době, kdy vládla negace, bylo mohlo být užitečné přemýšlet o problému 

sebevraždy. V době ideologií je třeba vypořádat se s vraždou.“ (6, str. 14) 

     Proč jsou dnes tolik napadání ti, kteří si vezmou život, zatímco ti, kteří zabijí, 

jsou dennodenně akceptováni pouze pohoršeným pohledem? Ptám se sama sebe, jak 

bych hodnotila situaci, když by si můj blízký přítel sáhl na život, a na straně druhé, 

kdyby někoho zavraždil? Co by mne překvapilo víc a co bych snáze odsoudila? 

Všechny tyto otázky vedou k závěru, že lidská existence je cosi výjimečného a 

nenahraditelného.  

      ,,Tento esej bych rád navázal na úvahy o sebevraždě a pojmu absurdity a 

rozšířil je ve vztahu k vraždě a sebevraždě.“ (6, str. 15) 

     Zpočátku Camus naráží na rozpor v pojmu absurdity v souvislosti s revoltou a 

zabíjením vůbec: „Absurdní úvaha totiž pokládá zabíjení nejprve přinejmenším za 

lhostejné, až je ve svém nejpodstatnějším závěru nakonec odsoudí.“ Absurdita se 

k vraždě staví rozporně. Absurdno tudíž vraždu z jedné strany přijímá, z druhé 

strany ji však bere jako skutek, pro který v absurdním životě není místo a vraždu 

tímto způsobem odmítá. Revolta je poté reakcí na absurdno, je to nepochybná 

danost v rámci absurdní zkušenosti. (6, str. 20) Revolta má za úkol nastolit určitý 

řád světa, ve němž revoltující člověk není spokojen. 

     Ve svém životě vidíme mnoho věcí a zažíváme neméně situací, o nichž bychom 

mohli tvrdit, že jsou absurdní. Absurdní někomu připadají přijímací zkoušky na 

vysokou školu, jinému ceny pohonných hmot, dalšímu jiné náboženství, než to, 

které sám vyznává. Absurdní je volit mezi dvěma rovnocennými možnostmi, 
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absurdní je vybrat si tu nesprávnou alternativu jen kvůli tomu, že jsme si chtěli 

usnadnit situaci. 

     Někdo tvrdí, že život je poskládaný z neustálého rozhodování, že je jedna velká 

volba. Když se nad tím zamyslím, je to tvrzení do jisté míry pravdivé, vždyť každý 

den porovnávám dvě možnosti a vybírám si z nich podle svého uvážení, podle 

aktuální potřeby či pocitu. Náš život je ale naštěstí poskládaný z mnoha dalších 

součástí, přičemž je ale pravdou, že žádný život se bez rozhodování neobejde. 

     Pokud už nepřipadá v úvahu jiná adekvátní alternativa, přichází revolta. Pojem 

revolta automaticky vyvolává negativní asociace, ve své podstatě je však význam a 

obsah tohoto slova pozitivní. Revolta totiž odhaluje v člověku to, za co je třeba 

vždycky bojovat. 

 ,,Kdo je vlastně revoltující člověk? Člověk, který říká ne. Ale třebaže odmítá, 

nevzdává se: je to také člověk, který hned svým prvním gestem říká ano.“ (6, str. 23)      

     Revoltující člověk se soustřeďuje na boj na straně dobra proti lži a útlaku. 

Pozitivní je na ní rovněž to, že utlačovaný si uvědomí, že také on má právo 

rozhodovat o svém životě. Camus lidský úděl přirovnává k údělu otroka. Otrok 

v tomto případě symbolizuje obyčejného jedince a jeho pán je zástupcem Boha. 

Rovněž protipól komunikace pán – otrok funguje stejně jako dialog mezi Bohem a 

člověkem. Pán nevnímal otroka jako živou bytost a otrok vůči němu neměl žádnou 

možnost komunikace, proto je nucen „ozvat se“, zahájit komunikaci formou 

revolty, vzbouřením se. Revolta je pro otroka jediný možný způsob komunikace 

s okolím, jinak ho, kromě jeho rovných, nikdo neposlouchá. Revoltující člověk 

kráčel před pánovým bičem, ale: ,,Teď se otočil a čelí mu.“ (6, str. 23) Jednou 

z podob vnímání revolty je, že může dávat utlačovanému pocit, který doposud 

neměl příležitost zažít. Dává mu pocit, že má v sobě něco, s čím se může ztotožnit, 

za čím může stát a za co chce bojovat. O stejný princip jde také u člověka. A to je 

pozitivum jak v případě otroka, tak v případě obyčejného člověka – utlačovaný 

najde vhodnou formu komunikace, aby dosáhl svobody vlastní existence.  

Takový člověk je ochotný pro své přesvědčení překonat všechna úskalí. Je ochoten 

překlenout i tu poslední překážku - smrt, jež stojí v cestě k jeho cíli. Chce buď 

dosáhnout vrcholu, nebo je ochoten nechat se položit až na dno propasti. Možná 

nejpravdivější a nejvýstižnější ze všech Camusových citátů: ,,Raději zemřít vstoje, 

nežli žít na kolenou.“ 
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      Je revolta výhradně aktem sobeckosti? Revolta ve své podstatě sobecká není. 

Pokud se ohlédnu do historie, ne vždy bouře a nepokoje pocházely ze sobeckých 

motivací. Revoltující člověk dává k dispozici vše ze sebe samého. Nutné je si 

uvědomit, že revolta ne vždy pochází od člověka utlačovaného. Kdokoliv si se svou 

mocí může nakládat podle libosti, důsledky ale ponesou jiní, mnohdy především 

bezbranní lidé. 

     Nejen průběh, prostředky a úroveň, ale také vnímání revolty je odlišné v různých 

dobách a různých civilizacích. Důvody ke vzniku revolty a představy o revoltě se 

v průběhu generací vždy lišily. Jediné společné pro všechny revoltující je pojem 

oprávněnosti. Každý má právo se vzbouřit, vyvstane pak pouze otázka úspěšnosti 

započaté revolty. Revolta je záležitostí jednotlivce a zároveň celé společnosti, neboť 

je-li revolta u jednotlivce úspěšná, jistě se to odrazí i v okolí. Lidská solidarita je na 

revoltě založena. Revolta na druhou stranu nachází své ospravedlnění opět na tomto 

pocitu sounáležitosti. Prostřednictvím revolty si uvědomujeme, že je záležitostí 

kolektivní, že je osudem celého lidstva. Sebevětší skupina se nedokáže ubránit 

fanaticky přesvědčenému jedinci, kteří se snaží o převrat. Ani nejsilnější a 

nejbohatší člověk se nepostaví zákeřné nemoci, pokud ji dostane, i když bezděčně. 

     ,,Revolta je sdílená samozřejmost, která odvozuje základní hodnotu z všelidského 

společenství. Revoltuji, tedy jsme.“ (6, str.32) 

Metafyzická revolta 

     ,,Metafyzická revolta je gesto, jímž se člověk bouří proti svému údělu a všemu 

stvoření. Metafyzická proto, že popírá to, k čemu jsou člověk a všechno stvořené 

předurčeni“. (6, str. 23) 

     Tímto druhem revolty člověk dává najevo nespokojenost s celým svým bytím, 

není smířen se svým údělem a nechce se podřizovat osudu, jenž je mu předepsán. 

Člověk odmítá nadřazenost Boha. Jedná se o revoltu dovedené až do krajnosti, 

neboť člověk nepřijímá žádnou svrchovanou mocnost. Ten, kdo se bouří, vyslovuje 

prostřednictvím revolty požadavek na jednotu a touhu po pevném řádu. Z počátku 

se nechce nad nikým povyšovat, žádá pouze rovnocennou komunikaci, chce se 

podílet na rozhodování o svém osudu, avšak na konec chce stejně rozhodovat sám. 

Být nezávislý je hlavním cílem revolty. Zároveň s nezávislostí vyžaduje revoltující 

člověk řád, který by svět ujednotil. 
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Historická revolta 

,,Každá revolta je výrazem stesku po nevinnosti a voláním po bytí.“  

     Historická revolta. Toto sousloví evokuje myšlenky na spoustu válek, jež lidstvo 

v průběhu staletí potkávaly. Celý svět nejvíce poznamenala éra nacistického 

Německa a ukrutné síly ,,malého“ vůdce. Hitler přichází do Německa otřeseného 

,,nevídaně strašnou válkou, porážkou a hospodářskou krizí“, kde ,,nedržela 

pohromadě jediná hodnota“ a uplatňuje zde svou zvrhlou filozofii. Hitler v každém 

případě vynalezl systém stálého dobývání. Je k nevíře, jaká síla se v takovém 

člověku objevila. Stejně tak je překvapivý fakt, že se tento rozjetý vlak dokázal kdy 

zastavit. 

     Camus upozorňuje na rozdíl mezi revoltou a revolucí. V běžném životě si tento 

rozdíl neuvědomujeme, v historických souvislostech spíše volíme slovo revoluce, 

působí masivněji a výstižněji. Revoluce má také mnohem důslednější a tragičtější 

následky, protože její iniciátor chce zničit a ovládat životy druhých. 

     Camus rozlišuje dva druhy revolucí – racionální a iracionální. Jako příklad 

absolutně iracionální revoluce popisuje Camus fašismus. Tento směr má za cíl 

vytvořit nadčlověka, podobného Bohu, avšak nadčlověk si z božských vlastností 

vybírá hlavně právo rozhodovat o životě a smrti jiného člověka, ve své podstatě 

sobě rovného. Tímto způsobem se ale z člověka stává spíše podčlověk, nežli 

autorita. Racionální revoluce chce naopak vytvořit Marxova totálního člověka. Oba 

směry nelze slučovat, každý má za cíl něco jiného, v principu jsou však oba stejné, 

jelikož namísto původního osvobození lidí dojde k jejich zotročení. (6, str. 37) 

 

Revolta a umění  

     Rovněž o umění se dá mluvit jako o určitém typu revolty. Je zajímavé, že 

všichni revoluční reformátoři se k revoltě stavěli nevraživě. Například Rousseau, 

kterého bychom mohli považovat za člověka velmi váženého a citlivého, odsuzoval 

na umění zkaženost, jíž společnost vylepšuje přírodu. 

     ,,Jsem stále více přesvědčen, píše Van Gogh, ,,že Pánaboha nelze soudit podle 

tohoto světa. Je to takový jeho náčrtek, který se nevyvedl.“ (6, str. 253) 
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     Každý umělec se snaží tento náčrtek předělat a dodat mu chybějící styl. Největší 

a nejctižádostivější ze všech umění se vytrvale pokouší zachytit v prostoru 

unikajícího člověka, vtisknout chaotičnosti gest jednotu velkého stylu.  

Malířův záměr je ten, že námět pro své budoucí dílo vydělí z okolí, což je první 

způsob, jak mu dodat jednoty. Vybere si bod v krajině, nebo detail na lidské siluetě 

a táhne štětcem po čistém plátně, stejně jako spisovatel píše na první stránku knihy, 

stejně jako filozof přemýšlí, jak nejlépe popsat existenci. Krajiny, stejně jako 

životní situace unikají, vyprchávají z paměti, nebo se navzájem překrývají. Proto 

krajinář nebo malíř zátiší vyděluje v prostoru a čase to, co se normálně mění se 

světlem, vytrácí v nekonečné perspektivě, nebo mizí pod dojmem jiných hodnot. 

Vytváří osobitým způsobem svoji fotografii života. Malíř provádí jakési 

znehybnění, snaží se zachytit nejniternější okamžiky na celou věčnost. Malíři se 

mohou obejít bez Boha, ale nemohou existovat bez své schopnosti a chuti tvořit. 

Pokud v nich zhasne tato jiskra, nemají již naději být znovu těmi, kteří rozdávají 

radost ze svých uměleckých děl nejen veřejnosti, ale také sami sobě. 

Umění nás přivádí ke kořenům revolty tím, jak usiluje vtisknout svou formu 

hodnotě, která neustále uniká ve zběsilém předhánění skutečnosti, kterou však 

umělec vytuší a míní ji uloupit dějinám. 

     Revolta nás provázela dějinami po tisíciletí, obklopuje nás neustále, čeká na 

sebemenší záminku, aby mohla vypuknout. Proč je ale revolta tak lákavá a zároveň 

děsivá?  

     ,,Revolta je láska a plodnost, nebo není vůbec. Nečestná revoluce, revoluce 

chladně kalkulující, která dává přednost abstraktnímu člověku před člověkem 

z masa a kostí a znevažuje bytí, kdykoliv je to zapotřebí, staví namísto lásky 

ukřivděnost.“ (6, str. 296) 

     Jen krok dělí revoltu a revoluci od tyranie, vražedného mechanismu, jenž nebere 

naprosto žádné ohledy k historii a k lidské bytosti. Zadupe existenci člověka bez 

sebemenšího pocitu viny. Revolta je vášní i ledem, hřmí i zabíjí. Na druhé straně 

může být voláním o pomoc, voláním po porozumění a komunikaci, voláním po 

respektu a uznání. Ale není vůbec snadné tyto dvě odvrácené strany mince rozeznat. 

Chybí rub a líc a záleží na každém z nás, aby se zachoval přinejmenším spravedlivě. 

     V Camusově eseji s filosofickým podtextem se lze setkat s různými druhy 

revolty člověka v průběhu dějin. Revolta je v podstatě druh komunikace člověka 
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s okolím. Člověk jí dává najevo svůj nesouhlas, svoji nespokojenost s děním ve 

světě a snaží se vyrovnat se svým osudem ukončeným nevyhnutelnou smrtí. Člověk 

žádá jednotu a řád, ale zároveň bojuje proti stávajícímu řádu. Prostřednictvím 

revolty má každý možnost navázat kontakt s autoritami, které názory obyčejných 

lidí nerespektují, ale přesto požadují po lidech, aby byly respektovány. 

 

2.2.3. Cizinec 

     Cizinec je prvním Camusovým významným literárním dílem, které podává 

klinický popis nesmyslné lidské existence. Celá Camusova tvorba se věnuje hledání 

smyslu lidské existence, bez něhož se život mění v nesmyslný a nekontrolovatelný 

proud pomíjivých dojmů a nesplněných přání. Camus ukázal člověka opuštěného, 

samotného, s vyčerpaným duševním nitrem, člověka ve stavu emoční i morální 

prázdnoty. Neexistence těchto životních hodnot přináší naprosté roztříštění světa 

myšlení, vůle a citů – vše utápí v nesmyslnosti a ukazuje smrt jako neúprosný konec 

životní pouti. Camus se věnuje psychoanalýze, aby jako její výsledek vytvořil 

novou literární postavu, nový typ hrdiny – Meursaulta – Cizince. (3, str. 147)  

     Již samotný název a posléze přímý začátek knihy jasně řadí celé dílo do 

existenciálního směru. Román začíná smrtí matky Meursaulta, hlavního hrdiny: 

,,Dnes zemřela maminka. Možná taky včera, zatím to není jasné. Z útulku přišel 

telegram: Matka zemřela. Pohřeb zítra. Upřímnou soustrast. Z toho se nic nevyčte. 

Asi už včera….“ (8, str. 9) 

Z tohoto krátkého úryvku je znatelná lhostejnost, jež je pro Meursaulta 

charakteristickým znakem. Ona lhostejnost jej vlastně dělá jakýmsi cizincem mezi 

lidmi, cizincem mezi všemi; dělá ho tím, který zůstává nepochopen a osamocen. 

Takový člověk žije svůj život jakoby v paralele k ostatním, oni jej vidí za sklem a 

on se bojí vstoupit do jejich světa. Lidskou přirozeností je nahlížet na odlišnosti 

negativně, nepřipouštět si je příliš k tělu. Meursault je v tomto postoji svým 

chováním jen utvrzuje, i ke svým nejbližším se chová odtažitě, jako kdyby mu na 

nikom a na ničem nezáleželo: ,,Marie se mě zeptala, jestli ji miluju. Odpověděl 

jsem, že o nic nejde, ale že se mi zdá, že ne.“ (8, str. 32) 

Nebo dále: ,,Raymond mi řekl, že mu budu muset jít za svědka. Mně to bylo úplně 

jedno, ale nevěděl jsem, co bych měl svědčit.“ (8, str. 36) 
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A na dalším místě: ,,Večer za mnou přišla Marie a vyzvídala, jestli bych si ji chtěl 

vzít. Řekl jsem jí, že je mi to jedno, a jestli o to stojí, měli bychom to udělat. Chtěla 

taky ode mne slyšet, jestli jí miluju. Odpověděl jsem jí totéž, co už jednou, že přece o 

nic nejde, ale že ji podle všeho nemiluju.“ (8, str. 37) 

     Z tohoto pohledu lze Meursaulta chápat jako cizince v celém světě, ale je třeba 

zdůraznit, že vše lidské mu zcela cizí není. Patrné je totiž jeho silné pouto k přírodě 

nebo ochota přijímat Mariiny projevy lásky. Tato jeho náklonnost má ale trvání 

pouze do chvíle, kdy je mu nablízku. V opačném případě si na ni totiž jen zřídkakdy 

vzpomene.  

     Meursault je rozporuplná osobnost – mísí se v něm pocity a projevy lhostejnosti, 

působí jako člověk, který žije na samém okraji společnosti, pro někoho by mohl být 

podivínem, na druhé straně je člověkem inteligentním, za kterým si ostatní chodí 

pro pomoc. Patrná je ale především jeho duševní nepřítomnost a absence emocí. 

Jakákoliv vážná událost, například smrt matky či vražda, znamená pro Meursaulta 

součást životního koloběhu, jenž se kvůli ničemu nepozastaví. Život jde dál ve 

svých ustálených kolejích a člověk je i nadále nucen pravidelně vykonávat 

každodenní povinnosti, jako kdyby se vůbec nic nestalo. V této souvislosti je možné 

vysledovat jakousi předzvěst absurdní situace v jiném Camusově díle - Mýtus o 

Sisyfovi. Jako absurditu vnímá Albert Camus například mechanický každodenní 

život člověka, který každý den vstává do práce, odchází z ní domů, přičemž se celý 

tento koloběh neustále opakuje. 

     V první polovině knihy se nás Camus snaží uvést do Meursaultova světa. 

Soustředí se na strohý popis událostí a přestože jde o situaci velmi citově 

zabarvenou; situaci, kde bychom očekávali ten nejsilnější emoční náboj, Camus se 

byť jen pouhého naznačení vyhýbá. Do duševního světa svých hrdinů nenechá své 

publikum nahlédnout již vůbec.  

     Kniha rozehrává několik motivů, z nichž bych vyzdvihla jeden, jenž se prolíná 

celým příběhem, ať už v době, kdy je hlavní hrdina na svobodě, nebo v okamžiku, 

kdy je ve vězení. Je to motiv slunce a horka, jež zaplavují děj příběhu o cizinci: 

,,Obloha se jen třpytila. Vzduch těžkl a horko stoupalo. Než průvod vyrazil, ještě 

dlouho jsme čekali před branou, ale ani nevím proč. Mně bylo v tmavém obleku 

vedro. Také ten malý pán, který si mezitím nasadil klobouk zase na hlavu, ho teď 



 31 

sundal. Dnes pod tou sluneční výhní, v níž se obrysy tetelily, byl nelidský a drtil.“ 

(8, str. 18) 

A jinde: ,,Zdálo se mi, že průvod pokračuje o něco rychleji. Ale krajina kolem, 

rozjasněná a zaplavená sluncem, se neměnila. Nad námi se obloha nesnesitelně 

blyštěla. Asfalt na slunci popraskal. Nohy se do něho bořily a nechávaly v jeho 

dužnině otevřené jizvy.“  

 Další popis slunce: ,,Chodili jsme dlouho po pláži. Slunce bylo vražedné. Na písku 

a na moři se drolilo na střepiny. A pořád nic než to slunce a ticho a do toho ševel 

studánky a ty tři tóny. Zase ten narudlý třeskot. Na písku moře lapalo po dechu 

bezmocným, křečovitým supotem nízkých vln. Loudal jsem se zvolna k útesům a cítil 

jsem, jak mi úžehem nabíhá čelo. Všechna ta výheň se do mě opírala a bránila mi 

v chůzi.“ (8, str. 47) 

     Slunce je také v pozadí dramatického momentu, kdy Meursault vystřelil na 

Araba a kdy ,,jakoby čtyřikrát krátce zaklepal na bránu neštěstí“, přičemž 

vzpomínal na svou matku:   ,,Slunce pralo stejně jako ten den, co jsem pochovával 

maminku, a stejně jako tehdy mě nejvíc pálilo čelo, v němž mi pod kůží tepaly 

všechny žilky naráz. Úpal se už nedal snést a tak jsem se pohnul kupředu. Věděl 

jsem, že to je bláznovství, že se slunce jedním krokem nezbavím.“ (8, str. 48) 

     Druhou část knihy Cizinec tvoří soudní proces s Meursaultem po nešťastné 

události, kdy oslepen sluncem zastřelí neznámého arabského mladíka. On sám zabít 

nechtěl, něco uvnitř jeho nitra jej donutilo vystřelit. Jakoby od té chvíle ani nebyl 

sám sebou. Později, když ho zatkli, nedělal žádné problémy, odpovídal pravdivě na 

všechny jejich otázky. Předpokládal, že dostane několik let ve vězení. Dobu, jež 

uplynula před hlavním soudním líčením, trávil v cele. Překvapilo ho, jak rychle si 

na tento osamocený způsob života zvykl. Každý den to samé, snídaně, schůzka 

s advokátem, čtení, přemýšlení, pak další jídlo a zase čtení a spát:  ,,Když mi jednou 

dozorce řekl, že mám za sebou už pět měsíců, věřil jsem mu, ale pochopit jsem to 

nedovedl. Pro mě se v mé cele odvíjel bez přestání pořád jen ten samý den a já se 

neustále pouštěl do jedné a téže práce.“ (8, str. 64) 

     Ale jaký je rozdíl mezi tímto stereotypem a stereotypem na svobodě? Také 

každý den musíte vstát, obléci se, jít do práce a pak domů, pořád dokola - celý 

život. Jako na svobodě, tak i ve vězení jde hlavně o využití času. Obojí je vlastně 
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nudné. Jen každý by rád svůj nudný život prožil na svobodě, ale pro Meursaulta je 

to jakési zpestření každodennosti jeho žití.  

      ,,Den se schyloval, a to právě byla chvíle, o které se mi nechce mluvit, 

bezejmenná chvíle, kdy v průvodu ticha odevšad stoupaly odevšad z pater vězení 

zvuky večera. Ne, nebylo východisko, a nikdo si nedovede představit večery ve 

vězení.“ (8, str. 64) 

     Ale něco, s čím Meursault nepočítal, byl rozsudek smrti, jenž nad ním vynesl 

soudce. On sám počítal s  něčím úplně jiným, proto ho to velice překvapilo. 

Připomíná mi to situaci pana K. v Kafkově Procesu. Také on je obviněn a vlastně 

vůbec netuší proč. Stejně jako Kafka, i Camus využívá prostředí lidské 

spravedlnosti k vykreslení absurdna. Meursault si je vědom zločinu, jenž spáchal, 

ale odmítá přistoupit na pravidla hry, jež se před ním odehrává. A tak se stane, že v 

procesu, jenž měl být o vraždě člověka, se jen neustále dokola omílá, jak je 

necitlivý, protože neplakal matce na pohřbu, o což se žaloba stále opírá:  ,,Tak jak 

to vlastně je, je obžalován proto, že pochoval matku, nebo že zabil člověka? Já toho 

člověka viním, že matku pohřbíval se srdcem zločince.“ (8, str. 75)  

     I tento proces, stejně jako další a další situace v jeho životě, se pak stává 

Meursaultovi lhostejným. Sleduje ho, jako by se před ním odehrával jen špatný 

němý film, kde je souzen nějaký jiný, cizí člověk; kam on nepatří a kde jen vidí 

cosi, co ani zdánlivě nepřipomíná jeho vlastní život.  

     ,,Proti vlastnímu předsevzetí jsem byl v pokušení zasáhnout a obhájce mi 

pokaždé řekl: ,,Mlčte, bude to pro váš případ lepší.“ Celé jednání probíhalo bez mé 

účasti. Rozhodovalo se o mém osudu a nikdo se mě na nic neptal. Chvílemi jsem 

dostával chuť všechny překřičet: ,,Kdo z vás je tu obžalovaný? Poslyšte, co vám 

potřebuji vysvětlit!“ (8, str. 76) 

     V díle je zajímavým prvkem využití dvou různých forem vyprávění. Jde o ich-

formu a pohled zvenčí. Také to podporuje v příběhu roztříštěnost, odcizení, stejně 

jako je tomu u Meursaulta a všech ostatních na ,,druhé straně.“ Na určitém životním 

příběhu dokázal autor vystihnout většinu problémů, jež charakterizují 

existencialismus. Tento román je nejvýznačnějším a nejtransparentnějším dílem 

literárního existencionalismu a Albertu Camusovi přinesl zasloužený úspěch. Právě 

díky tomuto dílu je existencialismus mnohem lépe uchopitelný a srozumitelný.  
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     Zde nám Camus ukázal člověka opuštěného, osamělého mezi lidmi, člověka ve 

stavu totální emoční nejistoty. Právě důkladné psychoanalýze dal Camus prostor 

před vším ostatním a vytvořil zcela nový typ literárního a lidského ,,hrdiny“ – 

cizince. Nezůstává však pouze u popisu zhroucené existence, pro niž je bytí 

absurditou, on se snaží nalézt možné pozitivní řešení této krize. Snaží se za svého 

hrdinu, ale i za ty, které Cizince čtou odpovědět na otázky: ,,Proč žít?“ a ,,Jak žít?“ 

(3 str. 148) 

     ,,Poprvé za dlouhou dobu jsem vzpomínal na maminku. Jako bych najednou 

pochopil, proč si na sklonku života ,,našla“ snoubence, jako bych pochopil její hru, 

že začíná znova. Na dosah smrti si maminka jistě připadala opuštěná a přichystaná 

prožívat všechno znova. (...) A já si taky připadal přichystaný všechno znova 

prožívat. Jako by mě ten prudký hněv očistil ode všeho zlého a jako by mě zbavil 

naděje, a já se poprvé otevíral něžné netečnosti světa. Cítil jsem, že jsem býval 

šťastný, že dosud šťastný jsem. Ještě aby se všechno dovršilo, abych si nepřipadal 

tak sám, mohl jsem si už jen přát hustý dav diváků, který mi přijde na popravu a  

uvítá mě pokřikem plným nenávisti.“ (8, str. 93) 

     Tak končí příběh Cizince, který ani v posledním okamžiku není ochoten nasadit 

si masku, který je stejný jako na začátku. V poslední chvíli před smrtí se v něm mísí 

pocit štěstí a absurdní situace, v níž se ocitl. 

Cizinec je dílo klasické, dílo, které připouští mnohé interpretace. Zajímavé je ale 

zmínit, jak dílo interpretoval jeho tvůrce, samotný Albert Camus. První zmínka o 

románu se datuje již od března roku 1937, kdy si do svého deníku Camus 

poznamenal: ,,Vypravování. Člověk, který se nechce ospravedlnit. Představa, kterou 

si o něm udělají, se mu líbí. Zemře s vědomím vlastní pravdy. Zbytečnost této 

útěchy.“ Meursault není nelidský, není lhostejný k životu: schází mu jenom kontakt 

se společností. Ale proč? Společnost, jež ho obklopuje, se mu jeví jako prázdná a 

bezobsažná, nemá mu co říci a on jí také ne. 

     Později, v předmluvě k americkému vydání Camus řekl: ,,Shrnul jsem Cizince již 

dávno jednou větou, která mi jako taková připadá velice paradoxní – V naší 

společnosti každý člověk, který nepláče na pohřbu své matky, riskuje, že bude 

odsouzen k smrti. – Chtěl jsem jen říci, že hrdina byl odsouzen, protože nehrál 

hru.“ (8, str. 182) 
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2.2.4. Nedorozumění 

     Nedorozumění nebylo tím, co by Alberta Camuse proslavilo. Vybrala jsem si 

toto dílo z toho důvodu, že v něm vidím tu nejkřehčí linii lidské existence.  

Přestože Albert Camus divadlo miloval a upřednostňoval, jeho hry nebyly 

přijímány dobře, naopak se autor setkával stále jen s negativní kritikou, možná až 

na výjimku v podobě Caliguli. Dokonce i dnešní kritici se shodují v tvrzení, že 

Camusova divadelní tvorba byla jen stínem jeho literárních prací. 

      Drama Camusových filosofických děl souvisí s jeho díly literárními. Také na 

této ploše autor odkrývá tajemství lidské existence, s jeho drobnými nuancemi. I 

zde se setkáváme s člověkem revoltujícím i absurdním, s člověkem ztraceném ve 

svém vlastním životě. Samotný herec je hrdinou, protože na sebe bere všechny 

masky, jež mu příběh nařizuje. Odkládá jednu, aby si mohl nasadit další a je smířen 

i s rolí, kterou v životě co nejvíce oddaluje – se smrtí. Jeho největší předností je 

dovednost klamat diváky, umět je rozplakat i rozesmát, dát jim pocit, že mu mohou 

důvěřovat, přestože všichni dobře ví, že je to pouhá role. 

     Camus hovoří o třech rovnocenných osobách dramatu: světu, nás samých a 

absurditě. Tyto tři osoby tvoří jednotu, pokud by jeden scházel, jednota by se 

rozpadla. Absurdita představuje jediné spojení člověka a světa. Vychází přitom z 

naší přirozené potřeby jasně a jednotně svět pochopit. Svět sám ale člověku na jeho 

otázky neodpovídá a stává se tak světem plným neuchopitelných věcí. Zároveň 

absurdita na člověka působí v jeho konečnosti, které nelze uniknout. Proto žít 

absurdně znamená podle Camuse dívat se absurditě do očí.  

      Jak je tomu u Caumuse zvykem, také jeho Nedorozumění působí na diváka silně 

pesimistickým dojmem. Můžeme to připsat na vrub situaci, v níž se autor nacházel, 

když Nedorozumění tvořil, tedy ve válečném období okupované Francie, v boji o 

život - v měřítku světovém i osobním. 

     Nedorozumění bylo poprvé uvedeno 24. srpna 1944 v Théâtre des Mauthurins a 

diváci jej odsoudili. Možná tomu tak bylo kvůli způsobu prezentace, možná také 

kvůli tématu.  

Zápletka je sice jednoduchá, ale pro běžného diváka možná až příliš krutá.  

Po dvaceti letech se Jan vrací zpět do rodné vesnice nedaleko Českých Budějovic. 

Chce překvapit matku a setru Martu a ubytuje se v jejich hostinci, aniž by se 
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představil. Obě ženy ho však nepoznají a vidinou rychlého nabytí majetku bohatého 

muže v noci zabijí. Poté, co ráno odhalí jeho pravou identitu, spáchají sebevraždu. 

      Dívám-li se na dílo z pohledu studentky, která žije v 21.století, vidím pestrý a 

nesmírně silný příběh, jenž se skládá z několika rovin, přestože děj trvá pouhých 

pár hodin. Je jí nejen samotný příběh, ale také si v něm můžeme přečíst o 

Camusově osobním pocitu, o jeho stesku po rodném domově, slunci a pozitivním 

náboji, ale také o jeho pocitu chladu z nehostinného prostředí Evropy. Můžeme si 

tedy prohlédnout příběhy dva. Na několika okamžicích z divadelní hry se pokusím 

dojít zase o kousek blíž Camusově existencialismu: „Ach, maminko! Až budeme mít 

dost peněz a odejdeme z těchto krajin bez obzoru, až budeme moci opustit tento 

hostinec a toto hrozné město, v den, kdy budeme konečně u moře, o kterém jsem 

tolik snila, v ten den mě uvidíte se usmívat.“ (9, str. 12) Z této krátké ukázky mám 

pocit, že se za postavou skrývá sám Camus. To on je tím, který sní o moři, slunci a 

vlídnosti nejen země, ale i jejích obyvatel. Už nechce být zavřený v nehostinném 

kraji, kde je mu vše cizí. S mírnou nadsázkou se odvažuji říci, že zástupci 

Camusovy zbožňované země jsou zde Jan s Marií, oproti tomu Janova matka a 

sestra Marta symbolizují z tehdejšího Camusova pohledu nehostinnou Evropu.                         

Samotná komunikace, jež tvoří hlavní rámec hry, je nesmírně ponurá, cítíme z ní 

obavy ze všeho současného, můžeme si všimnout slabé naděje k budoucnu: „Ale od 

chvíle, kdy jsme přišli do této krajiny, kde marně hledám šťastnou tvář, nedůvěřuji 

ničemu. Tato Evropa je tak smutná. Od našeho příchodu jsem tě neslyšela smát se a 

začínám všechno podezřívat.“ (9, str. 20) 

Tento úryvek jen dokazuje předchozí. Možná ani Albert Camus neměl důvod se 

usmívat, nemohl nikomu důvěřovat, mohl jen podezřívat. Proč by jinak napsal 

příběh, kde rozehrává smrt nejvyšší hru a lidé jako by vůči ní najednou byli imunní, 

jako by se vůbec nebáli si masku smrti nasadit, stejně tak jako herci. 

      Nedorozumění je nepochybně příběhem s rysy antické tragédie. Vražda syna zde 

není vědomým činem, ale důsledkem osudového omylu, stejně jako v antických 

tragédiích. A tato logika záměny a omylu prostupuje celou Camusovu hru. Ale to už 

nefunguje, zde již nejsou antičtí bohové, zůstala jen absurdita naší současné 

existence. Není zde nikdo, kdo by měl schopnost bojovat se smrtí a vyhrát tento 

souboj. Camus se ve svém dramatu pokusil o čistý tragický patos a nadřadil tak 

antický dramatický jazyk vlastnímu příběhu. 
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2.2.5. Mor 

 

      Na románu Mor začal Camus pracovat za okupace, což se podepsalo na 

skutečnosti, že byla kniha tehdejší společností vnímána jako obraz okupované 

Francie. Až nečekané ,,vypuknutí moru“ postavilo veškeré lidstvo do situace, kdy 

jedinec musel zaujmout postavení vůči zlu, jež se týkalo úplně všech. V tomto 

okamžiku se problém vztahu k utrpení ostatních stává problémem ryze základním.          

     Albert Camus, stejně jako Jean-Paul Sartre, reagoval na Dostojevského slova, že: 

,,Je-li Bůh mrtev, vše je dovoleno.“ Tedy neexistuje-li žádná transcendentní norma 

dobra, v konečném důsledku nemůže existovat ani způsob, jak odlišit správné od 

chybného, dobré od špatného; nemohou být svatí ani hříšníci, žádní dobří ani zlí 

lidé. Jestliže je Bůh mrtvý, je jakákoliv morálka nerealizovatelná. (1, str. 76) 

     Téma absurdity v románu Mor ustupuje. Hodnota tohoto díla byla spatřována 

především v symbolu boje proti zlu, proti totalitě moci v době okupované Paříže. 

Camusovo město Orán, zachvácené morem, v němž jsou síly, jež se zvedají k boji, 

ale také síly kolaborující, přesáhlo však pouze tento význam. Je to zobrazení určité 

situace. (2, str. 140-141)  

     Camusův román Mor je jedním z nejvýraznějších existenciálních děl, snaží se 

poodhalit otázky zla, nespravedlnosti a naprosté nejistoty ve světě. Rovněž 

nastiňuje způsoby, jimiž je možné se bránit a to i přesto, že je to ve své podstatě 

nemožné, že to není v lidských silách. 

      Orán je severoafrické město, v němž se odehrává děj Camusova nejrozsáhlejšího 

románu a v němž propuká smrtelně nebezpečný mor. Jednotvárnost dosavadního 

života, s jakou jej jeho obyvatelé prožívali, jako kdyby k nastávající katastrofě 

směřovala. Celé město uzavírá své brány a stává se městem bez Boha. Nemoc, která 

pokrývá město a dusí jeho obyvatele, symbolizuje absurditu světa, který dovolí 

takové neštěstí. Původ moru není znám, přesto se pro všechny stává samozřejmostí, 

mor je přítomen v každém člověku, je jako pomalá katastrofa, která působí 

fyzickou, ale i psychickou bolest. Před morem se nedá utéct, je nevyhnutelnou 

propastí, jež pohlcuje s definitivní platností všechny lidské bytosti. Lidé si najednou 

uvědomují, že bojují o svůj vlastní život, obracejí se do svého zkroušeného nitra, 

hledají zapomenuté city, těžce snášejí odloučení od blízkých, vidí kolem sebe smrt a 
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vědí, že se bytostně týká každého z nich. Obavy ze smrti jsou spolu se strachem 

z odloučení těmi nejhoršími zážitky, které mohou člověka potkat.  

,,Mor zvýrazňuje skutečnost, že lidé se rodí s láskou k životu, ale jsou obklopeni 

jistotou smrti.“ (1, str. 76)   

     Celý příběh je popsán z časového úseku jednoho roku, přičemž začíná první 

mrtvou krysou, kterou náhodně objeví hrdina příběhu – Dr. Rieux: ,,Ráno, 16. 

dubna vyšel Dr.Rieux ze své ordinace a na schodišti uprostřed odpočívadla narazil 

na mrtvou krysu. Ihned ji odkopl stranou, a aniž jí věnoval pozornost, sestoupil po 

schodech. Když ale vyšel na ulici, napadlo ho, že tam ta krysa neměla co dělat.  (7, 

str. 12) 

     Děj města Orán, které postupně zaplavují mrtvé krysy, plyne dál a nikdo tento 

koloběh nedokáže zastavit: ,,Příštího dne, 18. dubna dopoledne, když doktor 

přivážel svou matku z nádraží, zdálo se mu, že Michel má tvář ještě vpadlejší: od 

sklepa k půdě leželo na schodišti asi deset krys. Popelnice sousedních domů byly 

jimi už přeplněné(…) Došlo to tak daleko, že agentura Infdok ohlásila 

v rozhlasovém vysílání bezplatných informací, že za jediný den 25.dubna bylo 

sebráno a spáleno šest tisíc dvě stě jedenatřicet krys. (…) Za několik dní bylo jasné, 

že se nikdo nedostane z města ven. Kdosi se zeptal, zda by mohl být povolen návrat 

těm, kdo odjeli před vypuknutím epidemie. Prefektura odpověděla kladně, 

zdůraznila však, že navrátilci nebudou v žádném případě smět opět z města, a 

jestliže mohou svobodně přijet, nebudou už moci svobodně odjet.“ (7, str. 17-20 ) 

     Kronika, kterou sepsal hlavní hrdina příběhu, končí o rok později, kdy hrozba 

moru opadá, kdy se život Oránu vrací do původních kolejí. Camus nepopisuje 

pouze dny, ve kterých se obyvatelé Oránu potýkají se smrtelnou epidemií, ale na 

tomto absurdním pozadí rozehrává příběh několika postav (Dr. Rieux, Jean Tarrou, 

M.Cottard), z nichž je každá svým osobitým způsobem nositelem určitého 

filosofického postoje.  

     Doktor Bernard-Rieux, hrdina i pozorovatel příběhu, je Camusův typický hrdina. 

Je to dobrý člověk, který absurdnu vzdoruje bez hrdinských gest. Rieux se od 

počátku a bez jakéhokoliv pocitu přičinění pustil do boje – do boje proti moru – do 

boje proti absurdnu. I když byl jeho postoj zpočátku zdrženlivý, věděl, že musí 

bojovat proti světu, jaký je, musí se postavit tváří v tvář někdy až příliš kruté smrti. 

Dr. Rieux vychází z toho, že se nelze trápení a bolesti, které mor přináší, poddávat 
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bez odporu. Člověk by musel být šílený, zbabělý a slepý, aby rezignoval. Není to již 

hlas jedince, který bojuje pouze o své právo na život, anebo v osamělém útěku 

zachraňuje zbytky vnitřní existence, a který uvažuje pouze v rozměrech své vlastní 

porážky a svého zoufalství. Individualismus ustupuje lidské solidaritě. (2, str. 140)  

Dr.Rieux patří mezi skupinu těch, kteří se v době moru museli rozloučit se svými 

blízkými – jeho žena odcestovala krátce před vypuknutím epidemie na léčení. Rieux 

s vyčerpáním neúnavně poskytuje pomoc všem, kteří ji potřebují, ale za tyto své 

dobré skutky není odměněn – po skončení smrtelné epidemie dostává zprávu o 

manželčině úmrtí. 

     Nacházím jistou paralelu mezi Dr.Rieuxem a bájným Sisyfem – oba dva před 

sebou měli velmi těžký úkol – údělem lékaře je pomáhat svým pacientům, i kdyby 

ho to mělo stát i poslední zbytky sil. Sisyfos donekonečna valil svůj kámen na 

vysokou horu, aby se pokaždé setkal s neúspěchem, když se balvan svalil zpět dolů. 

Dr.Rieux měl úkol stejně beznadějný, protože se denně setkával s nevyléčitelnými 

případy dětí i dospělých, dostával se tedy také do absurdní a bezvýchodné situace, 

ačkoliv se sám ničím neprovinil.  

     Epidemie moru za čas odeznívá, nastupuje obnovený život se zapomněním i 

nepoučitelností – i v tom spočívá lidská síla a nevinnost. Pro Camuse je v lidech 

,,víc věcí k obdivu než k zavržení“. I když je v přesile světa zakotvena naše prohra, 

nelze se zříci úsilí, jež překračuje rámec prvotní revolty. Je třeba volit nejúčinnější 

prostředky k nejlepší nápravě. Alegorie moru byla původně vnímána jako alegorie 

fašismu. Dějiny samy však přesáhly tuto podobu a komunismus, socialismus a 

nacionalismus se nám zjevily v aktuálních situacích v téže alegorii. Mor se tak stává 

jakousi součástí našeho údělu a je třeba se s ním vyrovnat. (2, str. 141)  

     „Když naslouchal jásotu ozývajícímu se z města, uvědomoval si Rieux, že tato 

radostná nálada je vlastně stále ohrožena. Věděl, co rozjásaný dav nevěděl, co však 

je možno si přečíst v knihách. Že bacil moru nikdy úplně nemizí, že může po 

desetiletí zůstat zalezlý v nábytku a v prádle, že trpělivě čeká v pokojích, ve 

sklepích, v zavazadlech, v kapesnících a starých papírech, a že možná přijde den, 

kdy mor, k neštěstí i poučení lidstva, probudí své krysy a pošle je umírat do 

nějakého šťastného města. (7, str. 245) 



 39 

     Camusův román Mor je skutečně existenciálním dílem, které okouzluje možností 

žít dobrý život ve světě, kde Bůh je mrtvý a kde hodnoty postrádají základ 

v morálním systému mimo člověka.  (1, str.78) 

 

2.2.6. Pád 

     Pád tvoří samostatnou knihu, která ale měla původně vyjít jako úvodní povídka 

sbírky Exil a království. Do této sbírky by Pád logicky zapadl, protože se tématicky 

doplňuje s některými z povídek. Nejvíce shodných rysů lze nalézt v povídce Jonáš, 

aneb umělec při práci, kdy hrdina této povídky, nadaný malíř zaplatí příliš vysokou 

daň za své dobré srdce. Ocitne se v naprosté izolaci, do níž se paradoxně uvede on 

sám. Zůstane po něm pouze jediné plátno s podivně smutným nápisem, jenž nám 

říká, že byl jeho autor ,,solitaire  i solidare“ – ,,osamělý i solidární.“  

     Kvůli svému rozsahu byl ale Pád vydán samostatně roku 1956. Camusovo dílo, 

jenž vykazuje některé autorovy autobiografické rysy, má za cíl zmapovat stránku 

lidského provinění, z něhož obvykle není cesty zpět. 

     Příběh začíná v amsterdamském hostinci, v němž se Jean-Baptiste Clamence, 

právník ve středních letech, setkává s jistým anonymním mužem, kterému bude pět 

dní na různých místech vyprávět svůj životní příběh. J.B.Clamence je velmi výrazná 

postava, která provází celým příběhem. Tato výraznost je patrná již od prvních 

okamžiků a nese se každou stránkou. Clamence, psychicky i fyzicky zdravý člověk, 

úspěšný právník, který chtěl pomáhat všem a dělal pro to nemožné. Všechna tato 

dobrodiní působila Clamenceovi nesmírné potěšení, směřoval tak stále výš a výš na 

hodnotovém žebříčku lidské společnosti. Jen tak mohl, dle svých slov, volně 

dýchat. Chtěl stoupat vzhůru naprosto ve všech směrech, z toho důvodu se také 

vyskytoval jen na vyvýšených místech, naopak se vyhýbal například podzemí, jež v 

něm vyvolávalo nepříjemné pocity. Nejdůležitější na jeho příběhu je, že 

nevykonával láskyplné skutky, protože měl dobré srdce, ale z vidiny toho, že díky 

svému laskavému chování získá všeobecné sympatie ze strany svých obdivovatelů. 

Clamence je charakteristický svou mnohomluvností, která je pro znalce Camuse 

částečně rozporuplná, protože většina Camusových postav se vyznačuje spíše 

vnitřním monologem. 
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    ,,Clamence, hlas volající v poušti, toť úplné obžerství slov. Mluví a mluví a mluví 

a tak se mu daří znamenitý trik: čím více toho napovídá, čím více se nasvěřuje, tím 

více nám uniká, tím méně toho víme. Nad Meursaultem i nad Clamencem se 

vznášejí záhady: přes všechnu jasnost čemusi stále nerozumíme, něco se skrývá jako 

za clonou mlčení Meursaulta, tak za clonou slov Clamence. Vzrušují tím, co už si do 

nich musíme vkládat sami.“ (14, str. 187) 

     Advokát Clamence, hrdina Camusovy novely, líčí ve svém nekonečném 

monologu zhroucení vlastního světa hodnot. Clamence se zpovídá ze svého 

vlastního pocitu viny, zpovídá se z hnusu života, který doposud prožil, ačkoliv se 

jeho život mohl zdát jako dokonale správný a spravedlivý. Jak ale Clamence 

v průběhu přiznává, byla tato spravedlivost pouze hraná, Clamence hrál dokonalou 

hru pro své okolí, ale i on sám se za své vybrané chování pouze schovával. Tento 

lživý proces ho přestal bavit, dokonce se mu zhnusil způsob dosavadního života. 

Čím více lichotek ze strany žen i můžu získával, tím více cítil tu všudypřítomnou 

narůstající lež, kterou již nemohl dále snášet. Mučila ho také představa, že 

s takovou lží člověk ani nemůže zemřít, protože bez přiznání se lži stanou 

konečnými a nikdo se již nikdy nedozví, jak se vše událo ve skutečnosti. S 

podobnými myšlenkami toužil Clamence po srovnání svých účtů, po vyhnutí se 

soudu a po zbavení se viny. Jeho rozhořčení vedlo tak daleko, že v sobě již 

nedokázal potlačit nenávist vůči všem těm, kterým v minulosti pomáhal. Dokonce 

si představoval, jak je nějakým způsobem znemožňuje, jak jim ubližuje, jak se 

hluchým posmívá za zády nebo jak do slepých strká na ulici. Také při svých 

obhajobách chtěl provést změnu a slovo spravedlnost, jež je v právnické profesi 

nejfrekventovanější, v něm budilo znechucení.  

     ,,Po vytrvalém zpytování sebe sama jsem přece jen odhalil hlubokou dvojjakost 

bytí. Tak dlouho jsem se ryl ve své paměti, až jsem pochopil, že skromnost mi 

pomáhala vynášet se, pokora vyhrávat a bezúhonnost utlačovat. Vedl jsem válku 

mírovými prostředky a všeho, po čem jsem bažil, jsem nakonec dosáhl svou 

lhostejností.“ (14, str. 145) 

     Václav Jamek, který přispěl do knihy o Albertu Camusovi, popisuje situaci 

hlavního hrdiny Pádu takto: ,,Clamence se tak ocitá v kafkovské logice procesu, 

avšak ze své katastrofy vyvozuje ještě katastrofičtější závěry, jeho lidské zhroucení 

je úplné, protože východisko spatřuje v tom, vzdát se takové svobody, v níž by 



 41 

musel přijmout svou vlastní nenapravitelnou neautentičnost a přistoupit na 

libovolný zákon daný zvenčí, aby pak mohl podle jeho předpisu obviňovat sám 

sebe, a tak získal i právo obviňovat druhé.“ (22, str. 30) 

     Román Pád je v tvorbě Alberta Camuse považován za určité dovršení autorovy 

vývojové linie: přechází od začátku příběhu v podobě obžalovaného Cizince, přes 

pouhého pozorovatele v Moru a  konečně až k soudci v Pádu. Celým tímto dílem se 

prolíná pouze jeden soudní proces. Clamence je jiný typ hrdiny, než ti ostatní, kteří 

se v Camusově díle vyskytují. Narozdíl od nich je zde totiž popsán naprostý obrat 

člověka – od sebevědomého sympatického muže, k psychicky rozložené osobnosti, 

kterou by ani blízký člověk nepoznal. Už samotný název díla předesílá, že jde o 

pomyslný pád člověka z výsluní do propasti. (Tento prvek poukazuje na vliv 

Friedricha Nietzscheho a jeho nadčlověka, který se vzápětí mísí s výčitkami 

svědomí a s pochybnostmi o vlastní jedinečnosti a existenci.) 

     V díle jsou také patrné jisté autobiografické rysy. Clemence, stejně jako Camus, 

byl silný mladý muž, oba byli ve stejném věku, byli si podle všeho také fyzicky 

podobní, měli stejné zdravotní obtíže spojené s tuberkulózou. Oba muže spojovala 

také záliba v divadle a sportu. Sebevražda mladé ženy mohla značit Camusovu 

vzpomínku na vlastní ženu, která se o sebevraždu také pokusila. Také hrdinův 

rozverný život, plný mnoha různých žen a nevěry, má něco společného s vlastním 

životem Camusovým. Otázka viny a zpytování svědomí je v románu navíc, sám 

Camus neměl potřebu se ze svého života zpovídat. Není tedy zcela na místě 

ztotožnit Camuse s Clamencem, přesto je paralela mezi nimi zajímavým doplňkem 

příběhu.      

     Clamence, úspěšný právník, obletovaný mnoha ženami, si mohl skutečně 

připadat jako nadčlověk. Užíval si plnými doušky své úspěchy, bavilo ho žít na 

výsluní a dával to patřičně na odiv. Clamence však nikdy žádnou ženu doopravdy 

nemiloval a bylo to pro něj přirozené, protože opravdovou lásku považoval za zcela 

výjimečnou záležitost, která nepotká každého člověka a která nepřichází každý den: 

,,Nejdřív musím předeslat, že jsem měl u žen vždycky úspěch, a bez velkého úsilí. 

Nemyslím úspěch v tom smyslu, že bych byl příčinou jejich štěstí, nebo že dokonce 

já bych našel své štěstí u nich. To ne, nic než prostý úspěch. Skoro pokaždé, když mi 

o to šlo, jsem dosáhl svého.“ (14, str. 128) Bylo pro něj nemyslitelné, svádět 

například manželku svého přítele a proto raději volil jako řešení ukončení takového 
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přátelství, samozřejmě pokud za to dotyčná žena stála a byla dostatečně krásná, 

jelikož pouze s takovými ženami se muž nenudí, i když i ty jej po pár dnech 

omrzely: ,,Přitom si uvědomte, že náklonnost žen mě začala tížit, hned jak jsem ji 

znovu získal. Ve chvílích rozmrzelosti mě napadalo, že ideálním řešením by byla 

smrt té, která vzbudila můj zájem.“ (14, str. 134)  

Clamence pak dokonce vidí jako ideální řešení smrt oné dotyčné, jelikož jen tak by 

i nadále patřila pouze jemu a nikomu jinému, jen tak by se jejich pouta navždy 

semknula dohromady a zároveň by se on z těchto pout uvolnil. 

     Clamence tedy předstírá všechno a všem, svým ženám, svým přátelům, cizím 

lidem – vdovám, sirotkům, chudým, zkrátka těm, kteří v jeho pomoc věří, kteří mu 

svými sympatiemi dávají najevo obrovský dík a které on pouze klame, tak jako 

klame celý život i sám sebe. 

     ,,Říkali mi roztomile: ,,Takový muž jako vy…“ a já jsem zesinal. Nestál jsem už o 

jejich úctu, protože nebyla obecná, a jak by byla obecná, když jsem se na ní nemohl 

podílet já?“ (14, str. 149) 

     Běžný způsob života lidí se ho absolutně netýkal. On je ten nejvyšší, je 

vyvolený, může jen shlížet dolů na ostatní. Tímto stylem by zřejmě plynul život 

Clamenca i nadále, kdyby jej jednoho dne nepotkala událost, jež naprosto změnila 

jeho dokonalý život. Tato událost spočívala v ,,neznámém smíchu bez původce“ a 

způsobila tak postupné znejišťování Clamenca v sebe sama. Dokonce se mu začaly 

vynořovat dávno zapomenuté (nebo spíše vytěsněné) vzpomínky. Do té doby se mu 

totiž dařilo nejrůznější obtíže, jež by mohly ohrozit jeho místo na výsluní, docela 

snadno vymazat z paměti. Přes všechny své vzpomínky, až ke dni, kdy jako papež a 

vůdce vypil poslední doušek vody umírajícímu příteli, nebo k osudnému dni, kdy 

nepomohl tonoucí se sebevražedkyni. Tento hrůzný zážitek byl tím impulsem, jenž 

v ,,bezchybném“ muži vyvolal pocity viny a nepříjemné psychické pochody, které 

ho pronásledovaly až do konce života. Tento okamžik způsobil pád člověka, který 

se vždycky zdál být neporazitelným.  

     ,,Nemůžete-li soudit druhé, aniž soudíte sám sebe, musíte obžalovat sebe, abyste 

měl právo soudit ostatní.“ (14, str. 174) 
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2.2.7. Exil a království 

     Svazek novel Exil a království vyšel roku 1957. V té době bylo Albertu 

Camusovi čtyřicet čtyři let a stal se tak nejmladším francouzským nositelem 

Nobelovy ceny za literaturu. Zanedlouho po této slavnostní události Camus zemřel 

(6.1.1960), proto byla tato sbírka autorovým posledním větším dílem.  

     Sbírka Pád obsahuje celkem šest povídek (Cizoložnice, Odpadlík aneb Zmatení 

mysli, Němí, Host, Jonáš aneb Umělec při práci, Rašící kámen), které svým 

obsahem a zaměřením odrážejí známky ne zcela šťastného období Alberta Camuse. 

Na druhou stranu jsou povídky dobrou ukázkou Camusova originálního literárního 

umění. To také proto, že jsou inspirovány autorovými myšlenkovými pochody, 

které prostupují celé jeho dílo. Hlavním námětem povídek ze sbírky Exil a 

království se Camusovi stal osamělý člověk, žijící v ústraní, v nepochopení, v cizím 

světě. Dílem prostupuje Camusova ,,filosofie absurdna“, tedy okamžiky, kdy 

tradiční hodnoty ztrácejí smysl a člověk se cítí opuštěný, zmatený a sám, protože je 

plně odpovědný za vlastní existenci, k níž byl nesmyslnou souhrou okolností 

odsouzen.  

     Exil, neboli ,,představa osamělého vyhnance, marně hledajícího cestu do 

ztraceného a nedostupného království bratrských lidských vztahů, vrací se 

v obměnách v každém ze šesti různě komponovaných příběhů díla, na němž Camus 

pracoval s přestávkami téměř pět let. Příznačné je také to, že příběhy zůstávají 

nedopovězeny, čímž nutí k přemýšlení, a tím spíš jsou více podnětem než návodem, 

tak jako celé Camusovo dílo.“ (13, str. 222-223) 

     Exil je tedy docela snadno vysvětlitelný pojem, ale zbývá slůvko království. Exil 

a království stojí na první pohled daleko od sebe. Copak by se mohl osamělý 

vyhnanec dostat do království? Camus v předmluvě svého díla definuje království 

jako určitou formu "svobodného a oproštěného života, jenž musíme znovu nalézt, 

tedy jako jediné možné východisko z původně ne vždy radostného lidského údělu." 

Zajímavé je, že každý z hrdinů Camusových povídek se v této sbírce alespoň na 

chvíli království dotkne. Každý z nich alespoň na chvíli pocítí neobyčejný okamžik 

absolutního splynutí se vším. Ono splynutí je charakteristikou království. 

Budoucnost hrdinů však zůstává velmi vrtkavá, čímž se tito vrací zpět ke své 

původní charakteristice jedince na své nejisté životní pouti.  
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     Náměty jednotlivých povídek jsou kromě snahy o dosažení svého vlastního 

pocitu exilu a království u každého jednotlivého nositele příběhu provázány i s 

postupnou gradací stupně jeho dosažení, jež však není, jak je pro Camuse 

příznačné, něčím jednoznačným a stálým, ale jen bodem na absurdně revoltující 

cestě plné ironie lemované vážností snoubené s vlastním zlehčováním sebe sama. 

(25) 

     Pro přiblížení Camusovy ,,filosofie absurdna“ v této sbírce jsem vybrala dvě 

povídky, které se z tohoto hlediska pokusím rozebrat.  

 

Cizoložnice       

     Povídkou, která celou sbírku uvozuje, je Cizoložnice. Již první větou se na 

příběh dokonale naladíme: ,,Vyzáblá moucha kroužila už chvíli po autobusu, 

přestože okna byla vytažena.“ (13, str. 7) Camus popisuje prostředí drobnými 

detaily: Bylo chladno. Moucha se zachvívala při každém poryvu větru, smíšeného 

s pískem, který skřípal na okenních tabulích.“ (13, str. 7) 

     Hlavní hrdinka příběhu Janina doprovází svého nemilovaného manžela na 

obchodní cestě po alžírských pouštních pustinách. Doprovází muže, za kterého se 

provdala z čistě pragmatických důvodů, ale také protože sama nevěděla, jak naložit 

se svým životem. Její manžel Marcel chtěl, aby ho doprovázela, ačkoliv věděl, že 

pro ni nikdy nebylo zcela snadné absolvovat dlouhé cesty po vyprahlých vesnicích a 

náhorních planinách. Janina se tentokrát těšila. Na kousek zapomenuté romantiky, 

na palmy a měkký písek, ale setkala se pouze s nehostinnou pouští, se špinavými 

hotely, s roji much a s nesnesitelným vedrem. Stejně jako bylo nenaplněné toto 

putování, bylo nenaplněné také manželství Janiny a Marcela: ,,Pětadvacet let, kdy 

se rozhodovala mezi svobodným životem a sňatkem. Nakonec svolila, přestože byl o 

něco menší než ona, přestože se jí příliš nezamlouval jeho lačný a úsečný smích, ani 

jeho černé, příliš vypouklé oči. Ale nezůstala sama.“ (13, str. 10) 

     Úmorná cesta pokračuje. ,,Uplynuly hodiny jízdy a únava už zadusila všechen 

život ve voze.“ (13, str. 16) Janina pozorovala dění kolem, všechno bylo rozpálené a 

živé, jen ona si připadala nespravedlivě opuštěná. Stála sama uprostřed všeho dění a 

byla jen neviditelným pozorovatelem. ,,Čekala a nevěděla nač. Cítila jen svou 

samotu, chlad, který ji prostupoval, a větší tíhu kolem srdce. Ve skutečnosti se 
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zasnila, byla téměř hluchá ke zvukům, stoupajícím z ulice s výbuchy Marcelova 

hlasu, proti tomu si mnohem víc uvědomovala šumění proudu, vnikající sem střílnou 

a buzené větrem v listí palem, teď, jak se jí zdálo, tak blízkých.“ (13, str. 18) 

    Janina byla unavená a znuděná. Po několika obchodních schůzkách v jednom 

zapadlém alžírském městečku přiměla manžela, aby s ní zašel na hradby s 

výhledem do pouště. Marcelovi se nechtělo, nechtěl s Janinou trávit čas tímto 

způsobem. Možná s ní nechtěl trávit čas vůbec. ,,Vždyť se zničíme,“ řekl Marcel, ,,ty 

nemáš rozum. Vraťme se.“ 

     Oba dva, oba neuspokojení z této nechtěné procházky se s přicházejícím nočním 

ochlazením vrací do svého neosobního pokoje: ,,Janina se zachvěla. Zmítala se na 

hladině spánku, nejsouc s to se ponořit, a s bezděčnou lačností se zavěsila do 

mužova ramene, jako by to byl její nejbezpečnější přístav. Mluvila, ale z úst jí 

nevyšel jediný zvuk. Mluvila, ale stěží slyšela sama sebe.“ Janina se trápila 

myšlenkami na svůj nenaplněný život, v hlavě jí utíkaly roky, jeden za druhým, 

celých dvacet let vedle manžela, kterého ani nemiluje a který nemiluje ji: ,,Ne, nic 

nepřemohla, není šťastna, zemře bez vysvobození. Srdce se jí teď svíralo, dusila se 

pod nesmírnou tíží, pojednou zjistila, že ji s sebou vláčí už dvacet let, teď se pod ní 

zmítala a zápasila ze všech sil.“  

     Rozhodla se utéci, alespoň na malou chvíli. Mísilo se v ní horko i chlad, ale 

hlavu měla v horečce, dala se do běhu, běžela čím dál rychleji, jakoby v tom běhu 

soupeřila sama se sebou: ,,Po tolika letech, v nichž prchala před strachem, rozběhla 

se šíleně bez cíle a konečně se zastavila.“ (13, str. 36) 

     Zda tento zážitek změní Janin doposud velmi prázdný život, zda opustí svého 

manžela nebo se jednalo jen o ojedinělé vytržení z každodenní šedi bez hlubších 

emocí, již Camus nechává nevyřčeno. 

 

Jonáš aneb Umělec při práci 

     ,,Gilbert Jonáš, malíř, věřil ve svou šťastnou hvězdu. Nevěřil ostatně v nic jiného 

než v ni, přestože k víře jiných pociťoval úctu a dokonce i jistý obdiv. Jeho vlastní 

víra však nebyla bez ctností; záležela totiž v jakémsi nejasném připuštění, že bude 

od života dostávat mnoho, aniž si kdy co zaslouží.“ (13, str. 114)  

     Jonáš, hlavní hrdina povídky Jonáš aneb Umělec při práci, se vlastně stal 

malířem náhodou, nejdříve jen hledal vhodnou náplň svého volného času, ale 
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nakonec se mu malování stalo láskou a vášní: ,,Hned napoprvé v sobě objevil 

neočekávaný, ale zato neutuchající zápal, brzy se věnoval malování po celé dny a 

začal v této činnosti vynikat, a zase bez vlastní námahy. Zdálo se, že nemá zájem o 

nic jiného, a jen taktak se dokázal v přijatelném věku oženit; malování ho 

pohlcovalo beze zbytku.“ (13, str. 118) 

Přestože se Jonáš stal uznávaným umělcem, připadalo mu zcela nedůležité, zda 

bude za své umění oceněn, nezáleželo mu na slávě, prodejnosti či veřejné 

proslulosti. Ačkoliv tyto přízemní hodnoty odmítal, všechny tyto neumělecké 

složky, jež s uměním ať již přímo či nepřímo souvisí, se opět jako by mimoděk 

dostavily. Jonáš, neskonale obdivován svými žáky, jejichž skupina se kolem něho 

(opět jaksi mimoděk a opět bez náznaku vlastního přičinění) vytvoří, ale zároveň 

ctěn kritikou, to vše způsobí, že jeho obrazy dosahují nevídané prodejnosti. Ale 

Jonáš dal přesto vždy přednost jistotě - veškeré jeho dílo za měsíční plat odkupoval 

místní galerista. 

Jonášova sláva rostla, rostla dokonce tím více, čím méně pracoval, každá jeho 

výstava byla toužebně očekávána. Ale Jonáš potřeboval být stále častěji sám, 

schovával se nejdříve před širokou veřejností, postupně opouštěl své přátele, své 

žáky. Věděl, že ti, se kterými se již nevídal, jsou jeho jednáním dotčeni a to ho 

trápilo. Neměl pro svou práci čas na nikoho, a tím trpěla i jeho pověst. Začalo se o 

něm říkat, že se nestýká naprosto s nikým, že má rád jen sám sebe: ,,Jeho pověst 

zatím upadala. Přinášeli mu zdrženlivě psané články, některé napsané špatně a 

některé tak zlovolně, že se mu nad tím svíralo srdce. Říkal si však, že tyto útoky, 

které ho nutí pracovat lépe, jsou mu i prospěšné.“ (13, str. 151)  

Co se v Jonášovi odehrávalo se lze pouze domnívat, ale vrcholem jeho citového 

rozpoložení byl fakt, že byl sám sebou nucen se ve svém bytě stále stěhovat do 

menších a menších prostor, až nakonec ztratil svou uměleckou múzu a celé dny žil 

v nejmenším pokoji, v němž navíc nad rovinou očí vytvořil nové podlaží tak, že byl 

zcela odříznut od světa: ,,Jonáš vylézal na svou palandu den co den. Návštěvníků 

ubylo, Luisa měla plno práce a málo se věnovala rozhovorům. Jonáš slézal dolů, 

aby pojedl, a pak zase vylézal na hřad. Celý den vysedával nehnutě v šeru.“ (13, str. 

159) 

     Jednou večer se Jonáš rozhodl opět malovat. Odmítal okolí s tím, že pracuje a 

nechce být rušen. Lampa v jeho nepohodlném úkrytu svítila celou noc a ještě celé 
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dopoledne příštího dne. Jonáš byl v tuto chvíli opět zcela pohlcen svou prací, ani 

netušil, co se děje v druhém pokoji, kde bez svého otce broukaly děti a kde tiše žila 

jeho manželka Luisa.  

     Jeho poslední plátno, jenž po mnoha měsících namaloval, než se definitivně 

zhroutil, bylo popsáno slovy, jež se sice dala rozeznat, ale o nichž člověk nevěděl, 

má-li je číst Jsem sám nebo Jsem s vámi.“ (13, str. 163) 

 

2.2.8. První člověk 

     Román, nebo spíše třetinový fragment románu První člověk je významným 

Camusovým dílem a to především proto, že jde o dílo poslední a nedokončené. 

Rukopis tohoto nedokončeného díla, ze kterého Camus stihl napsat pouhou jednu 

třetinu z celkového předpokládaného obsahu, byl nalezen v Camusově aktovce na 

místě automobilové nehody, při níž Albert  Camus 4.ledna roku 1960 zahynul.  

     Poznámky k celému románu a jeho první částečný rukopis byly publikovány ve 

Francii se svolením dědiců až v roce 1994. Přestože se jedná o nedokončené dílo, 

doplňuje tato kniha Camusovu celoživotní práci; zároveň doplňuje jeho filozofické 

úvahy o absurdnu a revoltě o ryze lidský úhel pohledu. V díle lze navíc spatřit také 

zajímavý prvek komunikace autora se svým dílem. Celkové vyznění a forma díla je 

totiž ponechána ve své původní podobě, ponechány jsou i mnohé autorovy 

myšlenky, které ještě zřejmě hodlal doplnit. Součástí románu jsou také listy, které 

zachycují osnovu celého původně zamýšleného díla Alberta Camuse.   

     Ačkoliv se Camus několika svými rysy částečně obtiskl již do svých předchozích 

literárních hrdinů, lze až v Prvním člověku spatřit skutečného Camuse.  

Camus vypráví příběh, v němž hlavní hrdina při hledání svého nikdy nepoznaného 

mrtvého otce postupně odhaluje vzpomínky na chudé alžírské dětství. Skutečný 

Camus zde ke čtenáři  vstupuje právě skrze své dětství a dospívání, jež je v knize 

zachyceno.  

     Camus se samozřejmě nemohl ke konečnému vyznění vyjádřit, neměl ani 

příležitost dílo jakkoliv upravit, či pozměnit, tudíž budeme-li číst mezi řádky, pak 

v osobě hlavního hrdiny Jacquesa Cormeryho spatříme samotného Alberta  

Camuse. Stejně tak jako Jacques, také Albert Camus se narodil v roce 1913, 

v podobném rodinném prostředí, shoduje se také vylíčení studijních let. Opět si ale 
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musíme jako čtenáři připomenout fakt, že konečná podoba díla, kterou dnes 

můžeme číst, není finální verzí Camusovou. Je více než pravděpodobné, že chtěl 

Camus mnohé detaily dopilovat, podat jinak. Vidíme to z toho, že si hraje se jmény, 

jako kdyby sám rozmýšlel, kolik ze svého soukromí v díle poodhalí. 

    Stěžejní rovina Camusova příběhu se odehrává ve formě vzpomínek Jacquesa 

Cormeryho, který se vydává hledat hrob svého otce, padlého v bitvě na Marně. Děj 

je obohacen o mnohá historická fakta o osidlování Alžíru, jimiž autor často 

prokládá hlavní děj knihy, čímž čtenáře utvrzuje v pravdivosti příběhu.  

     Samotný příběh začíná v noci roku 1913, kdy se během cesty manželů Henriho a 

Lucie (později v knize vystupuje jako Catherine) Cormeryových narodí malý 

Jacques. Nastávající rodiče cestují na alžírský statek, kde má Henri zastávat funkci 

hlavního správce. Od samotného počátku je příběh prosycen těžkým životním 

údělem rodičů, kteří ale na druhé straně naprosto nešetří láskou k malému synkovi.     

„Ruka jeho ženy vedle něj, už teď udřená, téměř sukovitá, k němu také promlouvala 

o práci. Posunul svou a položil ji něžně na ruku rodičky, zaklonil hlavu a zavřel 

oči.“ (15, str. 1) 

     Pokud se v příběhu posuneme o několik let dále, potkáváme se s již dospělým 

Jacquesem, který je na cestě do francouzského Saint- Brieuc, kde by měl být 

pohřben jeho otec. Jacques nalezne hrob otce na místním hřbitově mezi mnoha 

hroby ostatním vojáků padlých za první světové války. Při pohledu na data narození 

a úmrtí (1885 – 1914) a zjištění, že v den smrti byl jeho otec o mnoho let mladší, 

než je samotný Jacques teď, se v něm probudí silný cit k muži, kterého nikdy 

nepoznal a o kterém mu nikdo nic bližšího neřekl. Přepadne ho obyčejná lidská 

zvědavost a touha dozvědět se o otci co nejvíce, proto se pouští po jeho stopách 

v rodném Alžírsku.  

     Jacques se postupně ve vzpomínkách vrací ke svému dětství, jež prožil 

v Belcourtu, chudém předměstí Alžíru. Jeho otec odešel do války, Jacques se tedy 

s matkou a starším bratrem odstěhoval k babičce a strýci do Belcourtu, kde se opět 

setkal s chudobou. Jacques a jeho bratr byli vychováváni velmi striktními metodami 

babičky, čemuž jejich vlastní vždy matka pouze nečinně přihlížela. Významnou 

postavou v knize je Jacquesův učitel z obecné školy - pan Bernard Germain, který 

svým žákům dokázal být něčím důležitějším, než ,,jen“ učitelem. Dokázal své žáky 

vést tím správným směrem, dal přednost jejich zájmům, respektoval jejich 
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osobnosti. Také jako učitel jednal vždy v zájmu dětí, dokázal každou z vyučovací 

hodiny podat jako originální vyprávění, které děti nadšeně poslouchaly. Ale pro 

Jacquese byl pan učitel Bernard ještě důležitější než pro ostatní děti, protože mu 

vlastně nahrazoval otce, který Jacquesovi chyběl. Bernard v Jacquesovi navíc 

rozpoznal nadaného žáka a doporučil ho jako stipendistu ke studiu na Alžírském 

lyceu.  

Ačkoliv přísná babička nechtěla zpočátku svolit k Jacquesovu studiu, po 

přesvědčivých argumentech nakonec souhlasila, tudíž Jacques začíná konečně 

studovat na místním lyceu. Jacques se dostává do zcela odlišného prostředí, než 

které znal z domova, proto začíná svou chudou a negramotnou rodinu pociťovat 

jako jistý handicap. Jeho odlišný původ ale není nikomu překážkou, protože se 

Jacques zařazuje mezi nejlepší studenty. „A v lyceu zase nemohl mluvit o své 

rodině, která, jak vycítil, byla jiná, ale on by to byl nedovedl vyjádřit, i kdyby 

nakrásně překonal nepřemožitelný ostych, který mu v tomto ohledu zamykal ústa.“ 

(15, str. 158) 

     Z chlapce, který své rodině po celou dobu studia finančně vypomáhal skrze 

nejrůznější brigády, se postupem let stává muž, kterého už nemůže pedantsky 

vychovávat ani jeho vážená a přísná babička: „A když pak jednoho dne on, který 

trpělivě přijímal babiččiny výprasky jako součást nevyhnutelných povinností 

dětského života, vytrhl babičce býkovec z ruky v náhlém záchvatu prudkosti a 

zuřivosti a tak odhodlaný udeřit tu bílou hlavu(… )že babička pochopila, couvla a 

zavřela se ve svém pokoji(…), a opravdu ho už nikdy neuhodila, bylo tomu tak 

proto, že dítě již skutečně zemřelo v tom hubeném šlachovitém mládenci 

s rozcuchanými vlasy a vznětlivým pohledem, který celé léto pracoval, aby přinesl 

domů mzdu, právě byl ustanoven brankářem lycejního mužstva a před třemi dny 

poprvé, téměř v mdlobách, okusil dívčích úst.“ (15, str. 214)  

     Možná v nejzajímavějším okamžiku končí příběh, jenž Camus rozehrál, ale 

nestihl jej už dokončit. Každý ze čtenářů tohoto poutavého románu se může pouze 

domnívat, jak mohl silně autobiografický příběh pokračovat a jak mohl skončit. Na 

samotném konci díla je ještě připojen dopis, který autor zaslal svému učiteli Louisi 

Germainovi den po obdržení Nobelovy ceny a rovněž poslední dopis Louise 

Germaina jemu. Camus zde chtěl vyjádřit poděkování člověku, bez něhož by jeho 

práce nikdy nebyla na úrovni takového ocenění. 
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     Kniha Alberta Camuse První člověk je tedy zásadní pro nahlédnutí do 

skutečného autorova života, protože obsahuje zdaleka nejvíce autobiografických 

prvků z celé Camusovy tvorby. Totožné datum narození s hlavním hrdinou, 

podobné dětství i dospívání, stejné životní podmínky. Samozřejmě, dílo nebylo 

dokončeno, není tedy jisté, zda by se vůbec v takové podobě dostalo do tisku. 

Zůstalo několik otázek, na které si čtenář musí odpovědět sám. Camus pracuje se 

skutečnými jmény svých blízkých – ať už v případě matky, či v případě svého 

učitele. Dílo je kontrastní – na jedné straně bída, v níž malý Jacques ( a taktéž malý 

Albert) vyrůstal, na straně druhé láskyplná péče matky, kterou i ve skutečnosti 

Camus miloval. Jacqes, stejně jako Albert Camus si byl zpočátku nejistý sám sebou, 

ale jeho inteligenční schopnosti vždy převyšovaly ostatní, i přes velmi negramotné 

rodinné zázemí. Ve škole je pak z Jacquesa znát pocit osamění, jenž logicky 

pramení z pocitu člověka nižší společenské úrovně. Jacques překoná veškeré 

překážky, překoná dokonce strach ze své babičky, nad kterou na konci knihy vítězí. 

Zajímavé je si rovněž povšimnout poněkud kontrastního vztahu mezi babičkou a 

jejím vnukem, který jako by se zmítal v boji mezi fyzickou a psychickou mocí. 

Silná a až necitelná žena, která plně ovládá svého malého vnuka, si velmi dobře 

uvědomuje, jak je pro ni díky své inteligenci chlapec důležitý. 

Jacqes touží po informacích o svém otci, jehož nešťastný konec ho velmi zasáhne.  

Absurdní situace, kdy syn je starší než jeho otec v době smrti jím doslova zmítá, ve 

smyslu náhlé a silné soustrasti.  

     „I sama časová posloupnost se kolem něj roztříštila, jak tu stál nehnutě mezi 

hroby, které už neviděl, a roky se přestaly řadit a následoval onen velký tok, jenž 

plyne ke svému konci. Zbyl z nich jen hřmot, příboj a vítr, v nichž se teď Jacques 

Cormery zmítal zachvácen úzkostí a soucitem.“ (15, str. 25) 

     O to absurdněji působí nedokončenost celého díla, jelikož čím více se Jacques 

snaží získat informace týkající se života otce, tím více překážek na své cestě 

nachází. Určitá přirozená soudržnost jeho nejbližšího okolí se postupně začíná 

vytrácet a to jen kvůli lidské neochotě nebo snad neschopnosti udržet alespoň 

památku na zesnulého rodinného příslušníka. Jacques tedy proto, i přes vynaložené 

úsilí nedojde ke zdárnému cíli a sám sobě potvrzuje představuj prvního člověka. 
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3. JEAN-PAUL SARTRE 

3.1. Jean-Paul Sartre a jeho život 

 ,,Jsme sami, bez omluv. Vyjádřil bych to slovy, že člověk je odsouzen být 

svobodný,“ (Jean-Paul Sartre) 

 

     Sartre se díky své osobnosti a svému dílu stal fenoménem intelektuálního a 

uměleckého života ve své rodné Francii, ale jeho jméno překročilo v poválečné 

době hranice Evropy, a posléze jeho vliv pronikl také do anglosaského světa. 

Působil jako filosof, esejista, dramatik, literární kritik, komentátor, ale také se 

politicky angažoval, čímž vytvářel atmosféru myšlení své doby. 

     Sartrovo dílo se dodnes vydává a studuje, z jeho tvorby je patrná určitá ,,tajemná 

jednota“ složitého Sartrovského světa: je to motiv hledání autentické existence a 

svobody, který nikdy neopustil. (2, str. 49) 

     Jean-Paul Sartre se narodil 21. června roku 1905 v Paříži. Jednou z výrazných 

okolností, jež utvářely jeho život, byla předčasná smrt otce, a poté pobyt malého 

chlapce s matkou v dědečkově domě. Nástin této situace je vykreslen v úvodní části 

jeho autobiografie, kterou nazval Slova. Zde také zachycuje svůj vstup do literatury. 

Obavy z nelegitimního původu vedly Sartra k tomu, že více než kdo jiný cítil svou 

existenci jako nespravedlivou, nechtěnou, potřebnou ospravedlnění.  

     Zrání Sartrovy osobnosti se dotvářelo po skončení vzdělávání na proslulé École 

normale supérieure v Paříži (1924-1928), kde se věnoval literatuře a filozofii a své 

studium doplňoval poslechem přednášky z filozofie na Sorbonně. Po složení 

doktorátu z filozofie (1929) vyučoval po deset let filozofii a literaturu na různých 

lyceích (Le Havre, Lyon, Paříž). V této době také hodně cestoval po Evropě a 

Blízkém východě. Významným obdobím v jeho životě byla akademická léta 

strávená v Berlíně (1932-1934) a posléze ve Freiburgu, kde studoval německou 

fenomenologii. S nadšením v ní shledal osvobození od francouzské filozofické 

tradice založené na karteziánské a kantovské filozofii. Původně zde byl Sartre 

zaujat především Husserlovou fenomenologií. Později jej však mnohem více 

ovlivnila Heideggerova „reinterpretace Husserla“ v díle Sein und Zeit. Po svých 

studiích v Německu se vrátil zpět do Francie a opět vyučoval až do povolání do 

války v roce 1939. 



 52 

Krátce po invazi byl zajat, v roce 1944 byl však Němci propuštěn a mohl se vrátit 

zpět na lyceum. Stal se na čas účastníkem francouzského podzemního odboje a ke 

konci války žil v Paříži, kde se věnoval své filozofické a literární práci. V 

devadesátých letech však vyšlo najevo, že Sartre se Simon de Beauvoir nepatřili 

k představitelům francouzského podzemního odboje, žili za okupace ve 

spisovatelském ústraní a sledovali zejména vlastní literární úspěchy. Jejich 

solidarita s ostatními byla značně omezena, a to především zájmem, který věnovali 

sami sobě a pěstování své slávy. Je málo známo, že dokonce schvalovali 

mnichovský diktát z roku 1938. Jeho pravý význam pochopili až v době, kdy Sartre 

psal své Cesty ke svobodě, kde mnichovanství odsoudil, aniž by reflektoval své 

dřívější stanovisko. (2, str. 54 - 55) 

     V osmnácti letech napsal svůj první esej Anděl morbidity, později (v roce 1939) 

kolekci literárních esejů pod názvem Legenda o pravdě. Na počátku třicátých let se 

začal intenzivně zajímat o současný americký román, což se projevilo změnou 

románového vyprávění a ovlivnilo jeho vlastní styl. Ve svých počátcích byl však 

Sartre úspěšnější s publikacemi filozofickými, jako například: Imaginace (1936), 

Transcendence Ego (1939), Nástin teorie emocí (1939), Imaginárno (1940). 

Skutečně slavným se stává po vydání svého prvního velkého románu Nevolnost, 

který vyšel v roce 1938 u Gallimarda. Kniha se stala bestsellerem a zařadila Sartra 

mezi prvořadé spisovatele a úspěch sklidila i jeho první sbírka povídek Zeď, vydaná 

v roce 1939. Během německé okupace vydal Sartre tři ze svých nejlepších děl: hru 

Mouchy, která je vlastní verzí orestovské legendy, dále jednoaktovku S vyloučením 

veřejnosti a významné filozofické dílo Bytí a nicota, které vyšlo v roce 1943. Jeho 

hry, uvedené v okupované Francii, vyvolaly obrovský ohlas publika.  

     Po druhé světové válce se Sartre stále více a více angažoval v politice a své 

myšlenky a komentáře o významných politických událostech sděloval v proslulé 

revue Les Temps Modernes (Moderní doba). Soubor těchto statí se postupně 

objevoval  pod názvem Situations. Obsahují úvahy a kratší studie o různých 

postavách literatury (Faulkner, Gide, Nabokov, Mallarmé, Camus), o myslitelích 

(Descartes, Husserl, Kierkegaard, Merleau-Ponty), o výtvarném umění, otázkách 

literatury, ale i problémech politiky, otázkách kolonialismu, stalinismu, socialismu, 

marxismu, revoluce a událostech roku 1968 v Paříži, o roli intelektuálů atd. 
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     Poválečné období je u Sartra silně poznamenáno spoluprací s francouzskou 

komunistickou stranou, která mu však přinášela mnoho osobních i morálních 

problémů. V roce 1946 vydává Existencialismus je humanismus, jakýsi pokus o 

populárnější výklad Bytí a nicoty. Touto prací vchází Sartre do povědomí veřejnosti 

jako existencialista, neboť termín „existencialismus“ se v Bytí a nicotě ještě 

neobjevil. 

     Pro Sartra nastává nová, významná etapa – hájí ,,humanismus“, který byl pro něj 

ještě v Nevolnosti terčem posměchu. Popisuje humanismus jako teorii, která vidí 

člověka jako vyšší hodnotu – člověk je úžasný. Tento humanismus ale považuje 

Sartre za absurdní, protože existencialismus nechápe člověka jako cíl, člověk sám 

sebe projektuje. Člověk se bude uskutečňovat jako lidská bytost ne tím, když se 

bude obracet sám k sobě, ale tím, když sám mimo sebe bude hledat svůj cíl. Svým 

pojetím chtěl Sartre překlenout mezeru, která se v jeho díle objevila – od člověka 

jako existence k existenci druhých lidí. 

     Z filozofického hlediska je nejznámějším Sartrovým poválečným dílem Kritika 

dialektického rozumu z roku 1960, jejíž druhý díl vyšel po Sartrově smrti v roce 

1985. Tato kniha vyvolala značný rozruch, neboť v ní Sartre proklamuje pod vlivem 

svých životních zkušeností svůj obrat k marxismu, načež vydává další knihu s touto 

tematikou - Marxismus a existencialismus, jež byla v češtině vydána v roce 1966. 

     Před druhou světovou válkou se Sartre považoval zejména za spisovatele. 

Hodnotnou literaturu viděl jako absolutní, nadčasovou, jako způsob vnímání 

lidských záležitostí mimo dějiny. Po založení revue Les Temp Modernes, kde chtěl 

hovořit o nové situaci spisovatele, který se musí rozhodnout pro čin, musí se 

angažovat. Sartrův kontakt s marxismem začal během období hnutí odporu, ale 

zesílil po osvobození Francie. Byl tehdy požádán komunistickým časopisem Action, 

aby odpověděl na kritiky existencialismu, jež se ozývaly z mnoha stran. 

Zdůrazňoval, že marxismus i existencialismus zastávají svobodu a zdůrazňují, že 

člověk je pánem svého osudu, a že obě tyto filosofie jsou filosofiemi ,,činu“, úsilí, 

boje a solidarity.  

     Reálné události dějin, včetně tragických událostí v roce 1956, poskytly Sartrovi 

důvod k jistému odstupu od politiky komunistů. Po maďarských událostech se 

uchýlil do pozice nezávislého levicového intelektuála a plně se vrhnul na úkol 

regenerace marxismu. 
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Sartrova padesátá léta lze charakterizovat jako svého druhu ,,předehru“ marxismu. 

Jeho politická aktivita byla jedním ze silných motivů pro jeho intenzivní úsilí 

uchovat individuální projekt tváří v tvář historii, vytvořit syntézu svobody a 

historie. Tuto myšlenku plně rozvinul až v šedesátých letech – v Kritice 

dialektického rozumu.  

     Příznačné pro Sartra jsou například jeho pochvalné reference o návštěvě 

Sovětského svazu. V interview, který poskytl v roce 1954, nešetřil chválou. 

Vyzdvihl zejména naprostou svobodu kritiky (občané prý zde kritizují svou vládu 

mnohem účinněji než ve Francii) a fakt, že nejezdí za hranice podle něj nespočívá 

v tom, že nesmějí, ale v tom, že neradi opouštějí svou zem atd. Později se přiznal, 

že lhal. 

     Na přelomu padesátých a šedesátých let podporuje alžírskou FLN, zažívá 

bombové útoky OAS směřující přímo proti němu, stává se mluvčím intelektuální 

levice a jeho existenciální marxismus se zdá ukazovat svou sílu pro interpretaci 

dějin, a to již před májovými událostmi v Paříži roku 1968. Květnové události roku 

1968 v Paříži zastihly Sartra připraveného daleko více než mnoho ostatních. Velmi 

rychle podpořil studenty v jejich revoluční akci. Vystupuje v rozhlase, dává 

interview, je stálým návštěvníkem „osvobozené zóny“ v Latinské čtvrti. 

Po záchvatu v březnu 1973 se Sartre stále víc a víc propadá do slepoty a jeho 

horečnatá aktivita, kterou se cítil stále mladý, vyhasíná. Umírá v Paříži dne 15. 

dubna 1980.  

Slepý Sartre neušel ani na konci svého života uštěpačným poznámkám i některých 

svých blízkých přátel. Bylo těžké být Sartrem starým, nemohoucím, neschopným 

číst a psát. (2, str. 49-78) 

      ,,Víte, když jsem pochopil, že už nebudu moci psát – psával jsem deset hodin 

denně a byla to nejkrásnější doba mého života-, když jsem pochopil, že je s tím 

konec, byla to pro mne velká rána, a dokonce jsem myslel na to, že se zabiju…Ale 

nakonec jsem se o to nepokusil. Víte, byl jsem celý život tak šťastný, nemohl jsem 

najednou změnit roli. A tak jsem byl ze zvyku šťastný dál.“  (2, str. 78) 
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3.2. Jean-Paul Sartre a jeho dílo 

     Václav Černý píše: ,,Sartrovi hrdinové jsou charakterističtí svou rozpolceností, 

nespokojeností se sebou samým. Jací jsou ve skutečnosti? Dobří nebo zákeřní, jsou 

to opravdu jen slaboši? Ve skutečnosti nikdy nejsou tím, čím jsou. Jsou vším a 

ničím, jací jsou, hned již nejsou, byli takoví a vzápětí to bylo jejich minulostí, 

kterou popírají a neznají. Vždy budou před sebou, případně za sebou, nikdy se 

sebou. Jako smrt: buď příliš brzo, buď příliš pozdě, nikdy včas.“ (11, str. 39) 

     Veškerá tvorbu Jean-Paul Sartra byla obsahem předchozí kapitoly, proto se 

v souvislosti se Sartrovým psaním zaměřím na jeho ontologii, která je pro 

pochopení jeho díla podstatná. 

 

3.2.1. Sartrovy ontologické úvahy 

     Sartre se úzce zabýval problematikou svobody, z níž plyne lidská zodpovědnost 

za své rozhodování a vůbec za své bytí. Sartrova teze spočívá v úvaze, že vědomí 

musí být nejdříve reflektováno a abychom je mohli reflektovat, musí vědomí být 

ještě předtím, než je reflektováno. Zároveň je vědomí také vědomím něčeho, proto 

spolu s bytím vědomí je také dáno bytí věcí. Tato spojitost je důležitá, protože 

každé vědomí, jež klade nějaký předmět, je pro něj současně vědomím sebe sama. 

Vědomí lze reflektovat pouze z vědomí, z toho tedy vyplývá, že vědomí je zároveň 

vždy vědomím samo o sobě a vědomím sebe sama. Sartre určuje dva aspekty 

veškerého bytí: bytí člověka (vědomí) a bytí věcí (nevědomí). Mezi těmito bytími je 

velký rozdíl, tedy zatímco bytí člověka se přímo vztahuje k realitě, je neustále 

v pohybu, bytí věcí je nereflektivní, je to bytí bez dění a času, bytí bez důvodu. Bytí 

v sobě – bytí věcí je uzavřené, nemá vědomí ničeho, ani sebe samého. Věci jsou 

tím, čím se mohou jen jevit.  Na druhé straně bytí pro sebe – bytí člověka je určeno 

vědomím sebe sama, je čistým vědomím, protože bytí pro sebe je pro člověka tím, 

čím se vidí on sám. Bytí pro sebe – vědomí je vždy vědomím něčeho jiného, je 

bytím lidským, je vždy mimo sebe, vždy u věci, je nicotou, právě s ním vchází do 

světa negace. Bytí pro sebe je nicotou, protože je třeba, aby se vědomí vždy 

k něčemu vztahovalo, protože jako intencionalita nemá obsah.     



 56 

      Bytí pro sebe a bytí v sobě představují dvě naprosto odlišné dimenze bytí. Bytí 

pro sebe se neustále k něčemu vztahuje, proto nikdy nemůže dosáhnout své 

podstaty, zůstává pouze projektem. Pouze smrtí se člověk stává bytím v sobě, ale 

bytí v sobě nemůže překonat sebe sama, protože nemá vůli. Bytí, které by slučovalo 

bytí pro sebe a bytí v sobě, by mohl zastupovat pouze Bůh, ale v případě Sartra byla 

tato varianta zcela nemožná, protože existenci Boha je Sartre vždy vyvracel.  

     Jana Novozámská shrnuje: ,,Sartrovo pojetí svobody bylo svázáno s jeho novým 

projektem vědomí jako negativního, absolutně svobodného, transcendujícího, které 

jako bytí pro-sebe je odděleno od bytí věcí a nemůže být nijak determinováno. Je 

svobodné a shodné s existencí. Svoboda není nějakou vlastností člověka, je to jeho 

existence sama.“ (2, str. 105) 

     Protože se má práce nezabývá výhradně filosofií Jean-Paul Sartra, pouze jsem 

naznačila základní ontologické uvažování, který Sartre vtiskl do své tvorby. 

Stěžejním dílem, jež se zabývá vztahy mezi bytím a nicotou je právě Sartrovo 

rozsáhlé dílo Bytí a nicota, ale s problematikou bytí souvisí také ostatní Sartrova 

tvorba, kterou jsem tímto chtěla uvést.  

 

3.2.2. Existencialsimus je humanismus 

     Jean-Paul Sartre pronesl svou řeč na téma Existencialismus je humanismus 

v Paříži v klubu Maintentant 29.října roku 1945. Tato přednáška přilákala velké 

množství posluchačů a vzbudila velký ohlas, ať už v pozitivním či negativním 

smyslu. Přednáška vyšla tiskem a stala se symbolickým vyjádřením hlavních 

myšlenek filosofie Jean-Paul Sartra.  

     Stěžejním bodem, jenž prochází celou přednáškou, je myšlenka svobody 

člověka, jíž Sartre ve své tvorbě i myšlenkách věnoval mnoho pozornosti. U 

člověka existence předchází esenci, tedy člověk nenaplňuje předem určený význam, 

ale stává se tím, kým se sám projektuje. Sartre zde odkrývá hluboký smysl lidského 

jednání, morálky, zodpovědnosti i s tím spojené existenciální úzkosti. Na tomto 

základě se pak snaží ukázat hodnotu, kterou existencialismus přiznává člověku, 

třebaže jej neposuzuje podle žádného obecného vzoru, ale vychází jen z konkrétní 

lidské subjektivity. Pravý existencialismus je podle Sartra pravým humanismem. 
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Sartre je zastáncem humanismu, jenž popisuje jako teorii, která vidí člověka jako 

vyšší hodnotu – ,,člověk je úžasný“. Tento humanismus ale považuje Sartre za 

absurdní, protože existencialismus nechápe člověka jako cíl, člověk sám sebe 

projektuje. Člověk se bude uskutečňovat jako lidská bytost ne tím, když se bude 

obracet sám k sobě, ale tím, když sám mimo sebe bude hledat svůj cíl. Věci je třeba 

brát tak, jak jsou. Jestliže Bůh Otec je potlačen, je potřeba někoho, kdo by vynalézal 

hodnoty. Nejvyšší hodnotou je pro Sartra svoboda jako smysl, jenž volí člověk pro 

svůj život. Život nemá smysl apriori, teprve svou volbou mu dávám hodnotu. Svým 

pojetím chtěl Sartre překlenout mezeru, jež se v jeho díle objevila – od existence 

člověka k existenci druhých lidí. (2, str. 56) 

     Sartre, zástupce ateistického existencialismu prohlašuje, že když neexistuje Bůh, 

existuje alespoň jedna bytost, která existuje dříve, než mohla být vymezena 

nějakým pojmem a že touto bytostí je člověk. Člověk není zprvu ničím, bude jím až 

po tom, když se někým udělá a bude takový, jakým se udělá. Člověk je takový, jaký 

sebe chce a jaký sebe koncipuje po existenci, jaký se chce po tomto vzmachu 

k existenci; člověk není nic jiného než to, čím se udělá. Takový je princip 

existencialismu. Člověk je nejdříve projektem, jenž se žije subjektivně, nic 

neexistuje předběžně před tímto projektem, člověk bude teprve tím, co projektuje, 

aby byl. Nestáváme se těmi, kterými bychom chtěli být, protože chtění je vědomé 

rozhodnutí, které pro většinu z nás přichází až po tom, co se stalo samo. Důležité je 

ale také to, že pokud existence skutečně předchází podstatu, člověk je zodpovědný 

za to, co je. Existencialismus chce, aby každý člověk dostal do svého držení to, čím 

je a aby na něm spočinula naprostá odpovědnost za  jeho existenci. (1, str. 73) 

     Protože byl Sartre ateistou, prohlašoval za výchozí bod existencialismu již 

zmiňovaný Dostojevského výrok: ,,Kdyby Bůh neexistoval, vše by bylo dovoleno.“ 

Opravdu je vše dovoleno, jestliže Bůh neexistuje a člověk je opuštěn, protože 

nenalézá v sobě, ale ani mimo sebe možnost se něčeho zachytit? Ve své knize 

Sartre Existencialismus je humanismus předjímá tuto tezi: ,,Jsme sami, bez omluv. 

Vyjádřil bych to slovy, že je odsouzen být svobodný. Odsouzen, protože se sám 

nestvořil, a jinak přesto svoboden, protože jednou vržen do světa, je odpovědný za 

všechno, co dělá.“  

     Člověk je stále mimo sebe sama, tedy existuje tím, že se především projektuje 

vpřed a ztrácí se mimo sebe. Člověk pronásleduje transcendentní cíle – ve smyslu 
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přesahování. Spojení transcendence a subjektivity, to je to, co Sartre nazývá 

humanismem. Humanismus, protože připomíná člověku, že není zákonodárce mimo 

něho sama a že v opuštěnosti rozhodne sám o sobě. Existencialismus není nic jiného 

než snaha vytěžit všechny důsledky z důsledného ateistického postoje. Naprosto se 

nesnaží ponořit člověka do beznaděje. (2, str. 125) 

      Sartre ve své práci nejen čelí kritikám, ale sám kritizuje: příliš abstraktní 

principy (které často ztroskotávají), absurdní humanitu uzavřenou samu v sobě (ta 

může vést až k fašismu), univerzální morálku (nemůžeme apriori rozhodnout o tom, 

co se má dělat; existuje jen morálka konání a závazku), myšlenku pokroku (člověk 

je stále stejný, mění se pouze situace; volba zůstává vždy volbou v určité situaci), 

materialismus (existencialismus nedělá z člověka předmět ve smyslu souboru 

determinovaných reakcí; jediný může dát člověku hodnotu  člověka), determinismus 

(osud člověka je v něm samém: u zbabělce nebo hrdiny jde o čin, nikoliv povahu), 

kvietismus (není skutečnosti než v jednání, člověk se sám dělá). (2, str. ) 

     Doba, v níž Sartre své myšlenky přednášel, je nám dnes již vzdálená, přesto si na 

ni uchováváme vzpomínku. Ti, kteří Sartrovu dobu zažili, nebo se s ním dokonce 

setkali, říkají: Kdo jiný než Sartre nás mohl učit něco nového? Kdo nás učil nově 

myslet? Nová témata, nový styl, nový polemický a útočný způsob kladení 

problémů, to vše přicházelo se Sartrem. ,,V době osvobození jsme zůstávali bizarně 

sevřeni dějinami filosofie. Prostě jsme vstupovali do Hegela, Husserla a 

Heideggera, vrhali jsme se jako mladí psi na scholastiku, jež byla horší než ta 

středověká. Naštěstí zde byl Sartre. Sartre, to bylo naše ,,vně“, byl to opravdu 

závan čerstvého vzduchu. Je hloupé tázat se, zda Sartrem něco začíná, anebo končí. 

Jako všechny věci a tvůrčí lidé, také on je uprostřed, roste uprostřed. Zůstává 

skutečností, že jsem se tehdy necítil přitahován existencialismem ani fenomenologií, 

ač opravdu nevím, proč vlastně, ale když jsme k nim dospěli, tak už to byla historie, 

příliš mnoho metody, napodobování, komentáře a interpretace, krom Sartrova 

prostřednictví.“ (Gilles Deleuze) 

(12, str. 91-92) 

     Sartre skutečně přinesl v době své přednášky o existencialismu jako humanismu 

do francouzské akademické filosofie závan čerstvého vzduchu. Pod názvem 

existencialismus, kterému se Sartre zpočátku bránil, bylo pak řazeno vše, co Sartre 

a Beauvoirová na podzim 1945 napsali. Podle Beauvoirové byl úspěch 
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existencialismu do značné míry vedlejším produktem snahy celé francouzské 

poválečné společnosti pokusit se vyvážit druhořadé mocenské postavení Francie, 

k němuž ji odsoudila válka. (12, str. 95) 

 

3.2.3. Nevolnost 

     Jean-Paul Sartre začal psát svůj román Nevolnost v pozici, kterou v tomto období 

zastávali také ostatní soudobí filosofové. Byla to pozice pochybnosti všeho: slova 

jako takového, spisovatele, který svým slovem  jen mystifikuje, ,,čistého umění“, 

jehož ,,čistota“ je souznačná s prázdnotou, pochybnost samotného člověka i celého 

světa. (16, str. 185) Sartrovi se zdálo lživé všechno, celý svět hodnot evropské 

civilizace a kultury, všechny koncepce reality, člověka, vědy, literatury, 

humanismu. Zdály se mu lživé a základní pocit takové lživosti určil celou optiku 

jeho románu. (16, str. 186) 

     Když roku 1938 Sartrův román vyšel, vzbudil neobvyklou pozornost. Určitě 

z toho důvodu, že prostřednictvím svého díla vyvedl tehdy ještě mladý autor 

existencialistickou myšlenku z úzkého kruhu odborníků na široké pole čtenářské 

obce. Dílo s beletristickou povahou bylo v tomto případě zároveň promítnutím 

Sartrových tezí ve smyslu existencialistické filosofie.  

     Sartre chtěl v románu vyjádřit svou osobní metafyzickou zkušenost, své otřesené 

poznání života, světa, lidské existence, své osobní závratě nad věcmi i vlastním 

nitrem. Nikdo před Sartrem nepodal s takovou intenzitou a s takovým tragickým 

důrazem pocity nicoty lidského údělu tváří v tvář krutým silám přírody a vesmíru 

jako právě on. (16, str. 186-187) 

     Sartre, který prošel celou škálou zoufalství, stane se hlasatelem lidské aktivity a 

v plné naléhavosti nastolí jako hlavní problém své filosofie otázku lidské svobody, 

odpovědnosti člověka k sobě samému i ke společnosti a s tím související otázky 

sebeuvědomění a seberealizace. (16, str. 188) 

     Sartrův román Nevolnost se vyznačuje především netradiční formu; je totiž 

napsán ve formě deníku, který, jak se dozvídáme na první straně knihy, byl nalezen 

v pozůstalosti Antoina Roquentina. Zmíněný Roquentin, dobrodruh, spisovatel a 

historik, je hlavní postavou příběhu. Zaměstnává ho psaní historické knihy o 

markýzi de Rollebon. Mezitím, co střádá potřebné informace, uvědomuje si, že 
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nedokáže dost dobře zjistit, jakým člověkem markýz de Rollebon ve skutečnosti 

byl. Toto zjištění ho zasáhne natolik, že se psaní vzdává a kniha zůstává 

nedokončena.  Roquetin znejistěl z toho důvodu, že informace a dokumenty, které 

lze nalézt v minulosti, nejsou zárukou pravdivosti. Roquentin tedy dochází k 

názoru, že „minulost neexistuje“. (16, str. 119) Přitom si klade otázku po smyslu 

života, zda má vůbec naše snažení se po dokonalé existenci svůj cíl. Roquetin si 

uvědomuje absurdnost takové situace, ale jakékoliv konečné vyústění v podobě 

sebevraždy odmítá. Hlavní hrdina knihy dochází k závěru, že každý musí plnit 

určitý úkol jen z toho důvodu, aby schoval absurdnost své existence. Samotný 

Roquetin bere jako takový úkol své psaní. Umění je pro něho v podstatě záchranou, 

je tedy rozhodnutý psát za každou cenu, psát v podstatě cokoli, jen aby dal svému 

životu trochu smysluplný řád. 

     Roquentina v určitých okamžicích jeho života provází jistá nemoc, dalo by se 

říci „nevolnost“: ,,Nejde to, vůbec to nejde: mám ji, mám to svinstvo, mám 

Nevolnost. A tentokrát je to něco nového: popadlo mě to v kavárně. Teď už nebudu 

mít žádné útočiště, nebudu vědět, kam jít.“ Roquetin trpěl nevolností často, prožíval 

ty chvíle způsobem, ke kterému by se dala přirovnat těžká rána opilcova, vše kolem 

mu splývalo, chtělo se mu zvracet a ten strašný stav se ho nepustil, držel ho jako 

zajatce v těsných kleštích.  

     Jiný překlad Sartrova díla je ,,hnus“, takže když se Roquetin dostane do této 

situace, jeho okolí se mu začne hnusit. Roquetin je ale ,,podivínem“ i mimo své 

záchvaty nevolnosti. Příkladem jsou personifikace. „Šle jsou na modré košili sotva 

vidět, úplně mizí a splývají s modří, ale je to falešná skromnost: ve skutečnosti 

nedovolují, aby se na ně zapomínalo, děsí mě svou beraní tvrdohlavostí, jakoby 

původně měly v úmyslu stát se fialovými a pak se cestou zastavily, aniž by se vzdaly 

svých pretencí.“ (16, str. 26) 

Velmi zajímavě je v této části knihy vylíčení momentu nevolnosti: ,,Jeho modrá 

bavlněná košile se radostně odráží od čokoládové zdi. To rovněž způsobuje 

Nevolnost. Lépe řečeno, to je Nevolnost. Nevolnost není ve mně: pociťuji ji tamhle 

na zdi, na šlích, všude kolem. Tvoří jeden jediný celek s kavárnou, a já jsem v ní.“ 

(16, str. 25) 
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     Někdy se stalo, že ho nevolnost opustila: ,,Stalo se, že Nevolnost zmizela. Když 

se do ticha zvedl hlas, pocítil jsem, jak mi tuhne tělo, a Nevolnost omdlela. Naráz: 

stát se náhle tak tvrdý, tak zářivě rudý bylo téměř bolestné.“ (16, str. 29) 

     Sartre se dotýká tématu absurdity: ,,Ted se mi rodí perem slovo Absurdita: před 

chvílí v parku jsem je nenašel, nepotřeboval jsem je: myslel jsem beze slov, na 

věcech, s věcmi. Absurdita, to nebyla ani myšlenka v mé hlavě, ani dech hlasu, ani 

ten dlouhý mrtvý had u mých nohou, ten dřevěný had. A aniž bych cokoliv jasně 

formuloval, pochopil jsem, že jsem našel klíč k Existenci, klíč k mým Nevolnostem, 

k vlastnímu životu.“ (16, str. 135) 

     Sartre se ve své filosofii věnoval problematice svobody, již neopomenul ani 

v románu Nevolnost: ,,Jsem svobodný: nemám už žádný důvod žít, všechny důvody, 

jež jsem vyzkoušel, povolily a žádné další si nedovedu vymyslet. Dnes můj život 

končí, celý můj život je za mnou. Vidím ho celý, jeho tvar i jeho pomalé pohyby, jež 

mne dovedly až sem. Dá se o něm říct jen málo: je to prohnaná partie, toť vše.“ (16, 

str.162) 

     Jean-Paul Sartre se stal díky Nevolnosti slavným. Kniha se stala bestsellerem a 

zařadila Sartra mezi prvořadé spisovatele. Téma absurdity je zde spjato 

s prožívaným životem,  vyjádřením vlastní Sartrovy metafyzické zkušenosti hnusu, 

závratě z vlastního nitra. (2, str. 54) 

     Celá tato Sartrova kniha se věnuje hnusu – jedné z existenciálních kategorií. 

Příběh barvitě popisuje hnus a zhnusení ve všech představách; Sartrova verze hnusu 

je dokonce zhnusením z vlastní existenční absurdity. 

     Když jsem četla Nevolnost, nemohla jsem Roquentina nesrovnávat 

s Meursaultem, protože oba dva ,,hrdinové“ žijí své absurdní životy, oba dva 

prožívají obdobné pocity. Camus i Sartre také psali své romány ve stejnou dobu. 

Jak ale posoudit dva příběhy, lze to vůbec – označit jeden z nich za zdařilejší? 

Bernard-Henri Lévy ve své knize Sartrovo století píše: ,,Pokud jde o Camuse, je to 

spisovatel, to ano. Novinář, politik, divadelník, ale také spisovatel. A jaký! Je skvělý 

romanopisec! Není snad Cizinec i podle Sartra jednou z mistrovských knih moderní 

doby? A není Meaursault jiný Roquetin? A Roquetin naopak jiný Mearsault? Kdo 

rozhodne, ve kterém z obou románů vane silněji svěží vítr nového ducha? Ale je tu 

zase malý problém. Tentokrát na straně filosofie. V ní je Camus amatér.“ (18, str. 

47) Lévy samozřejmě vyzdvihuje Sartrovo mistrovství v oblasti filosofie, proti 
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němu je Camus pouhým spisovatelem a filosofem – amatérem. Já se ale musím 

přiklonit k Cizinci, který je pro běžného čtenáře látkou srozumitelnější, zatímco 

Sartre ve své Nevolnosti dovedl své myšlenky do takové složitosti, která částečně 

znesnadňuje čtení knihy a ubírá jí na srozumitelnosti.  

 

3.2.4. Zeď 

     Sbírka povídek Jean-Paul Sartra vznikala posupně v rozmezí tří let. Některé 

z nich byly poprvé otištěny samostatně, ale od roku 1939, kdy vyšly poprvé pod 

názvem Zeď, byly už vždy publikovány společně ve stejném pořadí a pod stejným 

titulem.  

     Také v této sbírce nelze popřít Sartrův filosofický vliv na literární dílo, ale na 

druhé straně zde nelze úplně ztotožnit svět myšlenek a postojů Sartrových hrdinů se 

světem Sartra filosofa. Pokud bych měla v této souvislosti vyzdvihnout některou ze 

základních Sartrových tezí, použila bych tuto: ,,Existence se předřazuje esenci, tedy 

člověk nejprve existuje, objevuje se ve světě, teprve potom se určuje.“ Neboli: 

Člověk není zpočátku ničím, musí se teprve sám někým učinit. Sartrovi bylo kritiky 

vyčítáno, že ve svých dílech popisuje beztvará stvoření, ubožáky a zbabělce, nebo 

přímo záporné hrdiny. Sartre se o tomto přel ve shodě s podstatou své filosofie a 

tvrdil, že mnozí kritici a čtenáři by chtěli, aby se člověk narodil buď jako hrdina 

anebo jako zbabělec. Je zřejmé, že pro Sartra v roli filosofa je v jeho prvním období 

lidská subjektivita nepopiratelná. Ve Zdi se však tento problém projevuje složitěji, 

z různých protikladných aspektů. Prostor Sartrových povídek je příznačně tvořen 

uzavřenými místnostmi – celami či sklepy, skleníkovými pokoji, chodbami apod. 

Uzavřenost je pravidlem tohoto světa, který připomíná labyrint, z něhož se 

nevychází. Nejen místnosti, ale i města a venkov jsou zde uzavřenými prostory. 

Pocity jako odloučenost, izolace a intimita jsou spojené s tímto prostorem, jenž má 

převážně dvojí význam: chrání i uzavírá, je místem soukromí, soustředění 

k myšlenkám a k jednání, ale je také místem, odpuzuje. Uzavřený prostor může 

totiž symbolizovat také uzavřenost nedobrovolnou – vězení či léčebnu, nechtěnou 

odcizenost okolnímu světu apod. (15, str. 155-156) 

     Ve všech pěti povídkách se lze dočíst, že všechny lidské pokusy o útěk jsou 

zastaveny Zdí; utíkat před existencí znamená pořád existovat. Existence je plnost, 
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kterou člověk nemůže opustit. V povídkách se zeď jako ,,označující“ i víceméně 

symbolické ,,označované“ objevuje vícekrát, pokaždé v jiném smyslu. Je to 

konkrétně zeď smrti v titulní povídce: ,,Vlekli mě ke zdi a já se vzpouzel, prosil jsem 

o milost. Prudce jsem se probudil a pohlédl jsem na Belgičana:měl jsem strach, že 

jsem křičel ze spaní. Kdybych chtěl, mohl jsem na chvíli usnout, ale nechtělo se mi 

ztratit dvě hodiny života: za svítání by mě vzbudili, odvedli by mě, otupeného 

spánkem, a zhebl bych beze slova; to jsem nechtěl, nechtěl jsem umřít jako zvíře, 

chtěl jsem pochopit.“ (15, str. 15)  

     Zeď oddělující normální lidi od bláznů se ukazuje v povídce Místnost: ,,Eva už 

byla klidnější; zamířila k Pierrovu pokoji, ale hned se zastavila a opřela se zády o 

stěnu, trochu ji přepadla úzkost: pokaždé, když odešla z té místnosti, zmocnilo se jí 

zděšení, že se tam musí vrátit. A přece věděla dobře, že by jinde nemohla žít: měla 

tu místnost ráda. S chladným zájmem, jako by chtěla získat trochu času, rozhlížela 

se po pokoji bez stínů a bez vůně a čekala, až se jí vrátí odvaha. Jako čekárna u 

zubaře. Eva si představovala, že do čekárny vcházejí vážní, světle odění pánové. Ani 

jim nestálo za to, rozhlédnout se kolem. Jeden za sebou vláčel ruku jako ploutev, a 

jak šel kolem, tu a tam zavadil o polštářek, o předmět na stole, a kdykoliv se něčeho 

dotkl, ani to s ním nehnulo.“ (15, str. 36) 

     Další povídky poskytují motiv zdi v trochu skryté podobě: V Mládí vůdce se zeď 

představuje jako překážka pro někoho druhého. ,,Kdo jsem? Dívám se na psací stůl, 

na sešit. ,,Jmenuju se Lucien Fleurier, to je jenom jméno. Vytahuju se. Nevytahuju 

se. Nevím, nemá to žádný smysl. Jsem dobrý žák. Ne. To je jen přetvářka: dobrý žák 

pracuje, já ne. Má dobré známky, neučím se rád. Taky se neučím nerad, je mi to 

prostě fuk. Všechno je mě fuk. Nikdy ze mě nebude vůdce. Ale co ze mě vlastně 

bude? Co vlastně jsem já? Už je to tak: já neexistuju.“ (15, str. 107) 

     V Hérostratovi se zdí stává přepážka, za kterou se hlavní hrdina schovává před 

sebou samým a před svými skutky: ,,V následujících čtrnácti dnech jsem málo 

vycházel a dával jsem se pomalu unášet svým zločinem. V zrcadle, kam jsem se 

občas chodil prohlížet, jsem s potěšením konstatoval změny na svém obličeji. Oči se 

zvětšily, pohltily celý obličej. Byly černé a pod skly něžné a točil jsem s nimi jako 

s planetami.“ (15, str. 55) 

     V Intimitě je zdí okno balkonu, kam je svou Lulu zavírán Henri:,,Lulu se dala do 

smíchu. ,,Směju se, protože před sebou vidím Henriho v pyžamu na balkóně; třásl se 
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zimou. Víte, jak jsem to udělala, abych ho mohla zavřít? Byl vzadu v ateliéru, 

Robert plakal a on dělal kázání. Otevřela jsem okno a povídám: ,,Podívej Henri, 

tamhle srazil taxík květinářku.“ Protože má taxikářku moc rád. ,,Kde?“ povídá. Já 

jsem potichoučku ustoupila, vrátila se do pokoje. Přes sklo jsem na něho zavolala: 

,,To tě naučí týrat mi bratra!“ Nechala jsem ho na balkóně přes hodinu, koukal na 

nás vypoulenýma očima, byl modrý zlostí.“ (15, str. 75) 

     Zeď je pro Sartra překážkou na útěku z pocitu existence. Vítězství z této 

existence je zřejmé i v povídkách, jež se tomuto úhlu pohledu vyhýbají. Ironie 

existence je výrazně zobrazena v titulní povídce, kde Sartrův popis ,,fyziologie“ 

stavů člověka před násilnou smrtí doplňují další podobné výpovědi, které zazněly 

také v jiné tvorbě francouzských spisovatelů.  

     Opět se mohu vrátit ke Camusově Cizinci, ve kterém hlavní hrdina Meursault 

prožívá podobné pocity jako Pablo: je blízko smrti, očekává moment vlastní 

popravy, nemůže dokonce nalézt odpočinek ani ve formě spánku. Ale je zde i jeden 

rozdíl: stejně tak jako Camus, také Meursault vidí v absurdnu pravdu, s níž je 

možné žít, ale pro Pabla ztrácí život ve spojení s absurditou smysl. Pablo sice 

neumírá, ale chová se tak, jako by mrtvý byl. Snaží se svobodně myslet na svou 

smrt, přičemž se při dlouhém čekání smrt jakoby zpředmětňuje. Smrt se ukazuje 

v jeho pocitech i v každé části vězeňské místnosti. Pablovi zbývá jen vědomí smrti 

a zároveň také vědomí absurdity života. Absurdita bytí spočívá v principu, že je to 

bytí pro smrt, pro konečnost, přičemž toto konečné bytí zpětně zpochybňuje vše: 

Pablův boj, jeho lásku, tragičnost jeho zajetí, a nakonec i jakoukoliv snahu 

zachránit si svůj život. 

     Sartre se ve svém literárním díle a dramatu zabývá tzv. mezními situacemi, 

v nichž se hrdinové jeho příběhu ocitají. Každá Sartrova povídka jako by se 

vyprávěcí technikou podřizovala typu ústřední postavy, jejímu myšlenkovému 

světu, způsobu života. Postavy se neprojevují zcela spontánním vědomím: to, čemu 

se říká život, často tvoří jazyk druhého, jazyk modelovaný okolím. Ve většině 

povídek jde o směsici osobního a neosobního vědomí. (15, str. 158-160) 
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3.3. Jean-Paul Sartre a divadlo 

     Sartrovy filosofické eseje se zřetelně odrážejí v jeho rozsáhlé vynikající literární 

tvorbě: v románech, novelách a především v dramatech. O absurditě lidské 

existence, o zbytečnosti člověka, o životě jako ztroskotání vypráví Sartrova 

románová prvotina Nevolnost (1938). Dramatická prvotina Mouchy, jež vychází ve 

stejném roce jako Bytí a nicota, tematizuje zase fenomén lidské svobody ,,na rubu 

zoufalství“. (17, str. 163) 

     Literární či dramatické dílo, jehož autorem je filosofický myslitel, je vždy těsně 

spjato s osobností a myšlenkovým vývojem tohoto autora. V případě Sartra, který 

byl význačnou osobností své doby právě díky svým filosofickým názorům, je 

zapotřebí přihlédnout k faktu, že se tyto názory nutně promítly také do jeho 

dramatické tvorby. Proto nelze při rozboru Sartrova dramatického díla opomenout 

autorova filosofická východiska, jež představují  pilíře jeho dramatu.  

     Sartre psal svá dramata ve 40. a 50. letech 20. století, je tedy zřejmé, na jakém 

historickém pozadí dramata vznikala. Do francouzského myšlení a literatury 

zasáhly události z druhé světové války, především hrozba fašismu a okupace 

Francie. Problémy neklidné doby se samozřejmě promítly do veškeré umělecké 

činnosti. Symbolem doby se stala také angažovanost, jejímž problémem byl 

i existencialismus, který se ve Francii formoval již koncem třicátých let. V důsledku 

toho všeho lidé zažívali pocity absurdity, úzkosti a osamocení. Mnoho autorů se 

pod tímto tlakem i silnou inspirací zároveň obrátilo k zobrazení existující reality, z 

čehož vyplývaly konflikty, jež popisovaly dojmy z různých interpretací válečných 

prožitků, současného světa a místa člověka v něm.  

     Sartre pracoval na své dramatické tvorbě dvacet let, drama tedy bylo nedílnou 

součástí jeho celkového díla, přesto tvoří jakýsi samostatný a ucelený komplex, 

jehož význam se v této kapitole pokusím nastínit. 

     Bernard-Henri Lévy ve své knize Sartrovo století vystihuje Sartrův vztah 

k literatuře a divadlu takto: ,,Literatura je nepřítomnost. Je to naprosté oddělení 

autora od čtenářů i čtenářů mezi sebou. V nejlepším i v nejhorším jde o štěpení, 

dělení, lze mluvit o diferenciaci. Zatímco divadlo - viděl to dobře už Rousseau, jiný 

divadelní amatér, a stejně jako Sartre to stále opakoval – má vlastnosti přesně 

opačné: fyzickou přítomnost herců i publika, zaujetí, které se z této komunikativní 
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přítomnosti odvíjí, shromáždění diváků v kompaktní a reálné společenství lidí 

přijímajících přímo dané poselství. Sartre v tom vidí v různých obdobích, podle 

toho, cítí-li se jako ,,umělec“ nebo jako ,,politický aktivista“, buď příčinu úpadku 

divadla, nebo důkaz jeho znamenitosti. Jedna věc je však nepochybná. Divadlo pro 

něj není tak docela uměním. Je to spíš hraniční žánr mezi literaturou a ne-

literaturou. V tom se také  odlišuje od Camuse, pro kterého bylo divadlo ,,nejvyšším 

uměleckým žánrem a každopádně tím nejuniverzálnějším.“ A mimochodem je to 

také jeden z důvodů spíše ,,bulvárnější“ inspirace sartrovského divadla. Jak se 

mohlo stát, že tento filosof, umělec, jemuž dělalo takovou starost, aby jeho romány 

byly opravdu moderní, že tento avantgardní umělec, obstojný znalec moderního 

divadla, mohl psát divadlo bližší Bernsteinovi, než povznášejícím kusům 

Diderotovým? Vysvětlení je prosté: divadlo není umění, je to nástroj; není to žánr, 

ale prostředek; je to vlastně nesmírně účinný, ale prozaický a často vulgární způsob, 

jak zasahovat do záležitostí doby. A velké množství bulváru, jeho komedií, jeho 

politických dojímavých či povznášejících tragédií, k tomuto účelu zcela postačí.“ 

(18, str. 63 – 64) 

      Sarte napsal celkem osm divadelních her a dvě adaptace. První divadelní hry 

odrážely Sartrovo chápání svobody, které bylo ovlivněno jeho zkušeností s druhou 

světovou válkou v okupované Francii. Ve hře Mouchy Sartre ukázal, že to, co nás 

určuje je pouze naše rozhodnutí k činu, poté čin sám, za nějž neseme plnou 

odpovědnost. Další hra, S vyloučením veřejnosti vykresluje obrazy nezodpovědného 

jednání, jež je řízeno nepoctivostí a ukazuje důsledky takového neautentického 

jednání. Zároveň je zde zdůrazněn vztah jednoho člověka k druhému. Další dvě 

dramata, jež Sartre napsal v období těsně poválečném, navázala svou tématikou na 

obě předcházející díla, ale je z nich patrný určitý myšlenkový posun. Další hra, 

Mrtví bez pohřbu popisuje střet bytí pro sebe, ale vše je dovedeno do vyhraněného 

tónu - děj je zasazen do mezní situace mučení. Zároveň je zde naznačen mravní 

konflikt motivace rozhodování, jenž předznamenává problematiku dalších 

Sartrových dramat. Hra Špinavé ruce, napsaná v období formování nové politické 

scény v poválečné Francii, odráží Sartrovo přehodnocování jeho výchozích pozic, 

především pak přehodnocení jeho pojetí svobody. Prezentuje zde příklad dvou 

různých pojetí morálky, na základě kterých  se jedinec rozhoduje buď sám za sebe 

individuálně, nebo naopak v rámci kolektivu, jehož je součástí. Drama Ďábel a 
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pánBůh potvrzuje tento Sartrův posun od absolutní svobody rozhodování ke 

svobodě podmíněné sociohistorickým kontextem jedince. Tématem dalšího dramatu 

– Holá pravda je soudobá společnost a politická scéna. Tuto hru napsal Sartre 

v době studené války, kdy se stavěl do pozice proti antikomunistické a antisovětské 

propagandě. Ve všech zmíněných hrách se ukazuje Sartrovo plné nasazení 

v angažování se ve veřejném životě společnosti. Další ze Sartrových her – Vězni 

z Altony ukazuje jednotlivce, jejichž životy jsou určitým způsobem podmíněny 

historickými událostmi. Ve hře je zobrazen výsledek přehodnocování Sartrových 

filozofických pozic, kde se snažil o sloučení existencialismu s marxismem. 

Trojánky – poslední Sartrova hra, je postavena na odsouzení veškerých válečných 

aktivit. 

     Konfliktní situace, které řeší hrdinové Sartrových divadelních her, nevyplývají 

z jejich charakterů (to, co člověka určuje, není jeho charakter, ale jeho čin), ale ze 

situací, v nichž jsou proti sobě postaveny určité hodnotové systémy. Sartre 

zdůrazňuje, že tyto hodnotové systémy mají svou látku čerpat ze současnosti, 

z konkrétních situací, ale zároveň mají obsahovat určité poselství, které Sartre 

přirovnává k mýtu. Sartre upozorňuje také na důležitost zachování určitého odstupu 

mezi divákem a divadelními hrdiny hry. Tato distance slouží k tomu, aby u diváka 

nebyla narušena schopnost kritického myšlení. (19, str. 26) 

 

 

3.3.1. Mouchy 

 

     Pravděpodobně Sartrova nejznámější hra, Mouchy, která vznikla během 

německé okupace (roku 1943), je Sartrovou vlastní verzí orestovské legendy.  

Drama o dvou jednáních, v jejíž zápletce se Sartre vrací k Euripidově mýtu, ve 

kterém se Orestes, syn Agamemnona a Klytaimnestry vrací do svého rodného města 

Agru, odkud byl kdysi vyhnán vrahem svého otce.  

     Tato hra považuje ze své nejdůležitější téma chápání svobody. Smyslem první 

Sartrovy hry je ukázat, že lidé jsou svobodní a zodpovědní a že nezáleží na vnějších 

okolnostech, jež nás provázejí. Orestes je veden svým vychovatelem k uznávání 

obecně platných hodnot a k chápání svobody jakožto symbolu odpoutání se od 

svých závazků – k rodině, vlasti, víře apod. Sartre zde opět připomíná svou hlavní 
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myšlenku: ,,Abychom byli plně lidmi, musíme neustále volit, rozhodovat, žít vědomě 

svůj osud a nést za něj plnou odpovědnost. Naše absolutní svoboda nám umožňuje 

svobodné rozhodování.“ Kdo nerozhoduje, dobrovolně se zříká svobody a pravého 

smyslu své existence, v jeho jednání se objevuje prvek neupřímnosti. Sartre 

v Mouchách popisuje dvě různé podoby svobody – jednou z těchto podob je 

svoboda jako obecná hodnota všech lidí, druhou podobou je individuální svoboda 

každého jedince v dané situaci, v níž se právě ocitá.  

     Hlavní hrdinou Much je Orestes, jedinec, který je zodpovědný za své 

rozhodování a jednání, je tedy naprosto svobodný. Orestes svým jednáním vědomě 

vytváří svůj osud a představuje tak onu lidskou svobodu. Všechno, co dělá, probíhá 

zásadně na základě Orestova vlastního rozumu, protože si jako jediný ze všech 

obyvatel Argu uvědomuje svou svobodu, z níž pramení svobodné rozhodování. 

     Sartre pro tuto hru převzal děj antické báje, ale využil ho jen jako kulisu, která 

mu posloužila k prezentaci jeho filosofie svobody. V této souvislosti je důležité 

poukázat na rozdíly mezi oběma verzemi. V původním antickém mýtu se Orestes 

musel podřizovat božím požadavkům, zatímco v Sartrově pojetí příběhu vystupuje 

Orestes jako sebevědomý hrdina, který jedná na základě svého vlastního 

rozhodnutí. Uvědomuje si falešnou morálku absolutního Dobra a rozhodne se 

k činu, kterým určí sám sebe, který jej posune do dospělosti. Nezabíjí vrahy svého 

otce z prudkého afektu, ale zabíjí zcela vědomě, protože zabíjí pro spravedlnost. 

Zabíjí proto, aby uskutečnil svůj svobodný čin: „Spravedlnost je lidská záležitost, 

spravedlnost je vrátit lidem v Argu vlastní důstojnost“. (20, str. 56)  Teprve poté, co 

probodne svého nepřítele, cítí se volný: „Jsme svobodní, Elektro. Připadá mi, jako 

bych tě přivedl na svět a jako bych se právě narodil s tebou. Ještě včera jsem byl 

sám a dneska mi patříš. Svoboda mě zasáhla jako blesk.“ (20, str. 66) Orestes se cítí 

svobodně, necítí vinu. Říká, že ponese svůj čin na ramenou a čím těžší bude, tím 

větší bude mít radost, protože v něm bude jeho svoboda. 

     Jinak ale reaguje Elektra, která si svou svobodu plně neuvědomuje. Říká, že 

přece nemůže být svobodná, když nemůže odčinit to, co společně provedli. Elektra 

má strach z nekonečných výčitek svědomí, jež musí mít ten, kdo se podílel na 

vraždě vlastní matky. Elektra si pomstu vysnila, ale ke skutečnému činu by se nikdy 

neodvážila, jí vyhovovalo žít v touze po pomstě.  
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     Jaká je tedy Sartrova teze o odpovědnosti, která souvisí se svobodou jednání? 

Sartre říká, že spravedlivé činy se nemají odčiňovat. Za spravedlivý čin je třeba 

pouze převzít odpovědnost. 

     Ve hře Mouchy přece jen existuje určitý hodnotový řád, jenž převyšuje ostatní. 

Je jím Bůh Jupiter, který údajně všechno stvořil a proto si vynucuje poslušnost 

všech lidí na Zemi. Jupiter bere lidské bytosti jako pouhá nesvobodná bytí. Přestože 

Sartre určil jako nejvyšší hodnotový řád boha Jupitera, nelze ani zde opomenout 

autorův postoj k víře. Sartrův ateismus se projeví v postavě Oresta, který bez ustání 

odporuje boží vůli: „Celý tvůj vesmír nestačí, aby mi vyvrátil mou pravdu. Jsi král 

bohů, Jupitere. Ale nejsi král lidí. Udělal jsi tu chybu, žes mě stvořil svobodného. 

Nejsem pán, ani otrok. Já sám jsem svoboda!… Náhle mě zasáhla svoboda a 

pronikla mnou, příroda uskočila nazad; a najednou nebylo na nebesích ani Dobro, 

ani Zlo, a nikdo, aby mi rozkazoval.“ (20, str. 81-82) 

     Svůj ateismus Sartre dále rozvíjí ve hře Ďábel a pánBůh, kterou napsal roku 

1951. Sartrova známá věta, kterou si vypůjčil od Friedricha Nietzsche: „Bůh je 

mrtev“, se nese jeho dramatickou tvorbou jako tenká dějová linka.  

Autorův postoj připomíná také nejznámější Sartrova teze, kterou představil ve své 

přednášce Existencialismus je humanismus. Tato teze se týká svobodného 

projektování sebe sama a říká, že člověk není nic jiného než projekt, jenž sám sebe 

uskutečňuje dle zákonů, které jsou mu vlastní. Jak říká Orestes: „Jsem odsouzen, 

abych neměl jiný zákon nežli svůj vlastní.“ (20, str. 81)  

     Ačkoliv je svoboda nejvyšší hodnotou, kterou hrdina divadelní hry Orestes 

vyznává, tu pravou svobodu nalézá až ve zlomovém okamžiku příběhu, kdy sám 

vykoná spravedlnost. Stává se skutečně svobodným až ve chvíli, kdy vykoná 

skutečné činy, za které nese plnou zodpovědnost. 

Orestes opouští své rodné město se vztyčenou hlavou. Kdyby se stal králem, popřel 

by sám sebe : ,,Já si nesednu celý zakrvácený na trůn své oběti, nabízel mi ho jeden 

Bůh a já řekl ne. Sbohem, mí lidé, pokuste se žít: všechno je tu nové, všechno je tu 

možno začít.“ (20, str. 88) 

Zanechá za sebou své město s jeho obyvateli, kteří zůstanou v kleštích své 

minulosti, to oni zůstanou zbabělí a nehybní, zůstanou zaklíčeni ve svém hříchu, 

bez možnosti ospravedlnit se od svého hříchu. Nad nimi neustále poletují Mouchy – 

symbol výčitek svědomí, které není vůbec snadné zahnat.  
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     Svým činem se Orestes odmítá svou minulost a věří v budoucnost. Díky svému 

svobodnému činu se stává nejen svobodným, ale také dospělým, což lze brát také 

jako prvek, který poznamenává další dramatickou tvorbu Jean-Paul Sartra. 

 

 

3.3.2. Za zavřenými dveřmi 

      „Peklo jsou ti druzí“. (21, str. 93) Tento Sartrův známý výrok výstižně 

vystihuje smysl hry, jejíž děj Sartre zasadil do pekla, protože existencialismus, který 

je ateismem a nevěří v Boha, musí věřit v peklo. Peklo v tomto případě není tím 

skutečným peklem, jež nám vytane na mysli. Peklo je zde metaforou, kterou se 

stává stále osvětlený hotelový pokoj bez dveří a oken, kde jsou společně ubytováni 

tři navzájem si cizí lidé. Všichni tři zvolili svou existenci v neshodě se sebou 

samými. Jean-Paul Sartre zastával ateistické názory, proto si lze peklo ve hře Za 

zavřenými dveřmi představit jako znázornění lidské uzavřenosti bytí v sobě.  

     Jednoaktovka, v níž jsou tři hlavní hrdinové – novinář a slaboch Garcin, 

homosexuálka Inés a dámička Estelle. Každý se ptá, proč zrovna byl zrovna on 

odveden do tohoto podivného pekla, přemýšlejí o své minulosti, z níž jasně 

vyplývá, že jsou na správném místě. ,,Jsme v pekle, tam se nedějí omyly a lidé 

nejsou prokleti pro nic za nic.“ (21, str. 54)  

     Motiv činu, jenž každý z nich vykonal, je v této hře podpořen ,,cizím pohledem“ 

na věc. Garcin je v pekle, protože týral svou ženu, přičemž ve skutečnosti nedokázal 

správně uchopit svou svobodu, nedokázal se postavit zodpovědnosti za sebe i za 

svou ženu, zachoval se jako naprostý zbabělec. Estelle neustále opakuje, že v jejím 

případě se peklo spletlo, protože neudělala nic víc, než že se obětovala pro svého 

bratra a vzala si za manžela bohatého muže. Stejně jako Garcin, i Estelle lže, celý 

život sama sobě i okolí cosi nalhávala, omlouvala své falešné jednání svou 

neschopností racionálně uvažovat. I zde jí napadá : ,,Není lépe myslit si, že jsem 

tady omylem?“ (21, str. 52) Spáchala několik špatných skutků – zabila své dítě a 

přispěla k tomu, že její přítel spáchal sebevraždu, ale vždy utekla před pravdou i 

trestem. Teď poprvé se jí utéci nepodaří. Inés jako jediná ze tří ,,odsouzených“ ví, 

že její život není dobrý, dokáže si připustit své chyby, sama sebe zatracuje. Může za 

svou homosexualitu, způsobila bolest nejbližším přátelům, nikdy jí nezáleželo na 

dobru ostatních, ale právě naopak. 



 71 

     Sartre v této hře prezentuje svou filosofii a problém „bytí o sobě“ - pasivní bytí 

lidské tělesnosti, které stojí v opozici k vědomému „bytí pro sebe“. Ve hře se 

setkáváme s nevědomým ,,bytím o sobě“ - v této situaci jsou hlavní postavy, které 

pouze existují, bez životního smyslu.  Jsou to mrtvé bytosti, existenční věci, ale 

dosud vědomé na to, aby mohly ,,hrát“ lidský osud – tři mrtví a zároveň živí: mrtví 

proto, aby nad člověkem mohlo být vyneseno poslední platné slovo; živí kvůli 

tomu, aby svým chováním mohli podat důkaz o nepravdě onoho posledního slova. 

Tyto postavy jsou tedy charakteristické svou neživostí, ačkoliv i jejich smrt je 

podobně jako peklo jen ilustrací, metaforou. Hlavní hrdinové jsou mrtví jen pro 

realitu, které se svým chováním vyhýbají. Takže sice vykazují známky života, ale 

v podstatě skutečně nežijí. Jsou mrtví již bytím v sobě. Žijí pouze pod dohledem 

druhých - těmi jsou pro každého ze tří hrdinů ostatní dva. Všichni tři jsou odsouzeni 

k opuštění své intimity a anonymity. Mají žít spolu, mají se vzájemně poznávat, 

představit si své životy. Každý z nich tedy odkrývá svou minulost, každý se chce 

,,dát vidět“. Na druhé straně je každý z nich viděn a sledován - sledován ostatními, 

ale sledován i sám sebou; tudíž vidí to, před čím se sám schovával. Výrazným 

prvkem, jenž dělá výraz hlavních hrdinů intenzivnější, je fakt, že jejich očím 

chybějí víčka. A to z důvodu, že v pekle, kam je děj zasazen, probíhá život bez 

jediného přerušení, bez mrknutí oka, neexistuje střídání dne a noci, chybí prvek 

světla a tmy, existuje zde pouze neosobní zářivé světlo bez intimity. Všichni touží 

po sebemenším zrcadle, aby se mohli sami na sebe na okamžik podívat a zjistit, zda 

jsou stále těmi lidmi, kterými doposud byli, protože už nelze unést tíhu ostatních 

pohledů. 

     Tři hrdinové se tak stávají součástí pekla, jsou zde společně, nedochází k jejich 

odloučení ani na krátkou chvíli. Pro každého z nich jsou zbylí dva spolubydlící 

nedílnou součástí bytí; nepřestávají existovat ve svých myslích, existence všech tří 

jedinců je na sobě závislá a to i přes to, že si navzájem nejsou přáteli, ale spíše 

naopak. V pekle pykají za své hříchy, proto se také cítí jako ve skutečném pekle, 

jako kdyby tato hra byla také ukázkou reality. 

     Inés, Estelle a Garcin, tito tři souputníci se vzájemně osočují, hledají na sobě 

navzájem to špatné a dávají tyto prohřešky na odiv okolí. Estelle a Garcin unikají 

sami do sebe, uzavírají se, topí se ve vzájemném obelhávání, z jejich chování je cítit 

faleš. A Inés? Ta, která je pro svou sexuální orientaci považována za zlou, se ve své 
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bolesti utěšovala tím, že byla krutá na ostatní, že svou existenci povyšovala nad 

existenci druhých.  

     Dalo by se říci, že zavřené dveře před sebou máme v některých životních 

situacích také my, aniž bychom se chovali falešně, úzkostně, či snad krutě. Jde spíše 

o to, že jsme spojeni s množstvím dalších lidských bytostí, že se s nimi a s jejich 

myšlenkovými pochody neustále střetáváme. Měli bychom se měli pokusit o 

oproštění se z tohoto lidského labyrintu. Je to ale příliš obtížné, spíše nemožné, 

nikdy totiž není snadné zcela vyloučit veškerou veřejnost. 

 

 

3.3.3.Počestná děvka 

 

     Jean-Paul Sartre napsal svou další hru, k čemuž byl inspirován svým pobytem ve 

Spojených státech amerických. Děj zasadil do jihu této oblasti, kde se střetávají 

hlavní protagonisté hry – prostitutka Lizzie, bezejmenný černoch, zbohatlík Fred a 

jeho otec, který je zde senátorem. Hra je postavena na principu morálky a 

předsudků, řeší také otázku rasismu a nerovného společenského rozvrstvení.  

Sartre ve své hře posouvá střet bytí pro sebe s ,,těmi druhými“ z roviny jednotlivce, 

do roviny celé společnosti. Poukazuje na fakt, že lidská společnost je ve skutečnosti 

založena na falešných hodnotách morálky Dobra a Zla. Dobro v tomto případě 

představuje bílá rasa, bílí obyvatelé jihu Spojených států, kteří si sami určují hranice 

Dobra a Zla. Zlo je naopak kategorií pro lidi jiné barvy pleti než bílé a dále pro ty, 

kteří patří do jiné (nižší) společenské vrstvy. Vyšší společenská vrstva přirozeně 

zvěcňuje tu druhou, nižší. Falešná morálka, která se v Sartrově hře ukazuje, je 

v podstatě projevem strachu ze svobody, je projevem úzkosti lidí z jedné 

společenské vrstvy, které by mohla ohrozit jiná společenská vrstva. Hrozící 

nebezpečí lze překonat konáním falešného jednání. Svobodu lze potlačit tak, že se 

vytvoří absolutní řád Dobra a Zla. Tento hodnotový řád může fungovat pouze 

tehdy, pokud ho vytváří všichni lidé, kteří se také podílejí na jeho dodržování. 

     Prostitutka Lizzie je senátorem nucena ke křivé výpovědi, kdy má obvinit 

černocha z činu, který nespáchal. Senátor, který je jednoznačným reprezentantem 

Dobra, vsugeruje intelektuálně slabší Lizzie, že pouze bílá rasa může konat 

všeobecné dobro pro prospěch celé společnosti a že černá rasa je podřadná a 
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zaslouží si trest, i kdyby bylo podezření neprokázané. Naopak běloch, ačkoliv 

vinen, nemusí za svůj čin pykat. Lizzie nakonec nátlaku podlehne, senátor jí splete 

natolik, že dokonce říká: ,,Už sama nevím, kdo vlastně jsem.“ (21, str. 102) I když  

Lizzie přichází čím dál častěji do kontaktu s černochem a chce svou výpověď 

změnit, nelze to, nikdo by na její pravdivou výpověď nebral ohled, protože jsou oba 

v očích Dobra bezcenní, jejich bytí nemá pro společnost žádný smysl. Takže 

ačkoliv se ničím neprovinili, byli oba dva viníky a to pouze kvůli tomu, že on byl 

jen nějaký černoch beze jména a ona naivní a laciná děvka.   

     V dramatu je poukázáno na fakt, že nejúčinnějším prostředkem – jak někoho 

jiného přesvědčit o své pravdě, je vsugerování názoru, i za cenu podlé lži. Je to 

paradoxně jistější způsob, nežli násilné donucení. Celou situaci s ledovým klidem 

uzavírá Fred, který prohlásí: ,,Tak, a všechno je zase v pořádku.“ (21, str. 82) 

     Zastupitelé Zla, neboli Druzí, kteří jsou v tomto případě bráni jako nižší 

společenská třída – chudí a černoši, se stávají bytími pro sebe a ztrácejí svou 

lidskou svobodu. Jsou zvěcňováni těmi z ,,vyšší třídy“, Druzí tedy automaticky 

přijímají hodnotový systém těch bohatých a mocných. Změnit tuto absurdní situaci 

nelze, protože jedinou možností by byl jiný postoj bohatých a Dobrých, kteří by 

tímto museli překonat úzkost, jež v sobě mají.  

 

3.3.4. Mrtví bez pohřbu 

     Jean-Paul Sartre napsal svou další hru Mrtví bez pohřbu v době, kdy vznikla jiná 

jeho hra – Počestná děvka. Obě dvě hry řeší tentýž filosofický problém – střet bytí 

pro sebe s bytím pro druhé. Zatímco Počestná děvka sklidila u publika pozitivní 

reakce, hra Mrtví bez pohřbu neuspěla. Toto drama vzniklo v roce 1946, což byla 

doba těsně poválečná, kdy vzpomínky na válečné období byly velmi čerstvé, což se 

jistě zapsalo do této hry.  

     Vichistická Francie a hnutí Odboje, do tohoto prostředí je zasazen příběh mezní 

situace – střet mučených a jejich mučitelů. Téma se postupně rozvíjí spolu se 

střetáváním mučitelů – vichistických kolaborantů a mučených – pěti zajatých 

odbojářů. Absurdita situace je umocněna tím, že Sartre zvolil za dvě z mučených 

obětí slabé jedince - ženu a patnáctiletého chlapce.  
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Celá zápletka je dramatická, mučitelé se z mučených pomocí fyzického nátlaku 

spojeného s vyslýcháním snaží dostat odpověď na otázku, kde se skrývá vůdce 

maquistů Jean. Na pozadí této těžké životní zkušenosti se ukazují rozdílné lidské 

charaktery, tváří v tvář vlastní smrti se vynořují otázky spjaté se smyslem lidského 

života. Ona rozdílnost individualit je pro Sartrovo drama klíčová. V tomto případě 

je to Henri, muž s vyprázdněným životním smyslem, který říká: ,,Celý můj život byl 

omyl.“ (24, str. 18); Lucie, která považuje za jediné naplnění života svou lásku 

k Jeanovi; Francois, který kvůli svému věku nepřemýšlí o minulosti, ale strachuje se 

o svou budoucnost; Sorbier, který byl prvním, kdo podstoupil hrůzu vyslýchání a 

byl by ochoten vypovídat, pokud by znal místo úkrytu svého vůdce Jeana. Zbývá 

poslední zajatce – Camris, který zasvětil svůj život společenské angažovanosti a 

který komentuje tuto situaci: ,,Nejsme stvořeni k tomu, abychom stále žili na krajní 

hranici svých možností.“ (24, str. 26)  

     Zásadní předěl příběhu nastává, když se mezi vězni objeví samotný Jean. V této 

chvíli se naplno odkrývají skutečné lidské hodnoty. Mezi vězni se prohlubuje 

odcizení a na povrch se dostává osamocenost a nejistota každého jednotlivce. 

Příběh dostává náhlý spád: Lucie si uvědomí, že láska k Jeanovi je už mrtvá, stejně 

jako si mrtvá připadá sama Lucie. Sorbier řeší svou mezní situaci sebevražedným 

skokem z okna a mladičký Francois je uškrcen svými spoluvězni, chtěl totiž 

promluvit. Ačkoliv jsou sami sobě cizí, jsou svým údělem spojeni: ,,Všichni jsme 

jenom jeden.“ (24, str. 58) Mlčení se v této chvíli ukazuje jako jediný způsob, jak 

mohou vězni bojovat proti svým mučitelům. Jean se rozhodne vypovídat, ale Lucie 

a Henri to odmítají. Přichází otázka rozhodování. Co je správné – rozhodnout se 

sobecky pro své dobro nebo v zájmu všech? Odpověď na tuto otázku zůstane 

nezodpovězena, ale hrdinové Sartrova dramatu volí dobro ostatních, aby výsledkem 

jejich činu byla smrt.  

     Mrtví bez pohřbu, to jsou lidé mrtví duševně, stejně jako hrdinové jiné Sartrovy 

hry – S vyloučením veřejnosti. Pět vězňů přemýšlí o své minulosti, o svých 

hodnotách. Mrtví se nemohou projektovat do budoucnosti, jsou pouhými bytí 

v sobě. Pokud mučení zůstanou bytím pro sebe, mohou svým vědomím bojovat se 

zradou svých mučitelů. Ti naopak chtějí vězně dovést k duševnímu rozpoložení, 

k němuž mu má dopomoci jejich falešná morálka. Vězni jsou si vědomi toho, že 

pokud by nepřevzali odpovědnost za svou existenci, své životy by nezachránili. 
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Úzkost, která jejich odpovědnost provází, je úzkostí smrti. Mučení jsou 

v bezvýchodné situaci, nemohou se oprostit od bytí pro sebe do bytí v sobě. 

Nakonec promluví všichni a tím se zároveň stávají vrahy. 

     Dramatem Mrtví bez pohřbu Sartre předeslal motiv další hry, která nese název 

Špinavé ruce a v níž se hlavní hrdinové taktéž potýkají s mravním konfliktem – 

rozhodovat a jednat sám za sebe nebo pro dobro celku?   

 

3.3.5. Špinavé ruce 

     Sartre píše svou další hru, tentokrát jí dává název Špinavé ruce, což představuje 

jistou symboliku – rozpor dvou morálek – čistých a špinavých rukou. Toto srovnání 

spočívá ve vývoji Sartrova myšlenkového vývoje, jenž je spojen s postupným 

přehodnocováním jeho dosavadní filosofie.                                                

     Toto drama vzniklo po skončení druhé světové války, což se samozřejmě do 

příběhu promítlo, ale nikoliv tematikou válečnou, ale poválečnou politickou situací 

ve Francii. Sartrova hra byla společností brána jako protikomunistická propaganda, 

s čímž Sartre logicky nesouhlasil a dal ji proto nekompromisně v několika zemích 

stáhnout z programu.  

     Hra o politice si za své centrální téma kromě politického střetu dvou rozdílných 

názorů bere etický rozpor – je správné jednat vždy podle svého osobního 

přesvědčení, nebo se má jedinec zachovat tak, aby podpořil zájem společnosti jako 

celku? 

     Dějová linka se drží konfliktu v Proletářské straně, kde vyvstává otázka, zda se 

spojit s protifašistickou buržoazií a získat tak po osvobození podíl na vládě, nebo se 

držet zpátky a zůstat v oddělené pozici, mimo ideály komunismu? Rozhodnutím se 

pro druhou možnost by se samozřejmě zvýšilo riziko mocenského neúspěchu. 

Nejvyšší představitel Proletářské strany Hoeder volí jednoznačně první možnost, 

volí tedy spojení s protifašistickou buržoazií, ale Ústřední výbor strany se proti 

němu staví do opozice a zároveň se snaží Hoederera odstranit. Hugo, mladý 

intelektuál buržoazního původu, který se hlásí ke komunismu, by měl tento čin 

vykonat. Hugo je příkladem hrdiny s existenciálními problémy, cítí nedůvěru sám 

v sebe, především z toho důvodu, že je na něho pohlíženo jako na cizince. Dokonce 
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cítí nejistotu od vlastní ženy, se kterou si společně hrají krutou hru na to, že se 

milují. 

Hugo si není jistý nikým, ani on sám sebou, vlastní život mu připadá beze smyslu a 

zbytečný: ,,Nejsem stvořen k životu, nikde není moje místo, všem překážím, nikdo 

mě nemá rád a nikdo mi nevěří.“ (24, str. 191)  

     Hugovým přáním je vykonání nějakého velkého činu, čemuž by odpovídalo 

zastřelit Hoederera, ale ironie osudu zapříčiní, že jediný Hoeder Hugovi důvěřuje. 

Hoeder Hugovi podává pomocnou ruku i přes to, že se dozví o plánované vraždě. 

Nakonec Hugo čin vykoná, k čemuž mu pomůže vlastní manželka Jessika, která 

svou podlost prokáže ve chvíli, kdy se snaží Hoederera svést. Hugo se brání: 

,,Nezabil jsem ho já, vrátil jsem se, abych mu řekl, že přijímám jeho pomoc.“ (24, 

str. 199)  

     Absurdní okamžik přichází ve chvíli, když Hugo zjistí, že morálka ,,jeho“ 

komunistické strany je totožná s morálkou Hoedererovou, načež udělá gesto – volí 

svou smrt, protože, jak sám řekl, stejně nikdy předtím neexistoval. 

     V Satrově hře Špinavé ruce je výrazně interpretován rozpor dvou hodnotových 

systémů, tedy Hugova individualistická morálka na jedné straně a utilitaristická 

morálka Hoedererova na straně druhé. Hugo, hrdina příběhu, se podobá Orestovi 

z dramatu Mouchy - stejně jako Orestes má pocit nepochopení a odcizení, což mu 

brání prožívat plně svou existenci. Také Hugova morálka je blízká té Orestově, oba 

jsou zastánci morálky individualistické. Pomocí své morálky se jedinec definuje, ale 

definuje jen sám sebe, nikoliv ostatní, protože ostatních se naše činy přímo netýkají.  

Vše, co Hugo v životě dělá, se jeví jako pouhé gesto, možná proto se později 

dožaduje činu, pomocí něhož by mohl definovat sám sebe; činu, jenž by mu 

umožnil pravou existenci a díky němuž by se stal opravdovým mužem. Hugovým 

snem se stala touha po velkém činu, jenž by mu pomohl získat důkaz o jeho 

skutečné existenci. Také Hoedererova utilitaristická morálka má směřovat ke svému 

cíli, přičemž je na této cestě zapotřebí překonat nastavené překážky, díky kterým je 

konečná podoba tou nejlepší možnou v této situaci. Od morálky individualistické ji 

samozřejmě odlišuje to, že by zásady této – utilitaristické morálky měly být správné 

pro většinu - a to i za cenu jistých ústupků. Zásady této morálky jsou v podstatě 

utvářeny každodenní činností všech jednotlivců navzájem. 
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3.3.6. Ďábel a pánBůh     

     Při uvažování nad napsáním další hry se Sartrovi stal inspirací námět Tirso de 

Moliny, španělského dramatika 17. století. K vytvoření hlavního hrdiny Goetze 

potom využil již existující postavy, kterou ve svém díle obsáhl Johang Wolfgang 

Goethe.  

     Hlavní hrdina Sartrova dramatu je svou osobnostní charakteristikou blízký 

Hugovi ze hry Špinavé ruce a Orestovi z Much, který je podobně jako Goetz na 

okraji společenského zájmu. Navíc se Sartre vrací k tématu, jímž se zabýval ve 

Špinavých rukou – k otázce lidské morálky individuální a utilitaristické.  

      Z pohledu existencialismu je Sartrova hra Ďábel a pánBůh tou nejlepší 

prezentací této filosofie. Hlavní myšlenkou v tomto dramatu je fakt, že Bůh 

neexistuje. Také proto možná Sartre staví Boha v názvu hry vedle ďábla. Sartre se 

zde vrací ke svému tématu existenciálního ateismu, o němž se vyjadřuje také ve své 

přednášce Existencialismus je humanismus. Zde kde říká, že: ,,Bůh je zbytečná a 

nákladná hypotéza, vypustíme ji, avšak přece jenom je třeba, má-li být nějaká 

morálka, nějaká společnost, spořádaný svět, mají-li se brát vážně určité hodnoty a 

mají-li existovat apriori, nuže, je třeba být a priori povinně počestný, nelhat, nebít 

svou ženu, plodit děti atd. Vykonáváme tedy malou práci, která dovolí ukázat, že 

tyto hodnoty přece jen existují, že jsou srozumitelně vepsány na nebesích, i když 

Bůh samozřejmě není.“ (12, str. 22-23)  

     Ďábel a pánBůh je existencialistická hra o člověku bez Boha. Z tohoto faktu, 

tedy že Bůh neexistuje, se vyvíjí celý děj, v němž lze spatřovat mnoho ryze 

existenciálních témat jako svoboda, odpovědnost, autenticita apod.  

Ve světě bez Boha neexistuje nic, co mohlo ovlivňovat naše jednání, co by nás 

jakýmkoliv způsobem omezovalo, ve světě bez Boha máme jen sami sebe a své 

vlastní svědomí. 

     Ďábel a pánBůh má ale také skrytý morální podtext, jenž Sartre prezentuje na 

vývoji Goetze, hlavní postavy hry. Goetz nejdříve představuje Zlo, k němuž svým 

naturelem směřuje. Koná Zlo, protože ho k tomu předurčuje jeho uznávání 

absolutních hodnot. Existuje pouze tehdy, když koná Zlo. Jedině tak se dokáže 

ukrýt před společenským odvržením. Domnívá se totiž, že Zlo je spojené s Peklem 

a to je výjimečné tím, že na jeho dveře klepe více hříšníků, než kolik může jediné 

Peklo pojmout. Goetz si svým jednáním vydobude rodinné panství, kvůli němuž 
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neváhá zradit svého nevlastního bratra. Goetz se setkává falešnou morálkou, kterou 

zastupuje kněz Heinrich; dále se potkává s Nastym, ,,božím poslem“, který chce 

Goetze převést na stranu chudých, čímž by se z konání zla stalo Dobro. Nasty 

nepřipouští žádnou jinou alternativu, než že Dobro pochází pouze od Boha. Goetz 

se tedy vydá na cestu opačným směrem, volí Dobro, koná Dobro, aby se odlišil od 

ostatních. Koná tedy nejprve dobro, ale ani tato cesta jej neuspokojí a začne konat 

zlo (,,pro dobro“). Absolutní Dobro se stane Goetzovým cílem, protože zjišťuje, že 

v Dobru je skryto Absolutno. Goetz koná Dobro neúnavně, rozdává své pozemky, 

rozdává sám sebe, čímž spěje ne k Dobru, ale ke Zlu a revoltě, protože dává 

vzniknout rozdílům mezi lidmi. Není schopen dosáhnout ani jednoho z cílů, konání 

Dobra je pro něho těžší než konání Zla, proto se rozhodne odstoupit od své snahy 

zavděčit se těm, kterým dříve ubližoval. (Dobro a Zlo v Sartrově hře nepředstavují 

dvě zcela různé oblasti, jak by se mohlo zdát na první pohled, ale tvoří tutéž 

jednotu, v níž se ocitá svobodný člověk. Člověk sám si určí svou cestu, kterou se 

vydá a záleží pouze na něm samotném, aby si vybral cestu správnou.) Na konci této 

své cesty se Goetz ubírá k myšlence, že neexistuje žádný Bůh, je tedy nemožné 

konat nějaké dobro. „Prosil jsem, žadonil jsem o znamení, vysílal jsem poselství 

k nebesům; žádná odpověď. Nebesa ani nevědí, jak se jmenuji. Vidíš to prázdno nad 

našimi hlavami? To je Bůh. Vidíš tu zející ránu ve vratech? To je Bůh. Mlčení – to 

je Bůh.“ (21, str. 144)  

     Sartre se s Goetzem ztotožňuje v myšlence, že pro svobodného člověka Bůh 

neexistuje, stejně jako neexistuje Absolutno, které Bůh symbolizuje.  

 

3.3.7. Trojánky 

     Poslední divadelní hra Jean-Paul Sartra se jmenuje Trojánky. Jak jsem již 

zmínila, tato divadelní hra si za své téma vzala odsouzení války a především pak 

zavržení koloniálních výprav. Protože žil Sartre ve 20. století, v němž války 

probíhaly, bylo mu blízké původní téma Euripida, který do své hry také vložil 

politické téma. Sartre se psaním této hry zabýval v době, kdy hrozila válka 

atomová, jejíž důsledky by se daly přirovnat k Euripidově válce mezi Řeky a 

Trójany. Sartre svůj život prožil v době, jež v sobě války zahrnovala, není tedy 

divu, že ve své poslední hře volá po světovém míru, po rovnoprávnosti lidí. Takové 
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poslání chtěl patrně do světa vykřičet i Euripides, o několik tisíc let později se o to 

pokusil Sartre a kdyby se touto látkou zabýval někdo dnes, také by se nemýlil, 

protože dané téma bude aktuální vždy. 

     Postačí se jen dotknout děje a postav tohoto znovuzrozeného příběhu, jenž 

samozřejmě prošel inovací, kdy jej Sartre přizpůsobil francouzskému publiku 60. let 

20. století. V Sartrově díle se nepochybně promítá autorova filosofie, je tomu tak i 

v Trojánkách. Například otázku smrti zde Sartre ukazuje na trójských ženách, které 

bez možnosti úniku přijímají svůj životní úděl, jenž přináší dějinný vývoj. S tímto 

osudem nelze bojovat, nelze se od něj oprostit, dokonce ani vidina konečnosti 

nedokáže nikoho osvobodit, protože Sartre nepovažuje smrt za možné řešení takové 

situace. Smrt Sartre ve své ontologii striktně odmítá, protože smrtí se bytí pro sebe 

zvěcňuje a nemá tedy možnost rozhodovat a následně nést zodpovědnost za svá 

rozhodnutí. Důležitou roli mají v díle sami bohové, jejichž spory jsou určovány 

událostmi dějin.  

Ne tedy boží vůle shora, ale pouze jednání bohů, jež je tolik podobné jednání 

obyčejných smrtelníků. Sartre zde poukazuje na fakt, že bohové jsou svým 

směšným chováním postaveni na úroveň lidí. V dramatu se setkáváme s mnohými 

vlastnostmi lidí (a tedy i bohů), jimiž je v prvé řadě samolibost, pýcha a 

nepoctivost. 

     Sartre v případě Trojánek hovořil o tom, že zde musel pozměnit nejen příběh, ale 

také formu, v níž hru předložil francouzskému publiku v roce 1965. Nechtěl jazyk 

nešikovně napodobit, ale nemohl ani použít moderní hovorovou francouzštinu, 

proto se rozhodl pro poetický jazyk, který uchoval charakter textu. K dalším 

úpravám Sartre poznamenal: ,,Ostatní změny se týkají celkového stylu hry. Není to 

tragédie, jako třeba Antigona, ale oratorium. Pokusil jsem se dodat mu 

dramatičnosti tím, že jsem zdůraznil konflikty, jež jsou u Euripida jenom 

naznačeny.“ (17, str. 167) 

     Hra je specifická tím, že se dotýká charakteristických lidských vlastností, jež 

mohou stejně tak patřit i bohům. Kasandra se odmítá postavit osudu a rozhoduje se 

pro vražednou pomstu; Andromacha obviní Hekubu, že zavinila zkázu Tróji, 

protože nezabila svého syna Parida; Hekuba chce, aby král Menelaos potrestal 

Helenu, kvůli které byla zničena Trója, ale Helena se ospravedlňuje – byla pouhou 

obětí osudu a bohů. Trojánky přijímají svůj nezvratný osud, aby vše nakonec 
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skončilo tak, že jsou z rozhodnutí boha Poseidona za své plenění Tróji potrestáni 

Řekové. Bohové v původní hře jsou podobní Sartrově zobrazení, pouze s novým 

postojem k náboženství, k němuž soudobé Sartrovo publikum přistupovalo kriticky. 

Bohové jsou zde mocní i směšní zároveň, chlubili se nadvládou nad světem, 

zatímco probíhala trojská válka, která nebyla ničím jiným než jejich dílem, což je 

spojuje s vlastnostmi a chováním obyčejných smrtelníků. 

     ,,Hra končí v naprostém nihilismu. To, co Řekové chápali jako vznešený rozpor 

– rozpor světa, ve kterém musí žít, vidíme my, kteří se na drama díváme zvenčí, 

jako popření, jako odmítnutí. Chtěl jsem tenhle obrat zdůraznit: na zoufalství 

Hekuby v závěru odpovídají strašlivá slova Poseidonova. Bohové pochcípají spolu 

s lidmi, a tato společná smrt je naučením, jež plyne z tragédie.“ (17, str. 189) 
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4. HERMENEUTIKA NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH POJMŮ 

4.1. EXISTENCE 

     Existence je pojmem, s nímž se v existenciální filosofii setkáváme nejčastěji, 

proto je nutné tento pojem vysvětlit a následně jej hledat v myšlení Jean-Paul Sartra 

a Alberta Camuse. 

     Slovník filosofických pojmů vysvětluje existenci jako: ,,Výskyt, přítomnost 

určitých entit (jsoucen) ve skutečnosti (na rozdíl od výskytu možnosti, v ideji, což 

charakterizuje esenci, podstatu), způsob, jakým člověk je. Existování člověka 

vzchází z bytí jako vlastního dějícího se základu a zjevuje se v činu.“ (10, str. 53-54) 

     Existence jako způsob bytí, jakým jest lidská bytost, je tedy základním pojmem 

existenciální filosofie. Existenci nelze popsat racionálně, lze ji pouze nepřímo 

zakusit. Lidská existence je vždy individuální, je možností, která není uzavřená, 

stálá či statická, existence je nadána specifickou časovostí (existence teď), je vždy 

existencí ve světě (existence tady) a mezi jinými lidmi (příčinou mé nesvobody 

vedle věcí je i jiný člověk, svoboda jiného je hranicí mé svobody), je vždy dějinná, 

svobodná (do svobody jsem násilím vržen), a proto spojena s volbou a 

odpovědností (moje zodpovědnost je zodpovědností nejen za sebe sama, nýbrž i za 

druhé, za dění v celém světě). 

Existencialisté považují člověka za jedinečného, za takového, který hledá vlastní 

cestu svým bytím, ale je také za své bytí zodpovědný. Lidé většinou žijí ve 

společnosti dalších lidí, přičemž toto berou jako samozřejmost, mnohdy si svou 

jedinečnost neuvědomují. Stejně tak si neuvědomují, že jako ony jedinečné bytosti 

mají své určení teprve vytvářet. Lidská existence se velice liší od existence věcí, 

protože věci si v sobě již od počátku nesou svou esenci, své určení. Člověk je tedy 

jedinou bytostí na světě, která si plně uvědomuje své ,,já“ a dokáže se svobodně 

rozhodovat. Není nutné hledat důvod, proč se právě takovou bytostí stal člověk. 

Důležité je vědomí toho, že my lidé máme vědomí vlastní existence, a že se 

svobodně rozhodujeme. Věda a logika do naší subjektivity nezasahují, ale je to 

v pořádku, protože hodnota, smysl a význam na ně nejsou vázány. Naše důležitost 

nezáleží na faktech objektivního světa, nad nímž nemáme žádnou vládu, ale na 

vědomí subjektivního světa, jejž plně ovládáme. (1, str. 72) 
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     Také Václav Černý vyjádřil svůj názor na pojetí existence filosofů existenciální 

filosofie: ,,Existencialisté se shodují v tom, že jejich východiskem je subjektivita 

individua a proces existování, jejž každý vnímá jednotlivě v sobě. Smyslem 

existence není existence sama, člověk je a bude tím, čím se sám udělá, člověk je 

úhrnem svých činů. Synonymem existence je svoboda, jen existence rozhoduje o 

existenci; člověk je odpovědný za své činy, protože jeho existence – svoboda nejsou 

tyto činy samotné. Existencialismus se jeví jako úsilí, jímž se subjektivní existence 

přivádí k co nejplnějšímu vědomí své povahy, nebo jako reflexivní obraz osobní 

svobody v sebe samu, aby si dala význam.“ (11, str. ) 

     Jedině u člověka předchází existence podstatu, člověk sám určuje, kým je. Toto 

pojetí existence, jež se stalo snad nejznámější definicí jádra existencialismu, navodil 

ve svém myšlení Jean Paul Sartre. Vyjádřeno Sartrovými slovy: ,,Jestliže Bůh 

neexistuje, je tu alespoň jedna bytost, u níž existence předchází podstatu, bytost, 

která existuje ještě dříve, než ji lze definovat nějakým pojmem, a… tou bytostí je 

člověk. Především člověk existuje, objevuje se, přichází na scénu a potom sám sebe 

definuje.“ (1, str. 73) 

     Všechno si svou povahu nese už od začátku, věci i zvířata; jedině člověk není 

člověkem, než se jím sám učiní. Člověk se stává člověkem podle toho, jak nakládá 

se svým vědomím vlastního ,,já“ a se svým svobodným rozhodováním. Sartre dále 

říká: ,, Zpočátku není člověk ničím. Až posléze se něčím stane a on sám určí, co to 

bude.“ 

     Z předchozího tvrzení vyplývá, že člověk je, co se týče povahy, zcela svobodný. 

Není k ničemu nucen a se svou subjektivitou je schopen dělat naprosto všechno, co 

si jen lze přestavit. Může přemýšlet, chtít, představovat si, snít, promítat si plány, 

uvažovat, přemítat, vymýšlet nové věci. Svoboda je podle Sartra základem a 

předpokladem všech hodnot. Umožňuje člověku, aby se odpoutal od utkvělé 

představy o dané určenosti a začal sám sebe pojímat jako projekt. Sartre říká, že 

základem existence je vědomí – neustálé vztahování se k něčemu, něco, co nemá 

svůj vlastní obsah. Vědomí se uskutečňuje až následně ve vztazích, v jednání 

s druhými. Vlastní existenci si člověk dokáže uvědomit, až když pozná rozdíl své 

existence a existence věcí. Člověk by chtěl mít také předem danou povahu svého 

určení. Ale protože je člověk právě člověkem, nikoliv věcí, může si svou podstatu 

zvolit. Čin volby je pro Sartra totální odpovědností: ,,Má existence, má volba, mé 
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skutky jsou v neustálém pohybu, v jakémsi toku, v němž plynou, a proto musím svou 

existenci znovu vytvářet tak dlouho, jak žiji.“ (2, str. 73) 

     Problémem lidské existence je ale objektivní svět. Je to svět řádu a zákona, který 

do nových struktur zavedl prvek náhody. Je to svět existujícího. Člověku ale tato 

neosobní existence světa připadá cizí, objektivní svět vnímá jako absurdní. Lidské 

sny, touhy a plány, celý náš vnitřní svět hodnot se rozpadá v tvář světu, který je 

vůči přáním člověka hluchý. Je tedy člověk cizincem v neznámé zemi? Jisté je, že 

čím dříve se člověk naučí toto přijímat, tím rychleji překoná své odcizení a 

zoufalství. Nejtěžší je vypořádat se s absurditou nejvyšší – se smrtí. Člověk je 

svobodný tak dlouho, dokud zůstává subjektem. Když zemře, stává se pouhým 

objektem mezi mnoha dalšími.  

     Podle Alberta Camuse má člověk neustále žít tváří v tvář absurdnu. Na svou 

náchylnost k nežití nesmí zapomínat, ale s napětím mezi láskou k životu a jistou 

smrtí se musí vyrovnat. (2, str. 72) Camus byl jako účastník odboje několikrát 

postaven mezním situacím, kterým se posléze věnuje ve své tvorbě. Každodenní 

starosti se mezními situacemi nazývat nedají, ale v životě každého člověka těžké 

existenciální zkoušky objevují. Ukazují nám, že každá lidská existence končí smrtí 

a že každý život sám je mezní situací. (22, str. 78) Camusův pohled na lidské bytí a 

existenci jsou pro něho samotného rozporuplné. Uznává plnost bytí, zastává názor, 

že život se musí plně prožít, ačkoliv je zahalen absurditou. Lidské bytí nemůže plně 

dosáhnout pravdy, ta je člověku odpírána, představuje tedy nebytí.  

Naději, východisko z nebytí nachází Camus v absurditě, protože absurdita je podle 

něj synonymem svobody. Camus toto vystihl následovně: ,,Absurdno je hřích bez 

Boha.“ 

 

4.2. SVOBODA 

     ,,Svoboda, toť vyhnanství, a já jsem odsouzen být svobodný“ (J.P.Sartre) 

Svoboda je pro existencialisty jedním z ústředních témat. Jean-Paul Sartre se 

tématu svobody úzce věnoval ve svých dílech – Bytí a nicota a Kritika 

dialektického rozumu, dále toto téma rozvíjí ve své literární tvorbě. Sartrova 

filosofie svobody je neoddělitelně spjata s jeho vlastním filosofickým vývojem. 
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Nejvýrazněji se v Sartrově filosofii promítly vlivy následujících myslitelů: 

Descrates, Kant, Hegel, Kierkegaard, Nietzsche, Husserl a Heigegger.         

     Na úvod k tomuto tématu jsem vybrala citát z přednášky Existencialismus je 

humanismus: „Jsme sami, bez omluv. Právě to mám na mysli, když říkám, že člověk 

je odsouzen ke svobodě. Odsouzen proto, že se nestvořil sám, a přesto je svobodný, 

protože jakmile je jednou vržen do světa, je zodpovědný za všechno, co činí.“ 

     Co znamená pro člověka fakt svobody? Touto otázkou se Sartre zabývá ve svém 

díle Bytí a nicota. Člověk, který je odsouzen ke svobodě, nese na svých bedrech 

tíhu celého světa: je odpovědný za svět a sám za sebe jako způsob bytí.  

     Člověk v pojetí Sartra je plný neklidu, protože je neustále vystaven velkému 

tlaku, velmi často se dostává do absurdních situací, které někdy působí neřešitelně. 

Přesto se člověk musí nějakým způsobem rozhodnout, musí jednat, musí volit. 

Člověk se vždy rozhoduje sám za sebe, a to také v případě, že mu s rozhodnutím 

pomůže někdo jiný, člověk volí sám sebe a za sebe, ale člověk také volí pro 

všechny ostatní. Člověk je svoboden proto, že je zcela sám a je celý ze sebe. 

Svoboda je skutečností lidské samoty a jedinečnosti. Není ideálem, k němuž člověk 

spěje, je daností, je osudem. Jsme odsouzeni ke svobodě, tím, že jsme ustavičnou 

sebevolbou bez pomoci a řádu, čímž potvrzujeme Sartrova slova v plné míře. Jsme 

svobodni vždy a ve všem, jediná svoboda, kterou nemáme je svoboda nebýt 

svobodni. Žít v nesvobodě znamená zříci se svobody, zvolit nesvobodné bytí. (11, 

str. 48) 

     Svoboda je základem pro dosažení cílů, jež si stanovím, ale nelze ji omezovat 

pouze na akty vůle, neboť jsou zde ještě vášně, jejichž podkladem je rovněž 

svoboda, ani ji nelze těmito psychickými procesy zcela vyčerpat. Sartre svobodu 

určuje jako totožnou s autonomií volby. Autonomie volby znamená determinovat 

sebe sama k tomu, abych si něco přál sám od sebe. Pojem autonomie volby je nutně 

spojen s pojmem a vědomím zodpovědnosti. Svoboda tedy otevírá možnost volby, 

záleží jen na člověku, jak si zvolí svou životní cestu. Jestliže neexistuje žádná 

prvotní podstata člověka, je člověk sám svobodný k tomu, aby tvořil hodnoty. 

Pokud nejsou obecné lidské hodnoty, člověk svou svobodu teprve volí a vytváří 

hodnoty pro svůj život. Svoboda je základ a lidské bytí je odvozeno z jednání. 

Svoboda nevzniká uprostřed světa, jehož smysl má naplnit, ale objevuje se 
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v opozici k objektivnímu bytí, k tomu, co je samo o sobě a zůstává stále jen tím, 

čím je ve své přítomnosti. (4, str. 83) 

     Člověk si však neuvědomuje svou svobodu od počátku. Začíná ji vnímat až 

v krizových situacích, ve kterých se rozhoduje o jeho životě i o životě jiných. Tento 

proces je spojen s vyzráváním a dospíváním člověka a znamená naplnění naší 

existence smyslem života. Jedině uvědomělý svobodný čin odůvodní náš život a dá 

mu nějaký směr. Rozhodnutím k svobodě se člověk dostává z neurčenosti svého 

života. Volba svobody je zároveň předpokladem pravého Já - osobnosti. 

Rozhodnutím se člověk stává svým pánem, prostřednictvím volby se člověk 

osvobozuje, uskutečňuje to, co je a nabývá svobody. Být svobodný znamená 

rozumět vlastnímu vztahu k bytí a uskutečňovat jej. Důsledkem je pocítění silné 

tíhy žití v absolutní odpovědnosti a úzkosti z ní. 

     Sarte zobrazil zcela svobodného člověka v postavě Oresta z dramatu Mouchy. 

Orestova předstíraná nevinnost se symbolizuje také v činu, jejž vykonal. Orestes se 

rozhoduje proti zásadám svého rozumu, proti obecným hodnotám i proti vůli bohů, 

protože si uvědomí, že je svobodný ve své volbě, což mu konečně přináší smysl 

vlastní existence.  

Orestes se stává hrozbou pro boha Jupitera i pro krále: „Svobodný člověk ve městě 

je jako prašivá ovce ve stádě. Nakazí celé mé království a zničí mé dílo. Všemohoucí 

bože, proč váháš a nezdrtíš ho bleskem?“ Na základě toho mu Jupiter odkrývá 

tajemství bohů: „Když jednou svoboda v duši člověka propukne, bohové proti 

takovému člověku nic nezmohou. To je už lidská záležitost: záleží na ostatních 

lidech – jenom na nich – jestli ho nechají běžet, nebo ho zardousí.“  

     Sartre upozorňuje na nejdůležitější fakt – Každý musíme být svobodný sám za 

sebe. Kritiky Sartrovo pojetí svobody se ozývaly z mnoha stran. Byl mu vytýkán 

zejména umělý dualismus ,,subjektu“ a ,,objektu“, na němž je jeho filosofie 

svobody založená. Sartre popisuje tyto otázky spíše psychologicky a literárně. 

Sartrova filosofie svobody, myšlenka angažovaného člověka, ztroskotala. Ocitla se 

v izolaci, kterou se Sartre pokusil překonat redefinováním z pozic marxismu, na 

základě společenské podmíněnosti. Také tento pokus přinesl zklamání, a to pro 

samotného Sartra, ale také pro marxisty, pro něž zůstával stále více existencialistou.  

(2, str. 116-117)                  



 86 

     Albert Camus si s problematikou svobody z aktuálního pohledu poradil lépe, 

nebo spíše realističtěji. Obrátil se totiž k individuální vzpouře, k revoltě člověka, 

v níž shledal východisko z absurdního světa. Camus považuje nejdříve 

problematiku svobody jako jednu z podstatných charakteristik člověka. Člověk je 

v podstatě volný, je svobodný, má jen jedinou jistotu – jistotu smrti, kromě této 

určenosti nemá nic, co by ho omezovalo. Camus tedy od samotného počátku vidí 

individuální svobodu člověka, pouze s obecným smyslem svobody nepracuje. Vidí 

člověka, který se obává o svou budoucnost, které se neustále podřizuje, aby se jeho 

život naplnil co nejúčelněji. Ale to člověk činil do doby, než se setká s absurdnem. 

Absurdno jedince zastaví těsně před okamžikem, kdy by se stal sluhou své vlastní 

svobody. Na první pohled se může zdát ,,absurdní“, že právě absurdno může 

člověku pomoci překonat zažité překážky, které si sám člověk vytváří v průběhu 

života. Pokud se člověk setká se smrtí, nic jiného nemá smysl a tedy i člověk 

nemusí přemýšlet o dosažení životního smyslu. Člověk je osvobozen od veškerého 

starání se o svou budoucnost.  

     Aby svoboda naplňovala svou podstatu, musí být omezená, proto končí tam, kde 

začíná svoboda druhého. Každý člověk má totožná práva, kterými disponuji já, i 

každý další jedinec. Camus se výrazně obrací k jinému pojmu – k pojmu revolta, 

s níž svobodu pojí. Revolta ve svém odporu neničí závazky, uznává hodnoty, které 

jsou společné všem lidem. 

     Snahou o to, co nejvíce se vyčerpat (v dobrém slova smyslu) a současně úsilím o 

jednotu je také činnost, kterou Camus považoval za nejsvobodnější. Je to tvorba. 

Tvorba zároveň oslavuje i popírá. Je v ní kromě momentu odmítnutí přítomen i 

moment souhlasu. Pro Camuse je dokonce jedinou oblastí, kde můžeme revoltu 

pozorovat v čistém stavu, v její původní ryzosti i složitosti. Umělec má schopnost 

zevšeobecňovat a vybírat, neklade si za cíl napodobovat, ale znovu a znovu novým 

tvůrčím způsobem konkrétně uchopit. V umění dochází podle všeho právě ke 

smíření jednotlivého s obecným. 

     Camus tvrdí, že můžeme znát jedinou svobodu, svobodu otroka. Naším jediným 

pojetím svobody může být pouze pojetí vězně. Zde se opět připomíná problematika 

svobody spojené s absurditou. Absurdno, které jsme přijali jako výchozí fakt, ve své 

podstatě ničí veškeré možnosti dosažení věčné svobody. „To jediné, co nám zbývá, 

je svoboda ducha a činu.“ (5, str. 80) Když chce být člověk skutečně svobodný, 
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musí si uvědomit, že má možnost této svobody, a k tomu je přijetí absurdna světa 

ten první a vůbec nejdůležitější krok. Život v čistém vědomí absurdna mu tak 

dovoluje vše, tedy žít výhradně s tím, co zná a přizpůsobit se tomu, co je. Člověk 

v této chvíli cítí vědomí absurdní svobody. A kdo může být více svoboden než ten, 

kdo žije bez zítřku, ve věčném vědomí smrti a absurdna? 

     Camus, na rozdíl od Sartra, nedochází ke svobodě jako jedinému lidskému 

určení, svoboda nemůže být podkladem všech lidských hodnot. Absolutní svoboda 

může dokonce některé z dalších lidských hodnot omezovat, což Camus vycítil tam, 

kde si to Sartre nepřipustil. Camus se totiž dokázal postavit přicházejícím totalitním 

systémům, dokázal v nich rozpoznat nebezpečí absolutní svobody v nebezpečných 

rukou jedince.  

 

4.3. DRUHÝ 

     ,,Bližní, jiný subjekt, jiná existence, druhé já, alter ego; kdo není mnou  a utváří 

se v mém vědomí; transcendence existující mimo mého já. Druhého je třeba vidět 

v jeho (nekonečné) jinakosti. V druhém se zpřítomňuje nekonečno.“ (10, str. 43) 

Oba ateističtí existencialisté, jimiž se má práce zabývá, se problematice vztahu: já a 

druzí věnovali,ale pohledy obou se lišily. 

     Albert Camus považuje roli druhého za nepostradatelnou. Camus ve své 

filosofii obsáhl pojmy: absurdno, revolta, sebevražda apod., ze kterých vyplývá, že 

člověk se může snadno ocitnout v situaci, jež mu připadá absurdní. Chce se z této 

situace vymanit, volí tedy formu revolty, naopak se staví do opozice k sebevraždě či 

vraždě. Člověku není nic odepřeno, ale pokud se pro některý z absurdních činů 

rozhodne, činí tak s ohledem na druhého. S přijetím života přijímáme také ty, kteří 

s námi naší existencí procházejí. Druhý pro nás představuje hodnotu, za druhého 

nemohu rozhodovat. Jeden jako druhý jsme lidskými bytostmi. 

Camusův člověk zjišťuje, že nejenom on je nadán svobodou, ale že je třeba 

respektovat i svobodný život druhých lidí. 

     Jean-Paul Sartre chce popsat a uchopit bytí člověka ve světě neproměnitelným 

způsobem. Sartrovými slovy: „Druzí. Teprve ve styku s ostatními se člověk o sobě 

něco dovídá. Objevuje takto naráz určitý svět, který nazývá intersubjektivitou, a 

právě v tomto světě člověk rozhoduje o tom, co je a co jsou ti druzí.“ (12, str. 41) 
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     Sartre se zabývá základními podmínkami pro bytí ve všech sférách, pro všechny 

lidi, protože nejdříve jsme bytostmi ve světě, až potom se stáváme tím, kým 

nakonec jsme. Hlavní úlohou existencialismu je porozumět plně významu tohoto 

bytí ve světě. Pro Sartra je existenciální filosofie analýzou bytí, k níž dochází 

studiem lidského bytí ve světě. Tyto analýzy vedou ke struktuře ,,já“ a 

k nekonečnému množství aspektů vztahu mezi já a druzí. Didaktika tohoto vztahu je 

klíčem k Sartrově pojetí lidské svobody. (2, str. 106)               

Podle Sartra nelze lidské bytí redukovat pouze na dimenzi ,,bytí pro sebe“. Ve 

vědomí subjektu je také přítomna dimenze ,,bytí pro druhého“. To, že jsme viděni, 

si uvědomujeme s různou intenzitou v nesčetných zážitcích (lásky, hněvu, hnusu 

atd.) To, že existují jiné subjekty, pro něž jsme sami subjekty, je jisté. Jistota cizího 

bytí je dána vědomím bezprostředně, a to s heterogenností bytí pro sebe a bytím pro 

druhé. (2, str. 106) 

     ,,Peklo, to jsou ti druzí.“Tato Sartrova teze, vypůjčená z jeho hry S vyloučením 

veřejnosti se do určité míry ztotožnila s existencialismem. Pohled druhého jako 

jedno z literárních témat, vyložil Sartre z vlastního filosofického základu. Snaha 

uchopit sebe sama jako něco objektivního, něco, co je tím, čím je, je stálou touhou 

člověka. Tato touha člověka ztotožnit své bytí pro sebe se svým bytím pro druhé, 

stát se objektem, který si je vědom sám sebe, však nemůže být naplněna. Vztah 

mezi jednotlivými já je pro Sartra paradoxní i antagonistický. Druhého 

zaznamenávám, když se na mě dívá, druhého ale nikdy nemohu uchopit jako 

subjekt mé subjektivity. (2, str. 107) 

     Svou základní úlohu, svůj životní projekt, zdůvodnění sebe sama, musí každý 

uskutečnit svým vlastním způsobem. Souvisí to s naší nepřevoditelnou situací, jež 

je komplikovaná tím, že tuto úlohu hrajeme před očima ,,druhých“. Mají nás ve 

svém zorném poli, znají nás především jako ,,tělo“. Problém těla hraje v Sartrově 

uvažování významnou roli a je u něj spojen s fenomenologií sociální existence. Pro 

Sartra je nejvýznamnější funkcí těla jeho role v sociálním kontaktu. Sartre nechce 

poznávat tělo jako studovaný předmět, chce poznat tělo vědomě zakoušené v našem 

vztahu s druhými. Nový pohled vnáší tím, že pro něj má naše tělo – vědomí tři 

dimenze: pro svého vlastníka, pro druhé a pro vlastníka jako bytosti vědomé si jiné 

dimenze vlastního těla v pohledu druhého. Hlavní funkcí těla je sloužit jako 

pozorovací bod v našem vztahu ke světu. V naší zkušenosti vlastního těla se 
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objevuje zvláštní element, jenž Sartre nazval ,,nevolností“, jejímž prostřednictvím si 

své tělo zvláště uvědomujeme. K tomu, abychom věděli, kdo jsme, potřebujeme 

pohled druhého a vztah k tělu druhých. Potřebujeme druhého, abychom věděli, kdo 

jsme, a nikoliv abychom viděli sebe sama, jak nás vidí druzí. 

Svůj tělesný objekt prožíváme tím, že se vidíme v očích druhých, že vidíme, jak 

jsme viděni. Problém našeho života – syntéza subjektu a objektu s jejich vratkou 

jednotou se odvíjí pod cizím pohledem, jímž jsme zařazováni, fixováni. Druhý mi 

tedy umožňuje realizovat se, uskutečnit jednotu subjekt – objekt, po které toužím a 

o níž usiluji. (2, str. 108 – 109) 

Postavy ze Sartrovy knihy Zeď však přicházejí do situace, kdy se jim nepřítelem 

stává právě vlastní tělo. Nechtějí dát najevo strach, ale prozrazují je tělesné projevy 

úzkosti: studený pot, pomočení apod. Jejich tělo je tedy ponižuje při snaze zachovat 

si to poslední, za co mohou bojovat – za svou lidskou důstojnost. 

     Protože pro Sartra je možné pro ,,já“ znát ,,druhé“ pouze jako objekty, nastává 

paradoxní situace, která je zahrnuta ve vztahu lásky. Tento paradox spočívá v tom, 

jak můžeme vlastnit subjektivitu jiného a sami zůstat subjektivitou. V lásce si totiž 

člověk přeje přivlastnit své bytí pro druhého, a to tím, že objektivní podobu sama 

sebe zbaví její nezávislosti. Stane se tak jako milovaný pro milujícího absolutní 

hodnotou. Zde ale přichází ztroskotání. Nelze v sobě spojit dva momenty, a to vidět 

druhého jako objekt a zároveň subjekt, být zároveň tím, kdo druhého vidí a kdo je 

druhým viděn. Podobně je tomu také u všech ostatních vztahů. Stejně jako láska, je 

i nenávist (k sobě nebo k druhým), či krutost pokusem o uskutečnění obdobných 

úmyslů, který propadá. (2, str. 110) 

     Jana Novozámská doplňuje Sartrovu tezi: ,,K tomu, abychom věděli, kdo jsme, 

potřebujeme pohled druhého a vztah k tělu druhých. Potřebujeme druhého, 

abychom věděli, kdo jsem, nikoliv abychom viděli sama sebe, jak nás vidí druzí.“ 

(2, str. 108) 

 

4.4. ABSURDNO 

     ,,Štěstí a absurdno jsou dvě děti téže země.“ (Albert Camus) 

Absurditou se velmi významně zabýval Albert Camus, proto se v této části práce 

budu věnovat rozboru problematiky absurdity u tohoto autora.                                                          
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     Absurdita, tedy pocit nesmyslnosti a bezvýchodnosti okolního děni, v Camusově 

filosofii se absurdita chápe určitá nejistota, rozporuplnost přítomného světa. Ta je 

přítomna všude kolem nás, prostupuje nás a ovlivňuje naše jednání, protože vzniká 

ze společné přítomnosti lidí a světa. Absurdita zdůrazňuje lidskou nicotu, staví život 

hned vedle smrti, čímž jej znehodnocuje. Proč se vůbec rodíme, když je předem 

nevyhnutelná naše smrt? Má náš život nějaký smysl, když stejně jednou skončí? 

Albert Camus si ve svém životě klade otázku: Proč a jak žít? S tímto Camusovým 

tvrzením souvisí fakt, že s absurditou se setkáváme v mnoha situacích běžného 

života, i když každému z nás se zdá být absurdním něco jiného. V Camusově díle 

lze najít hned několik absurdních momentů: absurdní sebevražda, absurdní vražda, 

absurdní existence. Absurdno je v podstatě rozpor, neboli: Nesmiřitelnost rozumu a 

skutečnosti je tou jedinou jistotou, která platí.  

     Jeho nejvýznamnějším dílem, jež se tímto problémem zabývá, je román Cizinec 

a hlavní postava knihy – Meursault, který je člověkem cizím našemu světu, bez 

kontaktu se společností, dokonce je cizí sám k sobě, ke svému životu. Meursault 

zažívá pocity absurdna, v celé knize je tato tématika rozebírána, i když zpočátku 

cítíme pouze náznaky absurdna, které se Meursault uvědomuje, ale cítí, že jsou 

takové pocity jeho součástí, přijímá je a nesnaží se nic změnit. Meursault zažívá 

silný pocit absurdity především v druhé části knihy, při své obžalobě. 

Nejintenzivněji se absurdna dotkne ve chvíli, kdy před sebou uvidí porotu, která má 

v rukou jeho osud, když rozhoduje o jeho vině či nevině. Meursaultovi porota 

nepřipadá jako skupina nezaujatých a objektivně informovaných osob, ale spíše 

jako skupina lidí, které každodenně potkává na ulici, kteří se na něho mohou dívat 

skrz prsty. 

Absurdní je Meursaultův pocit, kdy si je vědom své odcizenosti ve světě ostatních 

lidí. Navíc má pocit, že je u soudního procesu zbytečný, že tam je navíc, přitom se 

proces koná jen kvůli jeho osobě. Největším absurdním paradoxem je fakt, že vina 

či nevina hlavního hrdiny není posuzována podle jeho činu, ale podle toho, jak 

působí navenek, na své okolí. Dokladem toho je moment, kdy je do soudního 

procesu zapletena smrt Meursaultovy matky, což se samotným procesem vůbec 

nesouvisí. Meursault se stává pouhým pozorovatelem příběhu, v němž se rozhoduje 

o jeho osudu, ale i o ceně jeho osoby, o bezcennosti jeho duše. 
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     Camus se ale absurdnu věnuje i ve své další tvorbě, významně se s ním 

setkáváme v Mýtu o Sisyfovi, kde absurdno slouží jako výchozí bod, jenž navozuje 

otázku sebevraždy. Camus vidí absurdního člověka nejen v mezních situacích, ale 

právě také v každodennosti lidského života, kdy se stereotypní činnosti, ačkoliv 

jsou nám příjemné a milé, stávají nesnesitelnými. V případě Sysifa Camus říká, že 

absurdno je v podstatě rozpor mezi prostředky a silami, které má člověk k dispozici, 

a cíli, které si stanovuje. Tento rozpor má svůj základ v rozporu mezi cíli či úmysly 

a skutečností, jež na člověka ,,číhá“: Absurdita se rodí ze střetu lidského činu a 

světa, který jej přesahuje. 

     Pocit absurdity se nerodí z prostého zkoumání nějakého faktu nebo dojmu, ale ze 

srovnání, z porovnání faktického stavu a jisté reality, z nějakého činu a světa, který 

přesahuje. Absurdno neexistuje ve světě, svět je pouze zbavený rozumu, nikoliv 

absurdní. Absurdno nesídlí v rozumu – směřování rozumu za absolutnem  je 

přirozené, ale ne absurdní. Absurdno tudíž neexistuje ani mimo ducha, ani mimo 

svět, je to pouto, jež oba spojuje. V podstatě existuje jen jedna pravda, kterou značí 

absurdní nepoměr mezi rozumem a skutečností. Co plyne z jistoty absurdna pro 

lidskou existenci? Sebevražda, nebo skok do víry (filosofická sebevražda)? Otázka 

smrti je pro Camuse význačným filosofickým problémem, o němž píši v samostatné 

kapitole. 

     Nemohu opomenout významnou otázku - kdo je absurdní člověk? Camus 

odpovídá: Ten, kdo nepopírá věčnost a přece pro ni nic nedělá. Před nostalgií dává 

přednost vlastní odvaze a vlastním úvahám. Odvaha ho učí spokojit se s tím co má, 

úvahy mu ukazují jeho hranice. Absurdní člověk je připraven bojovat, ať už 

s myšlenkami na sebevraždu, s cizinectvím ve vlastním životě, s nepochopením 

ostatních apod. Absurdno má smysl právě tehdy, když se mu člověk nepoddává, 

když jím není ovládán. Camus vidí východisko z absurdity v člověku, který se 

neutápí v nadějích na světlejší budoucnost, ale je spokojen se současností. 

Absurditu nelze překonat, ale lze s ní žít, člověk se s ní musí vyrovnat ve svém 

současném světě. Jak se ale s absurditou vyrovnat, jak s ní žít? Žít znamená nechat 

žít také absurdno –  žít znamená dívat se na ně, protože absurdno umírá jen tehdy, 

když se od něj odvrátíme. Absurdní člověk může vyčerpat všechno, může vyčerpat i 

sám sebe, absurdno je nejvyšším vypětím, vyžaduje nejvíce sil. Člověk by měl 

absurditě zůstat věrný, neměl by žít v naději, neměl by ale ani upadat do zoufalství.                                                                                                         
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     ,,Revoltuji, tedy jsme.“ To je jediné možné východisko absurdního člověka, je to 

cesta vzdoru proti vlastní situaci. Je třeba žít v přijetí své konečnosti, dívat se na 

svět očima absurdity a tím tvořit to, čím jsme. Svůj úděl přijímám právě proto, že je 

absurdní, absurdita je výzvou k činu. Absurdita je podmínkou i jednáním revolty. 

 

4.5. ČAS 

     ,,Čas je pojem k vyjádření trvání bytí; dar prabytí; základní dynamická míra 

zjevování světa; má charakter pořádajícího principu pro reálné děje; sám základ 

světa a dějin. I člověk je v jádře časovým bytím. Zkušenostně (niterně) lze čas 

zakoušet v projasňujícím se vědomí. Čas neustále zaniká; zároveň trvá a neustále se 

přítomní. Čas (časovost) je horizontem každého porozumění bytí. Lidská existence 

může prožívat čas vlastním způsobem (autenticky) či neautenticky.“ (10, str. 29) 

     Čas je a vždy byl považován za jeden z nejdůležitějších rozměrů ovlivňující 

existenci člověka. Čas v sobě kloubí kromě přítomnosti také minulost a budoucnost, 

přičemž člověka ovlivňuje každý z těchto tří principů. Člověk je přítomen tady a 

teď, ale uvědomuje si čas také při vztahování se zpět k minulosti, stejně tak 

pracujeme s časem při předjímání své budoucnosti.  

Čas je obecnou kategorií existenciální filosofie a literatury, je principem 

individualizace, znamená zrození konkrétního jsoucna. Existenciální čas není 

prázdný a dělitelným časem matematickým, je to konkrétní čas, je to osobní trvání. 

Existencialismus nepřipouští odstup od konkrétního životního jsoucna, nelze se 

povznést nad přítomný okamžik a snažit se jej vidět a hodnotit z pohledu 

budoucnosti. Nelze být zároveň lidmi tohoto času a budoucího času, ale jsme 

bezpodmíněně a nemilosrdně situováni. Do této situace se rodíme bez vlastního 

přičinění, všechny okolnosti jsou nám dány a vytváří náš konkrétní svět, jehož 

jedinečnost se ještě zvyšuje v mezních situacích, v nichž zažíváme strach, smrt, 

bolest apod. (11, str.30-31) 

     ,,Existencialismus přece celý je uvědoměním skandálu ležícího v tom, že člověk 

je v gruntu nepřetržitou sázkou na budoucnost, a přece musí za závěr osudu 

přijmout událost, jež ho promění v čirou minulost.“ (11, str. 68) 

     Jak se dívá na problematiku časovosti Albert Camus? Podle Camuse vnímá 

člověk čas díky tomu, že si uvědomí svou konečnost, uvědomí si existenci smrti a 
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její blízkost. Camus ale konečnost nepřijímá, dokonce se proti ní bouří formou 

revolty. Na druhé straně je pro Camuse smrt jedinou jistotou v životě člověka, je 

jediným okamžikem, jenž nemine žádnou lidskou bytost. Přesto Camus mluví o 

revoltě, jako o jakémsi útěku do bezpečí před nevyhnutelnou konečností. Smrt 

člověk nemůže překonat, nemůže jí ani utéct, ale může proti ní bojovat. Revolta 

tedy bojuje s absurditou, jíž je v tomto případě konečnost lidské existence. Člověk 

nemá nechat absurditě prostor na to, aby ho pohltila, zničila. Camus odmítá 

nepřirozenou konečnost, tedy sebevraždu, nebo vraždu. Z absurdní situace vyplývá, 

že vše je dovoleno, ale to neznamená, že nic není zakázáno. Člověk má tedy 

zakázáno zabít, člověk může revoltovat, může bojovat za správné a dobré, ve jménu 

lidské sounáležitosti. Podle Alberta Camuse se musí člověk naučit žít 

v každodennosti, která se mu mnohdy zdá nesmyslná a absurdní. Pokud se mu 

podaří dobře prožít přítomnost, dokáže svůj čas, jenž mu byl vyměřen,  naplnit 

plnohodnotně. 

     Co se týče problematiky času a časovosti, Jean-Paul Sartre v první řadě tvrdil, 

že není žádná minulost, a pokud ano, je nejlepší se od ní odtrhnout. Minulost 

člověka neutváří, není ani podobou moudrosti, jak se často předjímá. Sartrovský 

systém ukazuje nepřerušované odskoky, vytržení, neboli jak říká Sartre v Bytí a 

nicotě, ,,pro – sebe opět uchopené a ponořené prostřednictvím v – sobě. 

Sartre říká, že důležitým prvkem v časové posloupnosti je pouze okamžik. Pouze 

okamžik je totiž pro člověka nějakým způsobem cenný, má funkci ,,trvalé díry bytí, 

okamžitě zaplňované a stále znovu se vytvářející“, Sartre jej nazývá přítomností. 

Jen okamžik je důležitý, jen okamžik zajímá to neustálé vytrhování z minulosti, 

tedy ulpění ,,do sebe“, je zaznamenáním právě běžící přítomnosti.  Okamžik je 

závrať, je vír uprostřed hojnosti věcí. Čas vydaný napospas svým okamžikům, to je 

čas, který nemá trvání.  

A jaký má vztah minulost k přítomnosti? Skutečně nás minulost vůbec neovlivní, dá 

se od přímé reality snadno oddělit? Podle Sartra minulost zbytečně zatěžuje 

přítomnost, je bezvýznamná, aškoliv obecně platí, že minulost uděluje přítomnosti 

smysl i hodnotu. Sartre v minulosti nevidí nic prospěšného, naopak před ní varuje. 

Co ale Sartre vyzdvihuje, je budoucnost, tedy zcela opačný směr. Právě budoucnost 

vytváří přítomnost, nikdy ne naopak. Důležité je, co může člověk udělat s tím, co 
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z něj vytvořila jeho minulost. Důležitý je ,,projekt“, transcendující v každém 

okamžiku minulost, jenž ji dokáže znovu přehrávat. (18, str. 216) 

 

4.6. SVĚT A KAŽDODENNOST 

     Svět, v němž každý denně prožívá svůj čas od narození do smrti, je nám ve své 

podobě známý a aniž by nás někdo vedl, dokážeme si svět vyložit po svém, 

rozumíme jeho fungování a naší přítomnosti v něm. Albert Camus pojímá 

propojení světa a člověka v něm jako absurdní situaci, protože svět člověku neříká, 

jakou úlohu v jeho fungování hraje.  Každý z nás o své úloze může přemýšlet, 

můžeme se domnívat, proč jsme zrovna my v té či oné situaci, proč zažíváme jiné 

problémy než ostatní apod. Postoje ke světu mohou být odlišné, každý z nás má 

v podstatě svůj malý svět, jemuž dává smysl svým jednáním, svým rozhodováním o 

věcech. Člověk se svobodně rozhoduje, utváří sám sebe, je sám za sebe 

zodpovědný. Takové teze zastávali existencialisté. Ale někdy je obtížné žít a konat 

vše s vědomím, že mám sama za sebe odpovědnost, že to jsem právě a jen já, která 

se činím člověkem. Z této obavy pramení ony situace, ve kterých se člověk 

schovává v každodenní intimitě, kde je svým způsobem chráněn, je zbaven 

rozhodování se.          

     Každodennost se jako hlavní motiv vyskytuje především v díle Alberta Camuse, 

nejvíce čitelná je problematika každodenního stereotypu čitelná v prvním období 

Camusovy tvorby. V Cizinci má svou nepostradatelnou úlohu, ztrácení se 

v každodennosti je Meursaultovým nejvýraznějším problémem. Meursault zažívá 

absurdní situace, aby se nakonec, v té nejtěžší chvilce života napřímil a svou situaci 

přijal. Hlavní hrdina Cizince svůj život neprožívá, svou nepřítomností působí  jako 

kdyby se na svůj probíhající život jen díval z povzdálí, jako by do jeho chodu ani 

zasahovat nechtěl. Jeho minulost se ztrácí v nepodstatné přítomnosti a budoucnost 

si nijak nepředstavuje. Čin, který spáchal, nemůže být nikdy pochopen, a proto je 

Meursault souzen jako člověk. ,,Tak jak to vlastně je, je obžalován proto, že 

pochoval matku, nebo že zabil člověka? Ano, já toho člověka viním, že matku 

pohřbíval se srdcem zločince!“ (8, str. 75) Meursault se nehájí a z procesu 

vychází jako bezcitný zločinec, který si svou netečností vysloužil trest smrti. Jeho 

revolta přichází až v závěru s pochopením cizoty světa a vycítěním vlastní viny. 
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     Každodennost se v Camusově díle objevuje dokonce několikrát ve sbírce 

povídek Exil a království.  V krátkých příbězích Camus odkrývá naučené životní 

rituály, ale zároveň i všednost lidského bytí. Camus popisuje lidské příběhy, ve 

kterých hlavní hrdinové mechanicky prožívají své nenaplněné dny, potkávají se 

s nudou a beznadějí, hodnotí své pohnuté životní osudy. Camus hlavní protagonisty 

staví do absurdních situací, které dovolují prožít změnu, dovolí se nadechnout a 

prožít nepoznané. Jako je tomu v povídce Cizoložnice, ve které se Janina alespoň na 

chvíli uteče z nudného manželského života a prožije chvíli svobody. Podobně je 

tomu v povídce Jonáš aneb umělec při práci. Vidíme úspěšného mladého umělce, 

který prožívá obdivuhodný život, je úspěšný ve své práci i doma, ale zde je patrné, 

že jakkoliv dokonalý život může ztroskotat na zdánlivých maličkostech.         

     Každodennost nepřikazuje člověku, aby přemýšlel o svém životě, o své 

budoucnosti, o smyslu života. Každodennost ve smyslu stereotypu stojí vlastně na 

opačném principu, protože nejen nečinnost a nuda, ale také stále se opakující 

jakkoliv příjemná činnost v člověku probouzí pocit, že je jeho konání zbytečné.  

      „Prvním příznakem absurdity existence a konce mechanického života je nuda.“ 

(23, str. 81)  

     Camus vložil motiv každodennosti také do svého Mýtu o Sysifovi, příběhu o 

absurdním hrdinovi. Absurdita, rozporuplná přítomnost světa, jak ji Camus 

popisuje, je s prožíváním každodenního koloběhu úzce spjata. Absurdní situace 

dovoluje člověku, aby prožíval dnešek, aby se neztrácel v minulosti, aby se 

neupínal k budoucnosti. Absurdní člověk dokáže žít i s vědomím nejistých zítřků. 

Absurdní hrdina nechce žít co nejlépe, ale co nejvíce, porušením pravidel zítřku se 

vyrovnává s daným, právě probíhajícím okamžikem. Vklouzneme-li do absurdity, 

improvizujeme v životě jako herci v nové roli. Výstižněji, než citací z Camusova 

díla, nelze tuto situace popsat: „Stává se, že se kulisy zbortí. Vstát, tramvaj, čtyři 

hodiny v kanceláři nebo v továrně, jídlo, tramvaj, čtyři hodiny v práci, jídlo, 

spánek, a tento rytmus se opakuje v pondělí, v úterý, ve středu, ve čtvrtek, v pátek a 

v sobotu, většinu doby se tomu lidé snadno podřizují. Ale stačí, aby se jednoho dne 

ozvalo „proč“ a začíná ono znechucení poznamenané údivem. „Začíná“, to je 

důležité. Znechucení přichází na konci činu mechanického života, zároveň však 

zahajuje pohyb vědomí. (…) Samo o sobě má v sobě znechucení cosi odporného. 
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Teď však musím dospět k názoru, že je dobré. Neboť vše začíná vědomím a má cenu 

jen díky jemu.“ (5, str. 25-26) 

     Jean-Paul Sartre se dívá na svět a každodennost ze svého hlediska určenosti 

lidské podstaty. Svět se podle Sartra ukazuje člověku až s vědomím, že jej sám 

vytváří. Podle Sartovy koncepce bytí ve světě se chováme každý svým způsobem, 

přijímáme (volíme si) svůj způsob nebo ,,styl“ bytí ve světě. Volíme si svou roli do 

konkrétní situace, ve které se nacházíme, přičemž jako lidé nikdy nenaplníme svou 

touhu stát se Bohem. Tímto způsobem hodnotí Sartrův postoj Jana Novozámská. 

Dále píše: ,,Život člověku plyne v neustálém toužení po vyplnitelnosti, avšak naším 

osudem je nevyplnitelnost. Tato touha je pouze prázdným záměrem, jejím základem 

je rozpor naší transcendence, nicota. Bytí o-sobě je radikální absence důvodů, bytí 

pro sebe je naopak ustavičným hledáním důvodu, které je předem odsouzeno 

k neúspěchu. Vyplněnost, jsoucnost má sice pro nás význam, ale pouze jako 

absence – je přítomná svou nepřítomností jako to, po čemž koneckonců toužíme a 

co navždy musíme postrádat.“ (2, str. 100-101) 

     Sartre plně rozvíjí své myšlenky v díle Bytí a nicota, což je jeho stěžejním 

filosofickým dílem a zároveň jde o podstatné dílo francouzského existencialismu, 

ačkoliv se v něm termín existencialismus ještě neobjevil. (2, str.86) Toto rozsáhlé 

dílo pojednává o zápasu mezi vědomím – Sartrovým bytím pro – sebe a bytím o – 

sobě, k němuž se vztahuje svou intencionalitou, dále se věnuje ,,Nic“, tedy vědomí 

a jeho modifikacím. Sartre se vrací k problematice svobody, která se 

s každodenností váže. Svoboda podle Sartra nevzniká uprostřed světa, jehož smysl 

má naplnit, ale vynořuje se v opozici k objektivnímu bytí, k tomu, co je samo o 

sobě a zůstává stále jen tím, čím je ve své přítomnosti. Je to lidské vědomí, které 

z něho dělá svět, jenž má nějakou minulost či budoucnost. Svoboda tak stojí proti 

Bytí. (2, str.91) 

 

 

4.7. ÚZKOST  

     ,,V existencialismu je úzkost základní pocit (naladění) lidské existence, jež se 

vyskytla na světě; v ní si člověk uvědomuje svou nicotnost (úzkost ze smrti a 

z nicoty): tak se mu ale může otevřít vlastní existence. Podle Jana Patočky nás 
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úzkost radikálně uvědomuje o naší konečnosti. V úzkosti se nejen ukazuje nicota, ale 

také se může odhalit absolutní perspektiva smyslu života.“ (10, str. 226) 

     Existencialismus je filosofií a literaturou úzkosti a úzkostných lidí, všichni 

hrdinové existenciálních dramat jí trpí: v tom je existencialismus znovu 

humanismem, protože úzkost je vlastnost lidská; není to touha, ani myšlenka, ani 

cit, je to určitá celistvost duševního života. Úzkost je situace, do níž přechází 

lidskost, pokud stane tváří v tvář jistotě absurdního života. Úzkost není strach, není 

v ní žádný pocit určitého nebezpečí, které může člověk předvídat. V úzkosti není 

jasné, co člověku hrozí, nedefinuje vůbec hrozbu, ale je stavem nejistoty vzhledem 

k člověku samému. Úzkost tedy znamená nejistotu sebe sama. Skrze úzkost lze 

navíc spatřovat dva další rozměry, v nichž člověk žije: osamělost a konečnost. 

     Ve stavu úzkosti si člověk mnohokrát uvědomí důležité pravdy, které si v šedé 

každodennosti ani nepřipouští. Prožíváme svůj ,,obyčejný“ život, aniž bychom 

složitě pátrali po své podstatě, žijeme v rychlém a konzumním světě, jenž nás denně 

přijímá do své nehostinné náruče. Paradoxem je, že tento neosobní svět a jeho 

stereotypy nám většinou vyhovují, můžeme se schovat v této intimitě. 

     Úzkost může působit pozitivně i negativně, ale vždy napomáhá k přemýšlení a 

uvažování o světě každého jedince. Člověk se může ptát po smysluplnosti svého 

bytí, může se tázat, zda je veškeré starání se o sebe a ostatní skutečně tím pravým, 

pro co stojí obětovat mnohá úskalí. Úzkost vlastně přímo souvisí s existencí, 

protože každý existující jedinec se někdy dostane do stavu úzkosti, v němž může 

přemítat o svém osudu, o své bolesti, o své osamělosti a vlastní neužitečnosti ve 

světě. Úzkost se tedy člověku neukazuje zcela běžně, člověk ji pocítí pouze ve 

chvíli, kdy musí bojovat o svou existenci. Právě ona nejistota existence 

předznamenává úzkost. Pocit z úzkosti má podobnou moc jako absurdno, může 

člověka ovládnout a mít velmi negativní vliv na činnost člověka, na jeho celkovou 

situaci. 

     Jean-Paul Sartre vychází z tohoto stanoviska: vědomí - svoboda je nerozlučně 

spjato s úzkostí. Nejde o úzkost tváří v tvář reálnému či imaginárnímu nebezpečí; 

úzkost vyjadřuje odezvu na předpokládanou lidskou odpovědnost, která zahrnuje 

smysl lidského světa jako celku. Je prožitkem, v němž si svobodu uvědomujeme, je 

vědomím svobody. Úzkost se liší od strachu tím, že zatímco strach je vyvoláván 

pocitem ohrožení z určitých jsoucen, úzkost vzniká právě uvědoměním si svobody, 
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jež je absolutní a neomezená. Tím mizí jistota, s níž vůle klade budoucnost jako 

takovou a usazuje se v nás úzkost z budoucnosti při vědomí, že jsme odsouzeni ke 

svobodě. Vědomí, že jsme svou vlastní budoucností takovým způsobem, že jí 

nejsme, to je přesně to, co nazýváme úzkostí. (23, str. 116) Úzkostná tíže souvisí 

také s aktem volby, protože svět je plný nekonečných možností, ze kterých musíme 

denně vybírat, přičemž se před tímto výběrem nemůžeme nijak bránit, nemůžeme se 

nikde ukrýt. 

     Hrdina Sartrova dramatu Mouchy - Orestes chce očistit město Argos od 

falešného zoufalství (ve smyslu lítosti) a zakládá pravou zoufalost lidského pobytu, 

totiž úzkost před zničující silou totální svobody. Nějaké původní zoufalství je tedy 

východiskem existenciálního rozvrhu svobody. Osvobozený život udělal zkušenost 

absolutní vrženosti člověka do světa a bere vážně fakt, že bůh neexistuje a že je 

z toho nutno vyvozovat důsledky až do konce. (23, str. 101) Mouchy představují 

všudypřítomné poletující výčitky svědomí, které jsou přítomny nejen v povětří, ale 

také v každém z obyvatel města, jež bylo dějištěm zločinu.  

V Sartrově tvorbě lze nalézt několik situací, ve kterých se hlavní hrdinové musí 

sami za sebe rozhodovat mezi dvěma či více možnostmi, přičemž ani jedna 

z možností nepřinese prospěch. Nejen volba, ale také odpovědnost za své 

rozhodnutí může navodit stav úzkosti, které musí člověk čelit bez pomoci druhých. 

     Orestes je důkazem toho, že opravdu uvědoměle svobodný člověk se s tím 

dokáže vyrovnat: „A ta úzkost, která v tobě hlodá, myslíš si, že někdy přestane 

hryzat mne? Ale co na tom: jsem svobodný. Mimo úzkost, mimo vzpomínky. 

Svobodný. A v souladu sám se sebou.“  (20, str. 75) 

     Odtud Sartre rozvíjí svou další charakteristiku vědomí, kterou nazývá 

,,neupřímností“. Fenomén neupřímnosti (nepoctivosti) vysvětluje Sartre skrze 

úzkost, která je podezřelá tím, že v mnoha případech není přítomná. Jestliže je tato 

úzkost skryta, je tomu tak pro naši ,,neupřímnost“. Sartrovo pojetí ,,neupřímnosti“ 

podává v podstatě výklad ,,neautentického“ chování, při němž člověk jedná jako 

kdyby mu byla dána nějaká přirozenost, jako by bylo jeho vědomí věcí, jako by byl 

nástrojem a ne svobodou. (2, str. 97-98)   

     Albert Camus využil úzkost jako jedno ze stěžejních témat svého románu Mor, 

kde situace lidí ve městě zasaženém morem je sama o sobě velmi úzkostná. Camus 

navíc tuto metaforu nakažlivé nemoci využil tak, aby se lidé do úzkostných situací 
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dostávali co možná nejniterněji, aby ukázali, jak se lze v takových mezních 

situacích chovat. Úvahy, jež Camus vložil do svého románu, jsou popsány 

v kapitole o Camusově díle na straně 35-38. 

 

4.8. SMRT 

     Konec a završení života živé bytosti; to, co se dotýká každého člověka; člověk je 

bytím ke smrti, je smrtelníkem. (10, str. 191) 

     Smrt, konečnost, konec? Představujeme si smrt jako nechtěné, ale přitom logické 

a jediné vyústění našeho života. Myšlenky na smrt se dotkneme pouze tehdy, 

přiblíží-li se k nám možnost její přítomnosti. Někteří se jí obávají, protože je 

neustále přítomná, je sice vždy v pozadí, ale nevyhnutelná. Existuje pouze jeden 

svět, je to svět, v němž žijeme, v němž musíme umět žít, i když se nám tento svět 

může zdát absurdní.  

     Václav Černý se k problematice vyjadřuje ve svém Sešitu o existencialismu: 

,,Sám svět se neinterpretuje, to jen já si v něm vedu z vlastního rozhodnutí jako 

doma. Jako doma, ač jsem v něm hostem. Neboť nejsem-li v něm hostem, proč mu 

nejsem soudobý, tj. proč musím umřít? Mám v něm poslání? Mám-li, proč musím 

umřít, proč mám umírat? (…) A nemám-li na světě poslání, proč v něm jsem? A je-

li lhostejné, splním-li vůbec co za svůj život, proč spíše život tento, a ne jinaký, tj. 

zase, proč musím umřít?! I já, člověk, jsem absurdní.“ (11, str. 34)    

     V případě teistických existencialistů existuje možnost, jak oddálit konečnost. 

Tato možnost je skrytá v Bohu, jehož uznání umožňuje pozvednout se k věčnosti. 

Ale ateističtí existencialisté tuto možnost neuznávají. Jean-Paul Sartre smrt nebere 

jako nedílnou součást života, smrt je podle něj nepochopitelné ukončení života. 

Albert Camus uvažuje jako Sartre, když říká, že spolu s jistotou mrti ztrácí život 

člověka smysl; do života skrze smrt vstupuje absurdita. Camus ale není tak 

radikální a na rozdíl od Sartra vidí jisté východisko. Camus říká, že je třeba život 

prožít, přestože je ve své smrtelnosti absurdní. Camus ale nezůstává pouze u 

názoru, že můžeme život žít, i když víme o své konečnosti. Podstata lidského života 

je dle Camuse v revoltě proti absurdnosti světa a údělu lidského života v tomto 

světě. Jak chtěl Camus bojovat proti osudu a co přesně znamená jeho revolta? 

Revolta je v Camusově pozdější tvorbě možným východiskem z absurdního údělu. 
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Revoltuji, tedy: odmítám svůj osud, nepopírám zcela smrt, nerezignuji na svůj 

život, ale přijímám jej jako úděl každé lidské bytosti. Důležité je, že absurdita 

nemizí, je přítomna, ale neničí člověka, člověk se s ní učí žít. Revoltu, jež bojuje 

proti absurdnu, Camus plně rozvinul ve svém Člověku revoltujícím, částečně se jeho 

myšlenka o revoltě objevuje v Mýtu o Sisyfovi. Václav Černý vysvětluje Camusovu 

revoltu: ,,Přijímám tedy absurdní osud, ale přijímám jej s protestem, neboť nemám 

sic na vybranou, ale proto ještě nemusím nazývat dobrým, co je pro mě špatné. Co 

je však protest? Protest je vzpoura. A co je vzpoura? Vzpoura znamená pýchu, 

znamená hrdost, znamená, že trvám na své poraněné důstojnosti člověka, jejímž 

jménem pronáším svůj svobodný soud nad životem: jsem sice obětí svého života, 

ale jsem zároveň i víc než můj život, neboť jej soudím. Jménem čeho? Jménem 

křivdy, která se mi stala, a jménem spravedlnosti, jež mi náleží, ale která náleží i 

všem ostatním, kteří se mnou sdílejí týž osud života absurdity.“ (22, str. 54) 

     V souvislosti s tématikou smrti nemohu opomenout Camusův román Cizinec, o 

němž se rozepisuji v kapitole o díle Alberta Camuse na straně 28-32. Cizinec 

vypráví o člověku odsouzeném na smrt, o člověku, kterému je cizí všechno, je 

cizincem ve svém vlastním životě, protože mu chybí kontakt se společností, jež se 

mu zdá prázdná a bezobsažná. Cizince lze chápat jako výzvu okupantům, ale 

samotný Camus chtěl Cizince podat jako obraz člověka, který se nechce 

ospravedlnit, který se spokojí s představou, již si o něm ostatní udělají, a který 

následně zemře s vědomím vlastní pravdy. Meursault je odsouzen ke smrti, protože 

zabil a protože neplakal na pohřbu své matky. Absurdní situace. Proč si Meursault 

alespoň nezakryl oči šátkem na maminčině pohřbu? Ale on se vzepře a je důsledný 

až do úplného konce. Na tomto konci, tváří v tvář smrti, zbavený jakékoliv naděje 

ale Meursault prožívá pocit štěstí, jistota smrti ho spojuje i s těmi, kteří ho 

přehlíželi, kteří ho odsoudili. Spojuje ho se všemi těmi, kteří ho posadili na lavici 

obžalovaných. Ti, kteří ho soudili a následně poslali na smrt se Meursaltovi zdáli 

být neoprávněnými, protože ho do vězení poslali také kvůli tomu, že se jim nelíbil 

jako člověk. Při čekání na smrt odmítne Meursault zpovědníka a přemýšlí nad 

možnostmi, jak se smrti vyhnout. Nakonec přijímá fakt, že jeho individuální smrt v 

průběhu dějin stejně vůbec nic neznamená a že v podstatě vůbec nezáleží na tom, 

zda zemře nyní nebo o mnoho let později. 
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4.9. BŮH 

      ,,Všemohoucí bytost mající (v theologii a metafyzice) vládnout světu; ,,čirý“ akt, 

první příčina (sebe sama, tj. causa sui) a základ všeho stvoření (jsoucna); princip 

všeho bytí.“ (10, str. 19)  

     Jean-Paul Sartre i Albert Camus se hlásili k ateistické větvi existenciální 

filosofie, o níž pojednává kapitola v úvodu mé práce. 

     Sartrův vztah k Bohu byl striktně odmítavý. Sartre věřil ve svobodného 

člověka, který je zodpovědný sám za sebe. Aby mohl být člověk absolutně 

svobodný, je potřeba odstranit veškeré autority, v jejichž jménu člověk jedná. 

Nejdříve tedy vyloučil existenci Boha, subjektu, jenž podle obecného názoru vede 

naše kroky, vytváří situace, do nichž se dostáváme, a předurčuje naše chování. 

Tímto krokem – vyloučením boží existence z lidského života, „osvobodil“ člověka 

od božího soudu, zbavil ho tíhy, kterou s sebou nesl boží dohled.   

     Sartrova tvorba se otázce Boha věnuje v dramatu Mouchy, kde Boha jako strůjce 

lidského osudu odsoudil také hrdina dramatu, Orestes: „Jsi král bohů, Jupitere, král 

kamení, král hvězd, král mořských vln. Ale nejsi král lidí.“ (20, str. 81)  

Sartre v případě otázky (ne)existence Boha odkazuje k předchůdci existencialismu – 

ke slovům F.M.Dostojevského: „Jestliže Bůh není, pak je vše dovoleno.“ To je 

výchozí bod existencialismu. Opravdu, vše je dovoleno, jestliže Bůh není, ale v 

 důsledku toho je člověk opuštěn, protože ani v sobě, ani vně sebe nenalézá žádnou 

možnost něčeho se zachytit. Především nenachází omluvu.“ (12, str. 23) Pokud Bůh 

není, nemáme jako lidé žádné hodnoty, které by mohly ospravedlnit naše jednání.  

     Po zrušení Boha tedy Sartre ignoruje existenci obecné morálky. Není totiž nikdo, 

kdy by ji tvořil: „Kdo dokáže, že jsem opravdu určen k tomu, abych lidstvu vnutil 

svoje pojetí člověka a svou volbu? Nikdy nenaleznu žádný důkaz, žádné znamení, 

které by mne o tom přesvědčily.“ (12, str. 20) Kdo může dokázat existenci Boha? 

Nikdo, toho si je Sartre vědom, proto se v interpretaci o Bohu opírá o toto čistě 

realistické stanovisko.  

     S Bohem odpadá univerzální křesťanská morálka: „Existencialista si myslí, že je 

velmi stísňující, že Bůh není, protože spolu s ním mizí veškerá možnost vyčíst z nebe 

nějaké rozumné hodnoty: už se v něm nemůže nacházet dobro a priori, protože není 

nekonečné a dokonalé vědomí.“ (12, str. 23)  
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     Kdo je tedy podle Sartra tvůrcem všech hodnot a norem? Sartre říká, že takovou 

nejvyšší hodnotou je každý člověk sám. Člověk se vytváří tím, že si volí svou 

morálku a okolnosti jej donutí k tomu, že si nelze nějakou morálku nezvolit. 

Moderní člověk musí být absolutně odpovědný sám za sebe. Taková volba se 

přitom nemůže řídit podle nějakých nahodilých hodnot, protože žádné věčné 

hodnoty o sobě totiž neexistují. Hodnoty jsou dobro, které činí nějaký cíl našeho 

jednání smysluplným a srozumitelným nám samotným. Hodnoty jsou mnou 

uznávané dobro, jsou výsledkem mé volby, já nemohu být nikdy souzena za svou 

vlastní volbu. 

Bůh zde tedy není jako první stvořitel a tvůrce lidského konceptu, vlastně neexistuje 

nikdo, kdy by člověka dopředu určil, učinil ho člověkem. Člověk nemá dopředu 

narýsovanou budoucnost, ale sám se musí potýkat s životem, hledat si svou cestu, 

učinit se lidským.  

     Albert Camus byl ateistou proto, že křesťanství mu bylo především filosofií 

nespravedlnosti. Mezi vzpourou a milostí volil vzpouru, tedy : absurdno je třeba 

uznat, je nevyvratitelné, ale lze jej i odmítat. To píše Václav Černý a k této 

Camusově interpretaci se vyjadřuje dále: ,,Pokud je totiž Bůh všemohoucí (a tím i 

vševědoucí), pak není nejvyšším dobrem, neboť odpovídá za veškeré zlo a utrpení 

v jím stvořeném vesmíru. Tehdy platí, že Bůh je nejenom všemohoucí, je i 

nekonečně krutý a stvořil svět nikoliv, aby jej miloval, nýbrž aby si poskytl divadlo 

absurdního lidského utrpení. Není to otec, ale je to svědek, postupný svědek našich 

údělů.“ (22, str. 45) Camus (a posléze v interpretaci také Václav Černý) vyjádřil 

pravděpodobně nejvýstižněji situaci boží (ne)existence. Bůh by měl být dobrý a 

spravedlivý, měl by být také všemohoucí, ale v historii i současnosti existuje 

spousta událostí, které se vzpírají harmonické podobě světa v takové podobě, v jaké 

ji mohl Bůh stvořit. Bůh nemůže zabránit každému zlu, v jeho moci bylo vytvoření 

toho nejlepšího světa, který si jen lze představit, tedy i s negativními jevy. Bůh dal 

člověku svobodu, člověka obdařil rozumem, je tedy možné, že to Bůh učinil proto, 

aby člověk mohl pochopit boží úmysly.  

     Camus se v otázce Boha často obrací na Dostojevského a jeho Bratry 

Karamazovi, přičemž slavný výrok, že pokud Bůh neexistuje, vše je dovoleno, je 

vyjádřením Camusova názoru na tento problém. Ivan Karamazov říká, že Bůh 

existuje, ale odmítá svět, který Bůh stvořil. Ivan si sám sebe bere jako nejvyšší 
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morální hodnotu, přesto mu to nezabrání v konání zla, jež je zobrazeno Ivanovým 

rozhodnutím nezabránit spáchání otcovraždy, přestože tento zrůdný čin mohl 

zvrátit. Ivan Karamazov odmítá boží svět, protože je nesmyslný, ale bude dál žít a 

milovat, „aniž ví proč“. 

     Camus říká, že absurdno jako metafyzický vztah nevede k Bohu, ale to podle 

Camuse neznamená, že Boha zcela vylučuje. Bůh Camuse pouze nezajímá, netýká 

se lidské zkušenosti. Tento motiv, se kterým se Camuse musel nejdříve sám 

vypořádat, se v jeho románech i divadelních hrách v různých variantách často 

opakuje. Jako by chtěl říci – Bůh se nezajímá o nás, já se tedy nezajímám o Boha.  

     Dalším dílem, které otevírá problematiku Boha, je Camusův román Mor. Camus 

se zde ústy Doktora Rieux táže po existenci Boha. Měso Orán je zahlceno morem, 

který se nekontrolovatelně šíří. Mrtvé krysy se lidem zdají hnusné, ale ve chvíli, 

kdy mor začne být smrtelně nebezpečný i lidem, se začne šířit panika. Opatření vůči 

morové epidemii jsou striktní, za pokus o opuštění města je nejpřísnější trest – 

zastřelení. Lidé reagují na smrtící hrozbu různě. Vzdělaný Tarrou bere události jako 

další životní zkušenost, zatímco lstivý zlodějíček Cottar těží z prodeje proviantu a 

přeje si, aby mor vytrval i nadále. Novinář Rambert má zpočátku radost, že má 

ideální látku pro své psaní, později se zoufale snaží uniknout ke své milované mimo 

město. Pak, v jednom letmém okamžiku vidí marný boj malého chlapce se 

smrtelnou nemocí a uvědomí si, že by mohl reagovat i jinak, než jen zbabělou (a 

zcela zbytečnou) snahou o útěk a rozhodne se zůstat. Kněz Paneloux je přesvědčen, 

že vše, i toto utrpení, je vůle boží. Když sám bolestně umírá na mor, vyžádá si 

krucifix a skrze mor ještě upevnění kořeny své víry. Doktor Rieux, hlavní hrdina 

příběhu toto odmítá, nemůže věřit v existenci Boha, který na zbytečnou smrt posílá 

nevinné děti. Kdyby Bůh existoval, přestal by léčit lidi a přenechal by starost o ně 

jemu. Mor v Oránu může znamenat epidemii, ale může znamenat také tyranii, 

absurditu. Mor je lidským údělem, je trestem, který člověk musí nést.  

     ,,Všichni jdou do ulic, ohlušují se mluvením, hádají se nebo po sobě touží, a pod 

rudým červencovým nebem řítí se město obtížené dvojicemi a vřavou do supící noci. 

Jeden stařec volá: ,,Bůh je velký, pojďte k němu!“ Všichni se ale ženou za něčím, co 

ani neznají, ale co jim připadá důležitější než Bůh. Zpočátku, když si mysleli, že mor 

je nemoc jako každá jiná, bylo náboženství namístě. Když však poznali, že je to 

vážné, vzpomněli si, že je třeba užívat života.“ (7, str. 99) 
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     5. CAMUS (VERSUS) SARTRE 
 

     Kapitola, v níž chci provést komparaci životních, literárních a filosofických 

názorů Jeana-Paula Sartra a Alberta Camuse, by měla v posloupnosti mé práce 

uzavřít příběh těchto dvou významných myslitelů. Ale já doufám, že toto srovnání 

přinese spíše inspiraci pro další přemýšlení o osudech těchto dvou filosofů a 

literátů, kteří se tak silně zapsali do dějin francouzské i světové historie.  

     Srovnání Sartre-Camus vychází především z  jejich rozdílného pojetí filosofie 

existence. Zatímco Camus se k existencialismu přímo nehlásil, byl do tohoto směru 

díky svému dílu řazen. Camus se nesnažil svá témata obnovovat prostřednictvím 

dějinného myšlení, které bylo v jeho době poznamenáno marxismem. Camus se 

necítil být filosofem v pravém slova smyslu, ale přes toto své stanovisko se díky 

němu do existenciální filosofie dostal nový rozměr. Jeho filosofie se zabývala 

existenciálními tématy jako lidská existence, absurdita, smrt, mezní situace apod. 

Ale Camus s těmito pojmy pracoval způsobem, jenž je recipientovi blízký. Oba dva, 

Camus i Sartre, hledali a následně popisovali smysl lidského života, i když každý 

svým osobitým stylem. 

     Pokud bych měla Sartra a Camuse porovnávat z hlediska rozsáhlosti jejich prací, 

jednoznačně by si vítězství připsal Jean-Paul Sartre. Ale to ponechám stranou, 

protože celá tato má práce nebyla a není o množství popsaných stran, ale zabývá se 

podstatou a hloubkou vyjádřených myšlenek, skrze něž ke svým posluchačům 

Camus i Sartre promlouvali. Nechci tedy hodnotit rozsáhlost děl, ale ráda bych zde 

vyzdvihla neobyčejnou píli obou autorů, kteří se své tvorbě věnovali se zápalem 

sobě vlastním. Navíc je zde nutné poznamenat, že předčasná smrt, jež ukončila 

Camusův život, zabránila dalšímu literárnímu pokračování, kterým by Camus jistě 

chtěl vyjádřit ještě mnoho cenného, ale bohužel mu nebylo umožněno toto poslání 

naplnit zcela.  Oba autory pojí fakt, že se zabývali jak filosofickou tvorbou, tak také 

tvorbou literární. Z filosofického díla bych v případě Sartra vyzdvihla jeho Bytí a 

nicotu, Kritiku dialektického rozumu a také přednášku Existencialismus je 

humanismus. Poslední jmenovaná kniha, ačkoliv rozsahem velmi útlá, obsahuje 

Sartrovy nejvýznamnější teze a poskytuje výklad nejvýznamnějších Sartrových 

názorů.  
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     Camus, tak často odsuzován pro své nedostatečné filosofické vzdělání 

(především ze strany sartrovských existencialistů) se filosofií zabývá například ve 

svém Mýtus o Sisyfovi a dále pak v Člověku revoltujícím. Obě tyto knihy blíže 

rozebírám v kapitole o Camusově díle.  

     Ve své práci jsem se zabývala především literární tvorbou obou autorů, v níž 

vynikal Albert Camus, který je dodnes vyzdvihován díky svému 

,,srozumitelnějšímu“ přístupu ke čtenáři. Camusova literární tvorba je velmi ceněná, 

vedle svých filosofických děl se zabýval esejistickou tvorbou, narativní prózou, 

kterou představují romány a povídky, ale také byl autorem divadelních her. Mezi 

Camusova nejzdařilejší díla patří Cizinec, Mor, Exil a království, Pád, První člověk 

a Šťastná smrt. Všechna tato díla jsou také obsahem kapitoly, jež se věnuje dílu 

Alberta Camuse. 

     Vrátím-li se zpět k problematice filosofie, lze skutečně říci, že Albert Camus 

nebyl v přímém slova filosofem, ale byl nesporně jedním z nejvýznamnějších 

myslitelů 20. století, který neúnavně bojoval za příklon k životu a za sounáležitost 

jedince se světem. Camusovo literární dílo je výrazově velmi bohaté a 

mnohostranné, což Camuse stavělo do pozice ,,velkého spisovatele bez bodu 

uplatnění“ Tento názor vyslovil Gaetan Picon, který své stanovisko dále 

specifikuje: ,,Je to bohatství, neustálenost mnohotvárného díla zahrnujícího v sobě 

zároveň voltairovskou novelu, kafkovský mýtus, hemingwayovskou zřetelnost beze 

stínů, melodramatická gesta či oproštěnost abstrakce? Nebo snad jakási 

krátkodechost, která není s to rozfoukat jeden jediný plamen do dostatečné výše, a 

proto udržuje několik ohňů zároveň?“ (22, str. 21)  

     Z literárního díla Jean-Paul Sartra nelze opomenout jeho Slova a dále také 

romány Zeď a Nevolnost. Také tato Sartrova díla (Zeď a Nevolnost) jsou předmětem 

bližšího rozboru v kapitole o autorově díle. Sartre, na rozdíl od Camuse, nedokáže 

své romány oprostit od své filosofie, která je ,,zatěžkává“, čímž mnohé potenciální 

čtenáře odrazuje. Jeho dílo se nedá dost dobře číst bez alespoň základní znalosti 

jeho filosofických názorů, ale pokud se zmíněný čtenář o tuto propojenost pokusí, 

vyzní ze Sartrovy tvorby krása filosofie, již do ní Sartre vložil.  

     Poslední literární kategorií, kterou ve své tvorbě obsáhl Sartre i Caus, je drama. 

Oba dva byli nadšenými dramatiky, ale v tomto případě bych upřednostnila 

divadelní tvorbu Sartrovu. V žádném jiném jeho románovém díle není tak znatelný 
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vliv existenciální filosofie jako právě v Sartrově dramatu. Pro tuto spojitost jsem 

Sartrův vztah k divadlu a jeho tvorbu podrobněji popsala v samostatné kapitole 

Jean-Paul Sartre a divadlo. Albert Camus se ve svých divadelních hrách věnoval 

dílčím momentům revolty, přesněji momentům špatné revolty. Tento problém řeší 

například hrdina dramatu Caligula. Další Camusova hra – Spravedliví se zabývá 

otázkou nihilismu; drama Nedorozumění, jež rozebírám v části kapitoly o tvorbě 

Alberta Camuse, ztvárňuje situaci rodiny, jež se potýká s následky vraždy spáchané 

jedním členem rodiny na druhém. 

     Sartre a Camus, to není pouze filosofie a literatura. Jaký byl vlastně jejich 

vzájemný vztah? Oba dva filosofii studovali, ačkoliv v případě Camuse šlo spíše o 

zadní vrátka, jimiž prošel v době, kdy prodělal tuberkulózu. Sartre byl filosofem 

hrdým a průbojným, měl neustále potřebu se dále vzdělávat a setkávat se s ostatními 

mysliteli. Camus tuto Sartrovo vzdělání velmi obdivoval; už ve svých článcích 

v alžírských novinách vychvaloval Sartrovu ,,velikost a pravdu, která nám objevuje 

nicotu, ale také jasnost.“Později ho ale kritizoval (nebo škádlil?) jako nepodařeného 

prozaika, zatímco Sartre ho napomínal, že je ,,chabý filosof“. (22, str. 67) Camus 

byl vždy tím živějším, aktivnějším, což ale udával jeho jižanský původ, takže bral 

za samozřejmé, že se zapojil do pookupačního odboje, zatímco Sartre se držel svého 

psaní, které do určité míry podřizoval německé cenzuře. V této nepříznivé válečné 

době napsal Sartre své mnohasetstránkové dílo Bytí a nicota a první díl Cest 

svobody. Camus stihl napsat ,,pouze“ Cizince a Mýtus o Sisyfovi. 

     Sartre o Camusovi říkal, že byl jeho přesným opakem - statečný, elegantní a 

racionální. Ale právě jejich odlišnost je vzájemně přitahovala, vzájemně se 

porovnávali, inspirovali a hecovali. Oba vyrůstali bez otců, kteří jim zemřeli v tak 

raném dětství, takže na ně neměli žádné vzpomínky. Ale zatímco Sartra utvářelo 

intelektuálně bohaté dětství protkané spoustou knih v domácnosti rozmazlujícího 

dědečka, Camus se musel ke vzdělání tvrdě prokousávat sám z domova matky - 

negramotné Španělky, která ho po smrti francouzského otce v první světové válce 

,,protáhla“ nejlepšími alžírskými školami až po státní univerzitní stipendium.  

     Zajímavé je také srovnání Camus – Sartre a vztah k opačnému pohlaví. Když 

pominu vztah k ženě nejbližší – k matce, ke které měli oba dva kladný vztah, jejich 

vztah k ostatním ženám byl zcela odlišný. Dnes máme k dispozici pouze fotografie 

obou umělců, ale i z těchto střípků minulosti lze poskládat životní příběhy. 
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K tomuto srovnání mne inspiroval film Sartre, věk vášní, jenž zachytil Sartrův 

pestrý a aktivní život. Jean-Paul Sartre, který byl ,,fyzicky handicapován“, který 

tedy nebyl typicky žádoucím mužem, by měl mít automaticky problémy 

s navazováním vztahů s ženami, ale on naopak působil jako sebevědomý 

intelektuál, kterého ženy bezmezně obdivovaly. Byl také schopen mít několik žen 

najednou, nebylo to pro něj žádným problémem. Svou náklonnost k jiným ženám 

před zbylými ženami netajil, bral takové spletité vztahy jako samozřejmost. Nelze 

nezmínit Sartrův vztah k Simone de Beauvoirové, přezdívané Castor. ,,Bobr“, jak jí 

říkali její nejbližší, byla Sartrovou životní láskou, ačkoliv měl kolem sebe i ostatní 

ženy. Oba pojila láska k psaní, ale Simone byla vždy v Sartrově stínu a ačkoliv ho 

při jeho tvorbě silně inspirovala, věděla, že jako žena by ve filosofii nebyla zdaleka 

tak úspěšná, takže jí život ve stínu slavného Sartra uspokojoval. Sarte si jí vážil, 

celý život jí vykal. Z jeho Dopisů Castorovi a několika jiným se vyznává z obdivu 

k této ženě: ,,V životě budu milovat jednoho člověka ze všech svých sil, sice bez 

vášně a okouzlení, ale zevnitř.“ Dále píše: ,,Nemohu být od vás oddělen, protože vy 

jste jako mé trvání.“ Nebo: ,,Můj život a já už nejsme jedno, jste stále já, nikdo 

nemůže být spjat víc, než jsme my dva.“   

     Albert Camus se také rád obklopoval ženami, ale zatímco Sartre o své ženy 

pečoval jak psychicky, tak fyzicky, Camus je po vyhasnutí prvotní vášně 

nemilosrdně odhodil. Přátelství Sartra a Camuse se upevňovalo hledáním nových 

milostných povzbuzení, při nichž Camus vítězil svým mužným vzhledem a 

nenuceným šarmem, ale Sartre musel ženy získávat léta nacvičovaným 

,,přemlouváním“. 

     ,,Proč u toho tolik kecáš?“ zeptal se ho jednou Camus. Sartre odpověděl: ,,Už sis 

někdy všiml, jak vypadám?“(22, str.69) 

     Jestliže Camus obdivoval Sartrovu vzdělanost, určitě se s ním názorově 

rozcházel v politických otázkách. Camus byl přímo alergický na různá levicová 

klišé, jež Sartre naopak podporoval. Politická roztržka Sartra s Camusem začala ve 

chvíli, kdy si Camus uvědomil, že komunismus je tyranie a když veřejně prohlásil, 

že ,,marxismus je vražda“.  Camus byl označen jako zaprodanec pravice, jeho 

kniha, na které pracoval v období, kdy onemocněl tuberkulózou, označil kritik v Le 

Temp modernes jako ,,pseudofilosofii a pseudohistorii“. Sarte se přiklonil k podpoře 

komunismu, a i když do strany nikdy nevstoupil, stal se díky svým projevům jejím 
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nejvýraznějším zástupcem. Při této příležitosti si vyměnili dopisy, v nichž Camus 

vyčítá Sartrovi jeho otálivost v odboji a také to, že se příliš pohodlně ztotožnil 

s nastoleným režimem. Sartre odpověděl rozloučením jejich přátelství a připojil 

poznámku o Camusově ješitnosti a sebedůležitosti. Možná také kvůli těmto 

roztržkám s Camusem nepřijal Sartre později Nobelovu cenu. Sartre byl zcela jistě 

zaskočen a možná ponížen tím, že Camus, který začal s literaturou o sedm let 

později, získal Nobelovu cenu o sedm let dříve. Sartre tedy svou Nobelovu cenu 

v roce 1964 odmítl s prohlášením, že si nepotrpí na okázalá ocenění. (22, str. 70) 

 

     Filosofie byla úzkým pojítkem mezi Sartrem a Camusem, ačkoliv se názorově 

v mnoha ohledech rozcházeli. Oba dva, stejně jako ostatní existencialisté, se 

shodovali v názoru, že jejich východiskem je subjektivita individua, tedy osobní 

vědomí postihující sebe samo. Existence je přede vším jiným, je před vší abstrakcí a 

obecninou: předchází substanci. Člověk je (a bude) jen tím, čím se udělá, existuje 

tím způsobem, že ze sebe uskutečňuje sebe samého, je vlastně úhrnem svých činů. 

Existence a svoboda jsou synonyma, jen existence rozhoduje o existenci. Člověk je 

odpovědný za všechny své činy; tyto činy jsou buď prosté fakty životního 

fungování – hodnoty, nebo cíle, které si člověk klade, aby dal své existenci význam. 

Jsou tvořeny z hmoty svobody, člověk o nich rozhoduje sám, protože jedině člověk 

je mírou hodnot. (11, str. 26) 

     Mezi nejvýznamnějšími pojmy, jimiž se existencialisté zabývali, jsem zařadila 

následující: Existence, druhý, svoboda, absurdita, úzkost, časovost, svět a 

každodennost, Bůh a smrt. V samostatné kapitole jsem provedla hermeneutiku 

těchto nejvýznamnějších pojmů, přičemž jsem se pokusila přiblížit názory Jean-

Paul Sartra a Alberta Camuse na problematiku vybraných pojmů. Srovnání pohledů 

obou myslitelů bylo spolu s rozborem jejich filosofických a především pak 

literárních děl obsahem této diplomové práce. 
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ZÁVĚR 

 
     Má diplomové měla za cíl komparaci názorů Jean-Paul Sartra a Alberta Camuse 

na téma existenciálních a filosofických motivů v jejich literárním díle. Pokusila 

jsem se na základě vybraných filosofických a literárních děl porovnat výskyt 

jednotlivých existenciálních kategorií u obou autorů, kteří jsou řazeni do 

francouzské větve ateistického existencialismu.   

     Má práce se v první kapitole zabývala základní charakteristikou existenciální 

filosofie a jejími proměnami mezi dvěma válkami a následným šířením 

filosofického směru do poválečné Evropy, kde zaznamenal velký úspěch v několika 

různých odvětvích. Větší prostor v této kapitole dostal právě existencialismus 

francouzský, jehož cílem bylo zkoumat a následně popisovat konkrétní existenci, 

přičemž lidská existence je zde ztotožňována se svobodou. Francouzský 

existencialismus se stal především zásluhou Jean-Paul Sartra tím nejvýznamnějším.       

     Následující dvě kapitoly stručně zmapovaly životní osudy Sartra a Camuse, 

protože život autorů filosofických a literárních děl se vždy s vlastním dílem pojí. 

Součástí druhé a třetí kapitoly je rozbor vybraných děl obou autorů, přičemž jsem 

neopomenula jejich tvorbu filosofickou a literární, jejíž součástí je také tvorba 

dramatická, pomocí které jsem prezentovala především myšlenky Jean-Paul Sartra. 

Kapitolu a tvorbě obou autorů jsem doplnila úryvky z děl, což může sloužit 

recipientovi k nahlédnutí do literatury, která se mísí s filosofií.  

     Hermeneutika vybraných filosofických a etických motivů byla náplní čtvrté 

kapitoly této práce. Vybrala jsem základní existenciální kategorie, jimž se ve svém 

díle Sartre a Camus zabývali, a následně jsem se pokusila srovnat názory obou 

autorů na tyto problémy. V této souvislosti jsem se zabývala následujícími pojmy: 

existence, svoboda, druhý, absurdno, čas, úzkost, svět a každodennost, smrt a Bůh. 

Ateističtí existencialisté bojovali za svou životní cestu jako individuální a svobodné 

bytosti, které byly vždy plně odpovědné za své jednání. Cestu životem jim 

komplikoval prvek časovosti, jenž vrcholí v nesmyslné lidské konečnosti, proti 

které není jiného úniku než  cesta revolty. 

     Většina názorů Sartra a Camuse se striktně lišila, stejně tak jako například názor 

na politickou angažovanost, jež byla mimo jiné obsahem poslední, páté kapitoly. V 
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této kapitole jsem také provedla závěrečné shrnutí tvorby obou francouzských 

autorů.  

     Témata a myšlenky existencialismu jsou přitažlivé také pro dnešního mladého 

člověka, proto by se tato látka, kterou jsem v práci zpracovala, mohla v rámci 

občanské výchovy předkládat jako ucelený způsob myšlení, jenž je stále aktuální. 

Jednotlivé existenciální kategorie, spolu s vybranými texty Sartra a Camuse by se 

tak mohly využít při výuce jako prezentace ateistické existenciální filosofie. 



 111 

RESUME 
 

     My diploma thesis is focused on the comparison of opinions of Jean-Paul Sartre 

and Albert Camus concerning existential and philosophical motifs in their literary 

work. I tried to compare the occurrence of individual existential categories, based 

on  selected philosophical and literary works of both authors, who rank among the 

French branch of atheist existentialism.  

     The first chapter deals with basic characteristics of existential philosophy and its 

changes between the two wars; and the consequential spreading of this philosophy 

thinking in the post-war Europe, in which it achieved a great success in a few 

branches. Majority of this chapter is devoted to French existentialism, whose goal 

was to explore and describe concrete existence, while human being (existence) is 

identified as freedom there. It was due to Jean-Paul Sartre that French existentialism 

has become the most significant way of thinking. 

     The two following chapters briefly describe the lives of Sartre and Camus; 

because the  lives of authors who write philosophical and literary works are always 

interconnected with their work. The second and third chapter contain the analysis of 

selected works of both authors, while I didn't forget the dramatic work which is a 

part of philosophical ad literary work and by means of that I presented mainly the 

thoughts of Jean-Paul Sartre. The chapter containing the work of both authors is 

enriched by excerpts from their work which might be useful for recipients to look 

into literature that is mingled with philosophy. 

     The fourth chapter deals with hermeneutics of selected philosophical and ethical 

motifs. I chose the essential categories which Sartre and Camus are interested in, 

and consequently I tried to compare the opinions of both authors on these issues. In 

relation to this topic, I analyzed these expressions: existence, freedom, the other, the 

absurd, time, anxiety, the world and dailiness, death and God. Atheist existentialists 

struggled for their way of life as an individual and free being who is always fully 

responsible for their behavior. The element of temporality made their lives 

complicated; the temporality culminates in a nonsensical human finitness from 

which there is no other way to escape than revolt.  
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     Most opinions of Sartre and Camus are strictly different, as well as for example 

the opinion on political involvement, which is dealt with in the last, fifth chapter. In 

that chapter, I also summed up the work of both French authors. 

     The topics and ideas of existentialism are attractive for today's young people too; 

that is why the material I elaborated in this work could be used in the classes of 

civics as a complete way of thinking which is still up-to-date. Individual existential 

categories, together with selected texts of Sartre and Camus could therefore be 

presented while teaching atheist existential philosophy. 
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