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1. Úvod 

Psaní úvodu je svým způsobem absurdní. Může odsoudit celou práci k tomu, že ji 

nikdo nebude (chtít) číst a zároveň není v mnoha případech vůbec čten. Avšak s ohledem 

na náležitosti horizontálního členění takovýchto textů řádný úvod a závěr nelze obejít. 

O co v mé práci půjde? Pokusím se, jak již název práce naznačuje, přiblížit v díle 

Cizinec obsah dvou z nejzákladnějších prvků existencialismu, a to existence a odcizení, 

čímž chci také prokázat, že toto dílo je právem zváno dílem existencialistickým. Důležité 

je poznamenat, že v mé práci používám více označení - existencialismus, existenciální 

filosofie, existenciální myšlení - myslím tím však totéž. 

Na začátku si neodpustím kraťoučký exkurz do života autora Alberta Camuse, a to 

především proto, že jeho tvorba je ovlivněna jeho životem a politickým a filosofickým 

názorem. 

Ráda bych se zaměřila na existencialismus z více aspektů. Budu postupovat od 

popisu existencialismu jako filosofického směru, přes existencialismus v literatuře až ke 

specifickému existencialistickému vyjádření Alberta Camuse. 

Musíme mít na paměti, že pracujeme do jisté míry s otevřenými pojmy. Přesné a 

absolutně platné definice nejsou v rámci existencialismu možné. To vychází j iž z podstaty 

tohoto směru, který je založen na subjektivitě a individuálním chápání skutečnosti. Sám 

termín existence j e vykládán nejednotné. Většinou platí, že co existencialista, to jiné pojetí. 

Dalším oddílem této práce bude samotné dílo Cizinec. Nejvíce se filosofický postoj 

existencialismu zrcadlí v hlavní postavě Mersaulta. Nalezneme však charakteristické prvky 

tohoto proudu i v jiných postavách? Ředitel a správce ústavu pro přestárlé, Thomas Pérez, 

Céleste. automatická žena, Marie, Masson, Salamano, Raymond? 

Ačkoliv pracuji již s ověřenými fakty jiných autorů, smyslem této práce není, a ani 

nemůže být, dát jasnou, absolutně platnou a hlavně konečnou odpověď" na konkrétní 

otázku odcizení a existence. Pokusím se však postupovat konstruktivně, aby tato práce 

(jako jedna z mnohých) mohla být alespoň uvedením do problematiky existencialismu 

Alberta Camuse. A zároveň bych ráda potvrdila tvrzení, že Albert Camus byl 
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existencialistou, ať už se tomuto označení bránil za svého života jakkoliv silně. Jestliže je 

existence a motiv odcizení hlavními termíny existencialistické filosofie, potom, je-li 

hlavními tématy také díla Cizinec, lze ho právem považovat za existeneialistické. 
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2. Rozporuplná osobnost - Albert Camus 

„Nic nemá na světě takovou cenu, abychom se k\>uli tomu mohli odvrátit od toho, 

co milujeme. " 

Albert Camus. Pamatuji si jeho jméno z hodin filosofie. Byl pro mč především 

přestavitelem filosofického myšlení - existencialismu. On však byl také politicky aktivní 

spisovatel, publicista a člověk s názorem na společnost a svét. Ačkoliv odmítal být 

spojován s existencialismem, je jedním z jeho nej významnějších představitelů. 

Narodil se roku 1913 v alžírském Mondovi a zemřel při autonehodě ve francouzské 

Villeblevin, ve věku 47 let. V Alžírsku vystudoval filosofii a v mládí vstoupil do 

komunistické strany, kterou však rok na to opustil, především pro názorové neshody. Od 

roku 1938 působil také jako novinář. 

Albert Camus byl velmi aktivní v politických otázkách. Mimo své působení 

v protifašistickém odboji v průběhu druhé světové války publikoval v ilegálním časopise 

Combat, byl velmi kritický v otázkách francouzské koloniální politiky v Alžírsku a 

zaobíral se otázkou Korejské války. Během maďarských událostí v padesátých letech vedl 

kampaň za Borise Pasternaka1. 

Jeho politická činnost a provokující názory vedly v roce 1940 k vyhoštění 

z rodného Alžíru. Zbytek života strávil ve Francii, kde se věnoval divadlu, literární tvorbě 

a také se stále angažoval v protifašistickém odboji. Když se ho ptali, proč přistoupil 

k odboji, odpověděl takto: „ Taková otázka nemá smysl pro určitý druh lidí, k nimž patřím. 

Zdálo se mi a stále se mi zdá, že není možné být na straně koncentráku. 

1 Boris Leonidovič Pasternak - ruský prozaik, básník a překladatel, nositel Nobelovy ceny. Za román Doktor 
Živago byl vyloučen ze Svazu spisovatelů, hrozilo mu odebrání sovětského občanství a vyhnání na Sibiř. 
2 Putík, Jaroslav, doslov: Camus, Albert: Cizinec; Pád. Praha: Mladá fronta, 1966, str. 183. 
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Osobnost Alberta Camuse je čtenářům dodnes velkou záhadou."' Když roku 1942 

vydal dílo Cizinec, bylo rozporuplné i přijetí společností. Jedni v něm viděli výzvu k boji, 

druzí naopak rozpad a hnilobu společnosti tzv. západního světa.4 

Nejčastějšími motivy a tématy v díle Alberta Camuse jsou absurdita, strach, 

vzpoura, odcizenost, samota, smrt, náhoda. Jeho tvorba odráží jeho životní postoj a také 

myšlenky existencialismu. jehož je významným představitelem. 

Albert Camus je známý svou eseji Člověk revoltující (1951), která je zároveň 

filosofickým spisem, stejně jako významné dílo Mýtus o Sisyfovi (1942). Jeho prozaická 

tvorba není nijak obsáhlá. Tvoří ji díla Cizinec (1942), Pád (1956), Mor (1947) a 

nedokončená sbírka kratších novel Vyhnanství a království (popř. Exil a království, 1957). 

Z dramatické tvorby je to např. drama Caligula (1938), Stav obležení {1948) či Spravedliví 

(1949). Byl oceněn oficiálně cenou nejvyšší, a to Nobelovou cenou za literaturu (1957). 

Albert Camus byl tedy nejen spisovatel, esejista, novinář, dramatik, ale také 

politicky angažovaný člověk a v neposlední řadě filosof. Interpretace jeho života a díla 

není pouze jedna a stále se objevují nová a nová zjištění. 

3 Putík, Jaroslav, doslov: Camus, Albert Cizinec; Pád. Praha: Mladá fronta, str. 182. 
4 Blíže v Černý, Václav: První a druhý sešit o existencialismu. Praha: Mladá fronta, 1992, str. 182. 
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3. Cizinec jako produkt existencialismu 

3.1. Existencial ismus j ako fi losofický a myšlenkový proud 

Vznik 

Filosofický, umělecký a myšlenkový proud, jenž jako filosofie existence (Karl 

Jaspers, Martin Meidegger) vznikl po první světové válce v Německu, se jako 

existencialismus naplno projevil ve 40. letech 20. století a především po druhé světové 

válce ve Francii, odkud se šířil po celém světě. Avšak hlavní teze a myšlenky tohoto směru 

bezpochyby prostupují dějiny lidstva celá století, protože existencialismus je stár jako 

existence sama, nebo alespoň jako lidské uvědomování její povahy.5 

Obě světové války poprvé vtáhly do svého dění bezprostředně a totálním způsobem 

všechny zúčastněné národy jako celek, takže se staly ideologizovanými masovými 

válkami. To vše otřáslo dříve platnými základy a měřítky evropské civilizace.(> 

Existencialismus se začal šířit především tam, kde válečné katastrofy vyvolaly rozklad 

sociálního, politického a mravního řádu společnosti.' 

Po druhé světové válce vyvstalo mnoho otázek a spolu s těmito otázkami se 

objevilo mnoho teorií. Za zmínku stojí např. teorie o tzv. politické kultuře*, jejíž neustálá 

kontrola je důležitá pro zdravé fungování svobodných a demokratických států nebo teorie o 

odcizení v buržoazní společnosti (ideologická kritika ku příkladu poukazovala na to, že 

buržoazní civilizace nepřála vytváření silných společenských pout, spojujících jedince 

v kompaktní kolektivy, že naopak realita buržoazního světa zpřetrhala všechny trvalé 

mezilidské svazky, aby jako jedinou formu společenského pouta ponechala obnažený 

peněžní vztah - pouto směny9). 

5 Blíže v Černý, Václav: První a druhý sešit o existencialismu. Praha: Mladá fronta, 1992, str. 12. 
6 Blíže v Ballestrem. Karl; Henning, Ottmann: Politická filosofie 20. století. Praha: Oikúmené, 1993, str. 199. 

Blíže v Halada, Jan: Čítanka z dějin filosofie. Praha: Mladá fronta, 1978, str. 343. 
8 Politická kultura - souhrn všech názorů, postojů a hodnot v dané společnosti, které jsou významné pro 
existující politické instituce, procesy a obsahy. 
9 Blíže v Kossak. Jerzy: Existencialismus ve filozofii a literatuře. Praha: Svoboda, 1978, str. 9. 
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2. světová válka byla určitým mezníkem v pojetí existencialismu. Před ní byl za 

hlavního a oficiálního představitele pokládán Martin Heidegger, který se netajil svými 

sympatiemi k fašismu. A ani další před 2. světovou válkou známí existencialisté. Němec 

K. Jaspers a Francouz G. Marcel, nevynikali pokrokovým myšlením. Po válce se situace 

změnila. Fašismus byl poražena a vyvstala potřeba změnit společenské zaměření 

existencialismu, pokud měl přitahovat zájem širokých vrstev inteligence. Vedoucí 

osobností existencialismu se tak po druhé světové válce stal Jean-Paul Sartre. právě proto, 

že jeho filosofie chtěla být filosofií pokrokových intelektuálů.10 

Existencialismus se rychle rozšířil i za hranice zemí. kde vzniknul a jeho hlavní díla 

byla přeložena do mnoha jazyků. Značný vliv měl na mnoho duchovních, filosofických, 

uměleckých a jiných proudů. Vrcholného rozmachu dosáhnul po druhé světové válce, poté 

byl vystřídán strukturalismem a postmoderní filosofií. 

Stejně jako neexistují dvě totožné existence, nejsou ani dvě stejné definice 

existencialismu. Svým relativismem a subjektivismem je existencialismus otevřen 

proměnám v rámci konkrétních lidských zkušeností a plynutí času. Tak se v podstatě 

existencialistické myšlení vyvíjelo, vyvíjí a s velkou pravděpodobností bude vyvíjet 

společně s vývojem společnosti. 

Představitelé 

Existencialismus je založen na subjektivní zkušenosti lidského života, a proto má 

spoustu podob. Je odlišen v mnoha směrech, především otázkami, které řeší, i způsobem, 

j ímž své názory vyjadřuje." 

Tím. že existencialismus nevytváří „školu", se odlišuje od ostatních filosofických 
12 variant a získává tak široký prostor pro rozmanité osobní variace. 

Samozřejmě byly a jsou snahy rozdělit jeho představitele do konkrétních proudů. 

Za předchůdce jsou považováni Soren Kierkegaard, Edmund Husserl, Karl Jaspers, I lenri 

Bergson, Martin Heidegger (často také již Augustin, Pascal a celkově filosofie života, ale i 

10 Blíže v Tondl, Ladislav: Současná západní filosofie. Praha: Orbis, 1958, str. 87. 
" Blíže tamtéž, str. 86. 
12 Blíže v Sviták, Ivan: Absurdní rebel. Praha: Chico, 1984, str. 12 
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spisovatelé, např. Dostojevskij či Kafka13). Hlavními představiteli potom jsou Jean-Paul 

Sartre, Albert Camus a Gabriel Marcel. 

Podle filosofické problematiky lze rozeznat dvě hlavní orientace uvnitř daného 

směru: první je zaměřena ontologicky, snaží se vytvořit novou existenciální nauku o bytí a 

navazuje na fenomenologii a Heideggera. Druhá skupina, kam spadá především G. Marcel, 

K. Jaspers či A. Camus, se soustřeďuje zejména na etické problémy.14 

Odlišné je na základě způsobu filosofického výrazu německé a francouzské pojetí 

existenciální filosofie. Německý existencialismus (filosofie existence) je více spekulativní, 

abstraktní a vyjadřuje se spíše v odborných dílech, kdežto k francouzskému 

existencialismu patří tvorba románová, esejistická a dramatická.15 

Další rozdělení (nepříliš přesné) může být dle postoje k náboženské otázce, a to na 

proud ateistický a křesťanský (teistický). 

Ateistický existencialismus začíná u myšlenky či přesvědčení, že buh není. 

Předpokládá, že svět existoval dlouho před tím, než se na scéně objevil člověk. Na tom, 

jaký je, vůbec nezáleží. Svět pouze je.16 Lidská existence je věčným koloběhem událostí 

bez determinací jakýchkoliv nevysvětlitelných sil. Do tohoto proudu je řazen především 

Albert Camus se svým známým tvrzením: „Nejsem filosof. Nevěřím dosti rozumu, abych 

mohl věřit nějakému systému. Co mě zajímá, je vědět, jak je třeba se chovat, když nevěříme 

ani na boha ani na rozum. " n 

Naproti tomu proud křesťanský determinuje bytí vírou a ve vztahu k Bohu jako ke 

konečné a absolutní jistotě. K tomuto proudu je řazen např. Karl Jaspers či Gabriel Marcel. 

Základní charakteristika 

Slovník cizích slov vykládá termín existencialismus (existencializmus) jako názor 
0 . . . . . . 1 8 * zdůrazňující jedinečné, bytostné prožitky lidské existence. Ve Filosofického slovníku: 

13 li líže v Halada, Jan: Čítanka z dějin filosofie. Praha: Mladá fronta, 1978, str. 343. 
14 Blíže v Tondl, Ladislav: a kol. Současná západní filosofie. Praha: Orbis, 1958, str. 86. 
15 Blíže tamtéž, str. 86. 

Blíže v Sire, W., James: Za novými světy - Průvodce světovými názory. Praha: Návrat, 1993, str. 71. 
17 Putík, Jaroslav, doslov: Camus, Albert: Cizinec; Pád. Praha: Mladá fronta, 1966, str. 185/186 . 
IR Blíže v Slovník cizích slov pro nové století. Litvínov: Dialog, 2004, str. 111. 
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„je exisíencialismus současná filosofie stavící do popředí otázky odpovědnosti a je 

východiskem vztahu ke druhému (»já a ty«, M. Buher) a etiky vůbec (E. Lévinas) ".19 

Existencialismus je filosofií neakademickou, neuniverzitní a včtšinou ani filosofií 

být nechce. Tedy ne tou filosofií, která je tradičné spojována s tím, co je abstraktní, 
' • 20 • všeobecné a univerzální. Existencialismus se nechce zabývat tradičními otázkami 

klasické filosofie, nýbrž otázkami a problémy konkrétní lidské existence ve svčté, 

společnosti a v individuálním životě.21 Všem existencialistům jsou společné právě 

antropologické a etické otázky. 

Existencialismus, jak vyplývá z názvu, zdůrazňuje existenci. Působily na něj různé 

filosofické tradice a vlivy, mnohdy protichůdné, avšak vždy obsahující tzv. existenciální 
22 • • i • 

problémy. Existencialistická filosofie proniká ke každému člověku spolu s životními 

otázkami typu: Proč jsem se narodil, když musím zemřít? Proč jsem se vůbec narodil? Jaké 

je mé místo ve světě? Kdo jsem? Kam směřuji?. Těmto otázkám se nevyhne nikdo, stejně 

jako filosofii jako takové, neboť přivádí-li člověk v sobě ke slovu svou existenci, přejímá 

odpovědnost a obrací se nutně k filosofii.23 

Existenciální filosofie je tedy filosofií člověka jakožto existence. V jejím pojetí má 

však existence jiný smysl. Je jí myšlen „můj způsob bytí". Existence je dána spolu 

s myšlením a ačkoliv ji nelze žádnou myšlenkou obsáhnout, musí být též myšlena a 

uvědomována, protože existovat znamená být si vědom sám sebe.21 A hlavní funkcí 

vědomí je bezesporu tvořit (své vlastní) bytí.25 

Subjektivismus 

Existencialismus je filosofií subjektivistickou, založenou na myšlence člověka 

jako od společnosti odtrženého individua, jenž je vyvázáno z je j ich pout. Takovým 

odtrženým individuem se existencialismus zabývá především. Jde tu o konkrétního 

člověka, který může být úplně jiný, než ostatní, ale přesto je jedním z nich. 

19 Dorozoi, Gérard. Roussel, André: Filosofický slovník. Praha: EWA Edition. 1994, str. 76. 
Blíže v Petříček, Miroslav: Úvod do (současné) filosofie. Praha: Hermann a synové, 1997, str. 90. 

21 Blíže v Halada. Jan. Čítankaz dějin filosofie. Praha: Mladá fronta, 1978, str. 343. 
22 Blíže tamtéž, str. 343. 
2"' Blíže v Filipec, Jindřich; Cvekl, Jiří: Člověk a moderní doba. Praha: Orbis, 1966, str. 9. 
24 Blíže tamtéž, str. 17. 

Blíže v Tondl, Ladislav a kol.: Současná západní filosofie. Praha: Orbis, 1958, str. 103. 
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Subjektivismus má v rámci existenciální filosofie dvojí smysl - na jedné stranč 

znamená člověka jako individuální subjekt, který je sám sebou a na druhé ukazuje na touhu 

a zároveň nemožnost tuto lidskou subjektivitu překonat. Člověk totiž, ač je jiný než ostatní, 

ač je ostatními nepochopen, stále mezi nimi žije. Proto pokud existencialismus hovoří o 

plné zodpovědnosti člověka za svou existenci, neznamená to zodpovědnost pouze za 

vlastní individualitu, ale též za všechny lidi. Jelikož každý z nás volí sám sebe a tím volí 

také ostatní."6 Není to tedy subjektivismus vyhraněný, nýbrž určité napětí mezi 

individualismem a touhou po splynutí. 

Existenciální filosofie navazuje především na S0rena Kierkegaarda. který se snaž.il 

vybudovat subjektivní filosofii života. K. jeho snahám odmítnout objektivitu filosofického 

poznání a k j e h o volání po vášnivé a ryze subjektivistické filosofii se hlásila podstatná 

většina existencialistů. 

Existenciální filosofie nechce být výpovědí o světě, systémem poznatků, světovým 

názorem. Naopak zužuje realitu filosofického poznání na ,.já" a omezuje se na zkoumání 
28 člověka a jeho života. 

Pojmem existence je tedy myšlen „člověk o sobě", vnitřní . j á " izolované od 

společnosti. Je to konkrétní lidské bytí a neobjektivované lidské vědomí.24 

Je to pouze sám člověk, který je schopen uvědomovat si vlastní existenci, a proto 

(vypojen z mezilidských reálných vazeb a obdařen pouze svým metafyzickým lidstvím) 

zůstává ve společnosti plné lidí sám. Myšlenka objektivního světa, jenž nám byla dána 

klasickou filosofií, se zdá být jen prázdnou konstrukcí bez člověka. Proto musí být 

východiskem světového názoru teorie člověka, nikoliv teorie poznání. 

Existencialismus se odpoutává od obecného a směřuje jen a pouze ke konkrétní 

lidské situaci, jelikož i obecné problémy jsou vždy prožívány subjektivně a mají jen 

individuální řešení. Není tedy pro něj otázkou lidská smrt, ale to, že jú umřu. 

Tato filosofie abdikuje na možnost, že existuje nějaký obecný svět, jenž je pro 

všechny stejný. Naopak tvrdí, že je tolik světů, kolik je lidských bytostí, jež je různě 
31 interpretují (svět je souhrnem interpretací jednotlivých individuí' ). Proto také často 

:<' Blže v Sartre, Jean-Paul: Existencialismus je humanismus. Praha: Orbis, 1964, str. 18. 
27 Blíže v Tondl, Ladislav a kol.: Současná západní filosofie. Praha: Orbis. 1958, str. 87. 
28 Blíže tamtéž, str. 89. 
29 Blíže tamtéž, str. 89. 
30 Blíže v Černý, Václav: První a druhý sešit o existencialismu. Praha: Mladá fronta. 1992, str. 29. 
'' Blíže tamtéž, str. 31. 
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existenciální filosofie neguje vědu, jelikož poznání a pravda jsou aktem subjektivním, 

nikoliv racionálně objektivním. Tento individuální subjektivismus vede také k určité 
• 32 v 

ahistoričnosti , protože existence se uplatňuje ne v dějinném vývoji celku, ale 

v samostatných individuálních činech. 

Existencialismus si nečiní nárok na to poznat svět jako celek. Soustřeďuje se pouze 

na jednotlivou lidskou existenci.3 ' Existencialisté zbavovali objektivní svět reality tím, že 

jej učinili zcela závislým na lidském vědomí.'4 Svět je pro ně souhrnem jednotlivých 

individuí. Tyto jednotlivé existence potom mohou vysvětlit pouze z nich samých.3 ' 

Svoboda 

Svoboda je také jednou z ústředních otázek existenciální filosofie, možná i proto, že 

toto téma bylo v době druhé světové války velmi důležité vzhledem k hrozbě fašismu a 

jiných podobných ideových proudů.3'' 

Základní myšlenkou existencialismu je existence, která není ničím určena, a tak se 

vytváří svobodně. Sama si tvoří svůj svět a své zákony.. 

Svoboda však znamená zodpovědnost za své činy. Volbou svých činů rozhodujeme 

svobodně o svém osudu. V podstatě se dá říct, že jsme ke svobodě odsouzeni, že je to náš 

tragický úděl. 

Vztah existence - esence 

Existencialismus je boj (revolta) proti esencialismu, proti nadvládě podstat. 

Dosavadní myšlenková a kulturní tradice byla a je ve velké míře ovlivněna křesťanstvím, 

které je založeno na představě, že lidskou existenci předchází její esence. Již Tomáš 

Akvinský tvrdil, že nejprve v Boží mysli existuje idea lidství (esence) a potom lidé, kteří 

tuto ideu býti jsoucí naplňují (exitence). Esence podle tohoto názoru nepatří tedy 

k existenci, nýbrž k Božímu plánu. Existencialismus na tuto problematiku navazuje a 

° Blíže v Kolektiv pracovníků Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV: Slovník literárních směru a 
skupin. Praha: Orbis, 1976, str. 60. 
" Blíže v Tondl. Ladislav a kol.: Současná západní filosofie. Praha: Orbis, 1958. str. 100. 
34 Blíže tamtéž, str. 104. 
35 Blíže tamtéž, str. 116. 
36 Blíže tamtéž, str. 92. 
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upozorňuje na to. že esence (podstata) je jednostranně přeceňována na úkor existence. , 7 

Tímto názorem však existenciální filosofie nepopírá „podstaty" jako takové, nýbrž ruší 

jejich nadvládu. 

V rámci vztahu existence a esence existencialismus jednoznačně tvrdí, že jedině u 

člověka předchází existence esenci, jelikož člověk sám určuje, kým j e / 8 Člověk je jen 

takový, jakým se učiní. To znamená, že existence nemá podstatu, která by 

předznamenávala její ráz a určovala chování člověka. A to, že podstata člověka není 

předem určena, s sebou nese neustálý pocit nejistoty a nebezpečí.39 Člověk totiž nejprve 

existuje, sám se setkává se světem, a teprve potom sám sebe definuje. Je tedy především 

sám sebou a teprve druhotně také člověkem vůbec. 

Existencialismus tím dává člověku plnou vládu nad tím. kým je, a vkládá na něj 

plnou tíhu zodpovědnosti za vlastní existenci. 

Spolubytí - odcizení 

„Člověk je svobodný tak dlouho, dokud žije a je subjektem. .Jakmile však zemře, stává se 

pouhým objektem. "4n 

My všichni jsme vrženi do světa, který je tvořen bytím věcí a bytím lidí. Vztah 

člověka k druhým je součástí vztahu lidského bytí ke světu vůbec. " 

Jestliže člověk je souhrnem svých činů, tedy tím, čím se udělá sám (jak to tvrdí 

existenciální filosofie - viz. výše), potom je hlavní příčinou odcizení rozpor mezi vlastním 

sebepojetím (sebeprojekcí) a tím, jak je člověk nahlížen ostatními, protože každý je 

druhými interpretován, je pro ně objektem jejich vnímání. Problémem je právě to, že pro 

druhé bude člověk vždy jen svou minulostí, jelikož pohled druhých popírá všechny jeho 

budoucí proměny a sebeprojekce.42 

Blíže v Filipec, Jindřich; Cvekl, Jiří: Člověk a moderní doba. Praha: Orbis, 1966. Str. 12. 
8 Blíže v Sire, W., James: Za novými světy Průvodce světovými názory. Praha: Návrat, 1993, str. 73. 

39 Blíže v Sviták. Ivan: Absurdní rebel. Praha: Chico, 1984. str 13. 
40 Černý, Václav: První a druhý sešit o existencialismu. Praha: Mladá fronta, 1992, str. 41. 
41 Blíže v Tondl. Ladislav a kol.: Současná západní filosofie. Praha: Orbis, 1958. str. 104. 
42 Blíže v Černý, Václav: První a druhý sešit o existencialismu. Praha: Mladá fronta, 1992, str. 41. 
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Člověk do sebe pojímá vnější svět. ale tento svět je od jeho vlastního vědomí 

nepřekroěitelně oddělen, a proto je to pouze „jeho svět" , který je odlišný od světa j iných 

lidí4 3 

Člověk nežije spolu s druhými lidmi, ale také s věcmi. I s nimi se může člověk cítit 

odcizený, protože věci jsou zde, nějakým způsobem nepohnutě trvají, nejsou ani 

nekonečné, ani konečné a jsou tak, jak jsou: prostě jsou. Ale člověk není jako věc, je jinak, 

a proto si nemůže s věcmi rozumět. Mezi bytím člověka a bytím věcí j e propast. Jakmile si 

člověk uvědomí tuto odlišnost bytí, věci jsou mu náhle naprosto cizí.44 

Proces odcizení člověka od společnosti je spojen i se změnou systému hodnot a 

norem, založených na náboženství v 19. a 20. století a především v poválečné době. 

Člověk zvyklý na tradice minulosti, které mu dávaly pocit jistoty, se najednou ocitá bez 

dříve kodifikovaných a uznávaných pravidel a hodnot a také bez opory společnosti, ve 

které je každý každému soupeřem. 

Dalším problém odcizení se týká ekonomiky a rozvoje kapitalismu. Pro všechny 

moderní společnosti v druhé polovině 20. století byla typická vysoká míra technizace a 

mechanizace. Paradoxně právě stroje a jiná technika vyrobená člověkem jsou důvodem (ne 

však jediným a nejzásadnějším) odcizení člověka od společnosti.4^ Vliv ekonomiky a 

rozvoje průmyslu na odcizení moderního člověka by však nemělo být přeccněváno. 

A tak člověk, kterému se takto zhroutily takzvané kulisy, ve kterých doposud žil, se 

vůči ostatním lidem a věcem musí nutně vymezit a přijít „k sobě", protože se již nemůže 

opírat o nic jiného než právě o sebe.46 

Subjekt-objektový vztah 

Původní představa o rozvržení světa se soustředila nejvíce na objektivitu. Někteří 

raní filosofičtí autoři sice pracovali s termíny duše a věci, avšak nedalo se ještě hovořit o 

rozdělení na subjekt a objekt. Pohled na vztah subjektu a objektu se různě vyvíjel a 

modifikoval v průběhu vývoje filosofických myšlenek a škol. 

Rysem existenciální filosofie je do jisté míry popření subjekt-objektového vztahu 

jako filosofického východiska.4 ' Existencialismus ruší klasickou subjekt-objeklovou 

43 Blíže v Tondl, Ladislav a kol.: Současná západní filosofie. Praha: Orbis, 1958, str. 103. 
14 Blíže v Petříček, Miroslav: Úvod do (současné) filosofie. Praha: Hermann a synové, 1997, str. 101. 
45 Blíže v Tondl, Ladislav a kol.: Současná západní filosofie. Praha: Orbis, 1958, str. 122. 
4'' Blíže v Petříček, Miroslav: Úvod do (současné) filosofie. Praha: Hermann a synové, 1997, str. 101. 
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koncepci, protože kdykoliv člověk vypovídá o druhém, vypovídá tím i o sobě. Nelze být 

vně a zároveň proniknout dovnitř. O druhém může člověk nejvíce vypovědět, je-li s ním 

v určitém vztahu, potom ale tato výpověď nutně nemůže být objektivní. 

Skutečným bytím je jen člověk a všechna ostatní jsoucna jsou pouze pro člověka a 

ve vztahu k člověku. Subjekt a objekt v existenciální filosofii je tedy ztotožněn.48 

Absurdita 

„Smrt je protihráč, který má zaručenou výhru. "49 

Existencialismus je také zjednodušeně řečeno filosofií absurdity. Pro existencialisty 

je de facto celý svět absurdní, jelikož je hluchý k našim snům. přáním a plánům. 

Objektivní svět svůj řád má, ale svět subjektivní nikoliv. 

Eidský život je absurdní, jelikož vždy směřuje ke smrti. „První zločin, toho jsem se 

dopustil já, stvořiv člověka smrtelného, "5" řečeno slovy Jupiterovými z díla Jean-Paula 

Sartra Mouchy. 

Člověk je na světě pouze hostem, protože jeho působení a poslání j e časově 

omezené. To, že člověk existuje, znamená jen a pouze, že je ted' a tady (Dasein). Eidská 

existence je věcí holé fakticity: být zde a nyní bez logické nutnosti, aniž je příčinou sebe 

samé.51 

Eidský jedinec je do života vržen bůhvíčím do předem nevím čeho a nikdy si 

v rámci své budoucnosti nemůže být jist, že se svou sebeprojekcí bude hotov dřív, než jeho 

působení na tomto světě bude (bez jeho vůle) ukončeno. Člověk je určitým rozporem mezi 

směřováním k věčnému a konečností existence/2 Proto se existencialisté tolik zabývají 

otázkou sebevraždy. Právě ona se zdá být na první pohled jedinou možností, jak se může 

člověk účastnit svého života, poprvé žít z vlastního sebeurčení a nebýt žit. Jenže nakonec 

se i sebevražda jeví jako absurdní, protože tím, že ji člověk zvolí, pouze potvrzuje 

1 Blíže v Tondl, Ladislav a kol.: Současná západní filosofie. Praha: Orbis, 1958, str. 90. 
18 Blíže v Tondl, Ladislav a kol.: Současná západní filosofie. Praha: Orbis. 1958, str. 90. 

49 Petříček. Miroslav: Úvod do (současné) filosofie. Praha: Hermann a synové. 1997, str. 101. 
50 Sartre, Jean - Paul: Mouchy: drama o třech dějstvích. Praha: Orbis, 1964. 
51 Blíže v Černý, Václav: První a druhý sešit existencialismu. Praha: Mladá fronta, 1992. Str. 34. 
52 Blíže v Petříček, Miroslav: Úvod do (současné) filosofie. Praha: Hermann a synové, 1997, str. 101. 
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konečnost svého života. Volí-li člověk sebevraždu, volí smrt a tím kapituluje před 

absurditou. 

Absurdita tedy není výsledkem dlouhého uvažování a konečným rozhodnutím, 

nýbrž východiskem z určité lidské situace. 

Iracionalita a relativismus 

Existencialisté pochybují o racionalitě, logice a smyslu světa a poznání, vzpírají se 

proti racionalismu se souborem věčných pravd. Nezajímají je „absolutní pravdy". Pravdu 

hledají pouze v oblasti subjektivní.53 Slovy Blaise Pascala: „Nevím, kdo mě vydal světu, co 

je svět, co jsem já sám. "54 

Existencialisté zbavují svou filosofii nejen cíle (univerzálnosti poznání), ale také 

požadavku vědeckosti. Jádrem existenciální filosofie je analýza tzv. existenciálních 

zkušeností (analýza subjektivních prožitků, nálad a pocitů)." Pravé poznání skutečnosti 

nemůže být získáno racionálními prostředky, nýbrž jejím prožitím. Existenciální filosofie 

se přímo vymyká požadavkům vědeckého postupu^6, distancuje se od věd a jejich 

poznatků a svůj zájem přenáší do oblasti individuální morálky, umění a náboženství.57 

Výchozí metodou je tedy metoda iracionální. A proto i celá existenciální filosofie může být 

považována za iracionální a relativistickou. 

Jsme vrženi do nejistoty světa, vychýleni do nicoty, z níž nelze vystoupit. Člověk se 

neustále cítí neuspokojený a neklidný. Jako neustále prohrávající Sisyfos58 či Tantalos5 ' . 

Iracionalismus je namířen proti veškerým hodnotám poznání a pokroku a na místo logu 

staví mýtus. Existenciální filosofie je určitým návratem k mytologii.60 Iracionální charakter 

existenciální filosofie totiž vede nutně k vytváření mýtů filosofických spekulací/'1 

53 Blíže v Sviták. Ivan: Absurdní rebel. Praha Chico, 1984. str. 13. 
54 Blíže v Kossak, Jerzy: Existencialismus ve filozofii a literatuře. Praha: Svoboda, 1978. Str. 25. 
55 Blíže tamtéž, str. 90. 
56 Blíže tamtéž, str. 117. 
57 Blíže tamtéž, str. 115/116. 
58 Mýtus o Sisyfovi - Sisyfos byl bohy odsouzen k tomu nejhoršímu trestu, a to ke zbytečné a beznadčjné 
práci. Je symbolem marné snahy, ale zároveň šťastného člověka, který má pokaždé chuť začít znovu s vírou, 
že tentokrát to vyjde. 
59 Mýtus o Tantalovi - za svou namyšlenost a zaslepenost byl odsouzen bohy k tomu, aby stále stál ve vodč a 
umíraje žízní se nemohl napít ani utrhnout ovoce ze stromu. 
6,1 Blíže v Kossak, Jerzy: Existencialismus ve filozofii a literatuře. Praha: Svoboda, 1978, str. 27. 
61 Blíže v Tondl, Ladislav a kol.: Současná západní jilosofie. Praha: Orbis, 1958, str. 100. 
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Otázka po smyslu 

Člověk, toužící po jednotě, naráží na mnohost a chaos, na disharmonii mezi 

záměrem a skutečností, plánem a realizací, mezi ideálem a faktickým stavem.62 Člověk 

celé své bytí za něčím směřuje, jde od jednoho snu k druhému. A najednou pocítí tu 

zbytečnost a nesmyslnost, kdy splněním tužeb nedosáhne klidu a uspokojení, nýbrž pocitu 

prázdnoty. Ke štěstí, uspokojení a vnitřnímu klidu člověk nedojde skrze splněné sny, jak 

zpočátku vždy doufá. Nejvíce nešťastný člověk je však ten. který j iž nemá, po čem by 

toužil. 

Existence je schopná transcedence, to znamená, že se může pozastavit a 

distancovat se od všeho, co jest. Zvířata a věci toho schopni nejsou, jelikož jsou pouze 

světem, který nás obklopuje. A tím, že je tohoto člověk schopen, může také stanout proti 

světu a klást si otázku: proč, jaký to má smysl? Tato znamená určitý zlom. Člověk, který si 

takovouto otázku položí, ví, že nyní je vše jinak a že se již nemůže zachytit žádné jistoty.6 ' 

Slovy Alberta Camuse: „ Někdy se stane, že se kulisy zhroutí. Vstávám, jedu tramvají, čtyři 

hodiny v kanceláři nebo v továrně, jídlo, tramvaj, čtyři hodiny práce, jídlo a spánek, a 

pondělí, úterý, středa, čtvrtek, pátek a sobota, stále stejný rytmus po této cestě se dá 

dlouho pohodlně jít. Ale jednoho dne se vynoří proč a touto omrzelostí smíšenou s údivem 

všechno začíná. "64 To tedy znamená, že jakmile se člověk najednou táže po smyslu, je 

vytržen z fungování, které se neptá a tím dává pocit jistoty.65 

Etická problematika 

Společným znakem všech proudů existencialismu je zvýšený zájem o etické otázky. 

V době, kdy existenciální filosofie vznikala, se hroutil náboženský systém a s ním hodnoty 

a normy, které byly více či méně spojeny s náboženstvím. V rámci existencialismu, který 

se nesnaží poznávat objektivní skutečnost a omezuje se na pouhou subjektivitu individua, 

se hovoří o tzv. etickém relativismu. 

Pokud tedy padl starý etický systém a neexistuje žádná absolutní hodnota, potom 

(dle existencialismu) zcela přirozeně neexistují žádné objektivní hodnoty, ani obecně 

platné normy. A jsme zpět u subjektivismu - existencialisté tvrdí, že každý jedinec si musí 

62 Blíže v Kossak, Jerzy: Existencialismus ve filozofii a literatuře. Praha: Svoboda, 1978, str. 27. 
Blíže v Petříček, Miroslav: Úvod do (současné) filosofie. Praha: Hermann a synové. 1997, str. 100. 

64 Tamtéž, str. 100. 
65 Blíže tamtéž, str. 100. 
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být sám svým zákonodárcem a soudcem, aby jeho volba byla skutečně svobodná.66 Ale 

právě tady existencialismus narazil a byl za toto často kritizován. Normy a hodnoty jsou 

totiž především společenské. To znamená, že je nemůže vytvořit osamocený jedinec, nýbrž 

společenský proces.67 Každý člověk si sice může dané normy a hodnoty sám pro sebe 

modifikovat a přetvářet, ale nikdy je nedokáže vytvořit tak, aby byly přijatelné pro celou 

společnost. V tomto ohledu tedy existenciální filosofie subjekt jednoznačně přeceňuje, 

protože etický a morální systém nelze opírat pouze o jednotlivce, ačkoliv se na jednotlivce 

vztahuje. 

Přesto právě díky řešení etických otázek a individuální morálky se stal 

existencialismus oblíbeným. Tento typ otázek byl vždy zajímavý pro široký okruh lidí, 

včetně inteligence. Existencialismus navíc předkládá problémy, které nebyly do té doby 
68 rozpracovaný. 

3.2. Existencial ismus literární 

Je jen málo filosofických proudů, jenž jsou natolik provázány s literaturou jako 

existencialismus. Jedna ze zvláštností existencialismu je právě její beletristický výraz.69 

Vždyť i samo umění je od počátku existenciální, jelikož je výrazem lidské kreativity, 

emocí a myšlenek, člověka jako takového. 

Právě toto beletristické zachycení základních myšlenek velkou měrou přispělo 

k popularitě existencialismu, a to i v těch vrstvách, které by těžko nalezly pochopení pro 

složitá abstraktní díla odborně filosofická.7" A také umožnilo přechod z univerzitních 

kateder do řad širokého publika.71 

Jsou to právě literární díla. jimiž lze existenciální myšlenky nejlépe zprostředkovat 

a tím zpřístupnit poměrně široké veřejnosti. Přímé sepětí filosofie s uměním v tomto 

případě usnadňuje pochopení celého existencialismu.72 

Umělecká díla existencialismu ale nejsou jen výrazem této filosofie či interpretací 

jejích myšlenek, nýbrž sama chtějí být filosofií.73 Jde v nich o dokazování filosofické 

hí> Blíže v Tondl, Ladislav a kol.: Současná západní filosofie. Praha: Orbis, 1958, str. 121. 
67 Blíže tamtéž, str. 121. 
I,s Blíže v Tondl, Ladislav a kol.: Současná západní filosofie. Praha: Orbis, 1958, str. 121. 
69 Blíže tamtéž, str. 99. 
70 Blíže tamtéž, str. 99. 
71 Blíže tamtéž, str. 99. 
72 Blíže tamtéž, str. 120. 
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myšlenky literaturou. Jak existenciální filosofie, tak beletrie zdůrazňují a absolutizují 

subjektivní existenciální prožitky. V existenciální beletrii (filosofie se chtě nechtě vždy 

drží spíše v rovině abstrakce) lze uplatnit specifické rysy existencialismu, a to orientaci na 

subjektivitu individua, pochopení pro jemné záchvěvy lidského nitra a neopakovatelné, 

výlučné emocionální stavy člověka ve zvláštních situacích.74 

Existenciální beletrie si neklade za cíl zobrazení absolutní pravdy, ani nemůže 

vydávat obraz svého člověka za jediné pravé lidské bytí vůbec, svůj beletristický výraz 

nedokresluje teoreticky.7" Pravdivost umělecká má (na rozdíl od vědecké) omezený 
76 • • 77 význam a platnost. Existenciální umělecká díla spíše ukazují, než dokazují. 

V existenciálních dílech není čtenáři předkládáno žádné reálné východisko 

z nesnesitelné situace. Ta je dána jako hotová věc a je na člověku, jak se s ní (ne)popere. 

Na kvalitě a uměleckém účinku jednotlivých děl to však neubírá, ba naopak. 

Existenciální literatura je konstrukcí lidského osudu a smyslu lidského života. 

Neztvárňuje, ale zrcadlí. Je až nedbalá, využívá techniku vnitřního monologu, metodu 

dějové a myšlenkové současnosti a synchronismu. v níž události a myšlenky přecházejí 
78 jedna v druhou. 

Ten, kdo chce existenci zkoumat, musí do ní především vnikat, studovat ji, 

odhalovat její skryté záhyby. Právě proto se existencialisté opírají především o literární 

ztvárnění existence. Ať už jsou to vlastní volnější eseje, čistě literární díla (romány, 

dramata, povídky) interpretace děl spisovatelů, kteří mohou být v mnohém považováni za 

blízké existenciální filosofii.79 

Hrdina existenciální beletrie 

Typickým hrdinou je člověk odcizený, zbloudilý, neadaptovaný, jenž se cítí být 

v tomto světě vetřelcem.xo Je to člověk psychicky zdeptaný, apatický, pro kterého je život 

natolik absurdní, že nemá smysl pokoušet se ho pochopit či nějak bojovat. Velmi často 

73 Blíže tamtéž, str. 99. 
74 Blíže tamtéž, str. 119. 
* Blíže v Tondl, Ladislav a kol.: Současná západní filosofie. Praha: Orbis, 1958, str. I 19. 

76 Blíže tamtéž, str. 120. 
7 Blíže v Petříček, Miroslav: Úvod do (současné) filosofie. Praha: Hermann a synové, 1997, str. 91. 

8 Blíže v Černý, Václav: První a druhý sešit o existencialismu. Praha: Mladá fronta, 1992, str. 33. 
79 Blíže v Petříček, Miroslav: Úvod do (současné) filosofie. Praha: Hermann a synové, 1997, str. 91. 
8" Blíže Černý, Václav: První a druhý sešit o existencialismu. Praha: Mladá fronta, 1992, str. 33. 
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hrdina až podezřele pokorně uhýbá překážkám a nástrahám osudu a zdá se být 

emocionálně otupělý, což ale může být pouhá obrana proti okolnímu světu. 

Existenciální hrdina, to je člověk absurdní, který žije v absurdním světě, který 

ztratil smysl své existence. Člověk, který myslí, ale pozbyl víru v myšlení, jedná, ačkoliv 
O I 

nevidí cíl svého jednání. 

Existencialismus - realismus 

Jak tedy vypadá existenciální literatura? Existencialismus je realismus či 

naturalismus nového typu: je realismem lidského života v jediné jeho podobě, je realismem 

čirého lidského konkrétna. Člověk je v něm dán jako individuum, izolované, osamělé a 
82 

v sobě rozpolcené. Literární dílo se tak stává určitým aktem a svědectvím 

individualistické sebereflexe a sebeuskutečnění.83 Existencialismus stírá hranice mezi 

filosofickou úvahou a krásnou literaturou. 

Rozdíl mezi realismem existenciálním a tradičním realismem 19. století, který 

využíval vědecké poznatky a teorie, spočívá v důrazu na vědu a rozum. Věda je vždy 

záležitostí obecnin. proto nemá v existencialismu místo. Jediná nadosobní obecnina, kterou 

existenciální literatura vyznává, je čas. Ne však čas matematický, nýbrž čas žitý (trvání), 

čas jednotlivých individuí. Není vnímán zvnějšku, ale žitý zevnitř, osobně.84 

Existencialismus je realismem konkrétní existence.85 Proto je nejideálnější literární 

metodou pro existencialismus deskriptivní analýza a analýza každého konkrétního lidského 

života. Bez idealizace, bez zásahu rozumu. Tato analýza, jenž nejlépe vystihuje psychické 
86 procesy, je v podstatě popisem, a to bez patosu a zbytečného řečnění. 

Existenciální literatura je de facto antiliteraturou. K vyjádření existenciálních 

myšlenek není potřeba líbivých frází, zbytečné vznešenosti, ale je nutné pouze „psát 

všechno, jak to pero přinese". 

81 Blíže tamtéž, str. 34. 
82 Blíže v Černý, Václav: První a druhý sešit o existencialismu. Praha: Mladá fronta, 1992, str. 29. 
8 ' Blíže v Kolektiv pracovníků Ústavu pro českou a světovou literaturu ČSAV. Slovník literárních směru a 
skupin. Praha: Orbis, 1976, str. 61. 
84 Blíže v Černý, Václav: První a druhý sešit o existencialismu. Praha: Mladá fronta, 1992, str. 30. 
85 Blíže v tamtéž, str. 29. 
86 Blíže v tamtéž, str. 33. 

21 



3.3. Existencial ismus Alberta Camuse 

,, V nej temnějších hlubinách našeho nihilismujsem vyhledával jen prostředky 

k překonání zoufalství. " ,s7 (Albert Camus) 

Ačkol iv je Albert Camus dnes považován za jednoho z nevýznamnějších 

představitelů existenciální filosofie, sám nechtěl být označován za existencialistu a svou 

filosofii nazýval ..teorií a praxi revolty" ,ss 

Odmítal být spojován nejen s touto filosofií, ale především s jejím významným 

představitelem Jean-Paulem Sarterem, se kterým se v roce 1952 myšlenkově zcela rozešel. 

Důvodem byla především Sarterova snaha sblížit filosofii s myšlenkou marxismu, která se 

Camusovi příčila.89 

Camusův existencialismus bývá často uváděn v souvislosti se Sartovým, ačkoliv 

jejich pojetí jsou odlišná. Sartre vychází především z obrazů hnusu, slizkosti a masivnosti 

věcí. kdežto Camus evokuje atmosféru zářivého a jasného světla, mrazivě průzračného 

vzduchu.90 

Albert Camus se řadí k subjektivním filosofům ateistického směru. Subjektivním 

proto, že otázky objektivní jsou pro něj pouhými „hříčkami nezúčastněného ducha". 

Camus nepřemýšlí abstraktně, nýbrž reflektuje důsledky svých myšlenek pro své 

konkrétní existování a toto existování se stává základním problémem pro jeho myšlení." 

Ateistickým je Camus proto, že křesťanství je mu především filosofií nespravedlnosti. ' 

Camus tvrdil, že náboženství, stejně jako různé filosofické koncepce, se vždy 

snažilo uspokojovat základní lidskou potřebu jistoty a zakotvení v tomto chaotickém světě, 

který se zdá být beze smyslu. Ale žádný takový náboženský (či filosofický) systém ve 

výsledku neobstojí před důslednou kritikou.93 

*7 Sire, W., James: Za novými světy - Průvodce světovými nchorv. Praha: Návrat. 199.3. str. 70. 
88 Blíže v Ballestrem. Karl; Hennig, Ottmann: Politická filosofie 20.století, str. 200 
89 Blíže tamtéž, str. 217. 
"" Blíže v Petříček. Miroslav: Úvod do (současné) filosofie. Praha: Hermann a synové. 1997. str. 98. 
'" Blíže v Janke. Wolfgang: Filosofie existence. Praha: Mladá fronta, 1995. str. 80. 
92 Blíže v Černý, Václav: První a druhý sešit o existencialismu. Praha: Mladá fronta, 1992, str. 52. 
93 Blíže v Petříček. Miroslav: Úvod do (současné) filosofie. Praha: Hermann a synové. 1997. str. 99. 
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Sebevražda a absurdita 

,. Existuje pouze jediný, vskutku závažný filosofický problém: tímto problémem je 

sebevražda. Posoudit, zda život stojí či nestojí za to. aby byl žil. znamená odpověděl na 

základní filosofickou otázku. "''4 

Základem Camusovy filosofie je otázka sebevraždy a hledání smyslu existence. 

Východiskem z předem prohraného boje s věčně přítomnou smrtí není dle Camuse 

sebevražda (ta je pouhou kapitulací před absurditou světa), ale naopak přijetí své 

konečnosti. Člověk musí v podstatě ..žít absurdně", hledět absurditě do očí a smířit se s 

Camus neřeší jen holý lakt. že absurdita existuje, ale především vědomí tohoto 

faktu a smiřování se s ním. Jeho literatura je celá prostoupena duchem absurdity. Ale více 

než samotné její odkrytí ho zajímají důsledky. 

Camus pojmenoval čtyři modifikace jednoho určení absurdna, a to pocit prázdna, 

omrzelost, hruzu a hnus.96 

Pocit prázdna v tomto mechanickém světe je provázen specifickým stavem mysli 

nudou. Nuda s sebou nese touhu vědomí vymanit se /. pout každodennosti (otevírá trhlinu 

ve stereotypu) a také otupující omrzelost. kdy se člověku protiví všechny ty opakující se 

stejné jevy a věci, až je z toho sám zděšen. Hrůza. úzkost, mrazení zas odhalují zbytečnost 

a nesmyslnost lidského pobytu.v 

Základní otázkou pro Camuse (a pro každou existenci) tedy zůstává, zda je naše 

existence smysluplná. Každý člověk totiž jedná k určitému cíli. uznává určitá pravidla a 

hodnoty, hledá a hlavně potřebuje nějaký řád. Může se přiklonit k náboženství či jiné 

..nadlidské filosofii", ale pokud žádná taková, slovy Alberta Camuse. „neobstojí před 

důkladnou kritikou ", tak jaký to vše má smysl? To je opravdu vše absurdní a beze smyslu? 

Celá Camusova tvorba je hledáním důvodu a smyslu lidského života. V díle 
98 Cizinec podal klinický popis nesmyslné existence. 

"4 Petříček. Miroslav: Úvod do (současné) filosofie. Praha: Hermann a synové. 1997. str. 99. 
95 Blíže v Petříček. Miroslav: Úvod do (současné) filosofie. Praha: Hermann a synové. 1997. str. 102. 

Blíže v Janke. Wolfgang: Filosofie existence. Praha: Mladá fronta, 1995, str. 81. 
' Blíže tamtéž, str. 82. 

98 Blíže v Kossak. Jerzy: Existencialismus ve filozofii a literatuře. Praha: Svoboda, 1978. str. 147. 
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Revolta 

„ Revoluce se mohou prosadil násilím, ale udržet se mohou jedině dialogem. 

Camusova filosofie, jak ji sám nazval, je teorií revolty. Svým dílem Člověk 

revoltující de íáeto odmítl marxistickou teorii revolucí. Byl proti násilným revolucím, které 

sice začínají jako revolty proti bezpráví, ale ve jménu jen částečných zájmů se stanou svým 

protikladem. Tím. že se lidé snaží absurditu, jenž je věčná a všudypřítomná, zastřít, jí totiž 

pouze stupňují. 

Napětí absurdity a odcizení, jenž prostupuje celou myšlenku existencialismu, je 

potřeba za kaž.dou cenu vydržet. Člověk se na jednu stranu cítí být odcizen, chtěl by se od 

světa, v němž. se ztrácí, odvrátit, ale uvědomuje si. že je se světem v určitém svazku a 

slibu. 

Camusovo myšlenkou tedy je. že člověk musí stále žít tváří v tvář absurdnu a 

vydržet napětí mezi láskou k životu a jistotou smrti.100 

Člověk je sice „odsouzený", ale přesto musí být schopen podstoupit boj.101 ., ('lověk 

a pouze on jediný má v přírodě schopnost vzpoury. " ' 0 2 Revolta je, dle Camuse, vzepření se 

absurdnu ve jménu života. Proto výrok: ,,Revoltuji. tedy jsem. " 

Revoluce není negace (popření, odmítnutí), nýbrž vzdor. Dle Camuse je to přímo 

určitý pohyb, j ímž se člověk vzpírá své situaci.10 ' A tak bychom místo zabíjení sebe a 

druhých v rámci revolucí a umíraní za nějaká abstraktní absolutna a absolutní principy, 

měli žít tak, abychom stvořili to, čím jsme. Neboť ryzí existence neutíká před absurditou a 

nesmyslností světa a před svou konečností.104 

Každý člověk revoltuje vůči absurditě. 1 tím. že se ve společnosti neustále 

konstruuje nějaký řád. lidé bojují proti absurditě světa, proti světovému chaosu. Na jedné 

straně je totiž přirozená touha po jednotě a na druhé anarchie světa, v němž žijeme. I ( h 

Camusův vzbouřenec potom nežádá život jako takový, nýbrž důvod života.106 

99 Viz: http://cs.wikiquote.org/wiki/Albert Camus 
Blíže v Sire. W., James: Za novými světy Průvodce světovými názory. Praha: Návrat. 1993. Str. 74. 

101 Blíže v Kossak, Jerzy: Existencialismus ve filozofii a literatuře. Praha: Svoboda. 1978. str. 146. 
102 Tamtéž, str. 146. ,<„ Bj 

íže v Petříček, Miroslav: Úvod do (současné) filosofie. Praha: Hermann a synové, 1997. str. 102. 104 Blíže tamtéž, str. 102. 
105 Blíže v Janke, Wolfgang: Filosofie existence. Praha: Mladá fronta, 1995 . str. 84. 
""' Blíže v Kossak, Jerzy: Existencialismus ve filozofii a literatuře. Praha: Svoboda, 1978. str. 147. 
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Násilí 

,, Pochopil jsem, že méně nenávidím sumo násilí než instituce tohoto násilí. ""' 

Vztah Alberta Camuse k násilí byl a je znám. Byl si vědom, že násilí je vždy 

nějakým způsobem v životě a hlavně v politice obsaženo. Bojovat proti němu lidé mohou 

jen tím. že ho musí neustále vystavovat diskusi a kontrole. 

Camus byl proti autorativním a totalitním systémům. Ideálem pro něj byla politika 

míru. středu a stále nových pokusů o politický řád. který kotví v moudré zdrženlivosti 

vládnoucích, kdy spravedlnost je na obou stranách108, tedy demokracie. Demokracie 

funguje jen a pouze tehdy, když jsou spravedlivě rozdělovány statky, dbá se na dodržovaní 

vlastního řádu a společnost se otevírá pro mezinárodně závazný řád, jenž musí též fungovat 

na principu solidarity. Dialog je tedy principem solidarity. 

Camusova filosofie má mnoho prvků humanismu (nebo chcete-li humanity). Sám 

Camus chtěl být raději označován za moralistu než. filosofa.109 Jako moralistovi mu byla 

udělena Nobelova cena, a to za „celek díla, jež vrhá světlo na problémy, které dnešek staví 

před lidské vědomí. """ Ve svém díle totiž dokonale vystihl naděje a neklid své doby a 

generace. Co mu ale bylo nejvíce vyčítáno, byl fakt. že nedokázal odpovědět na jasnou 

otázku: „A proč? Proč máme či musíme absurditu snášet? Z jakých důvodů máme být 

věrni ve svazku ke světu?"111 

Literární tvorba 

Camus využívá uměleckých prvků beletrie jen do té míry, aby se mu jeho 
1 1 2 * 

vyprávění nerozpadlo . což je pro tento typ literatury příznačné. Je tak věrný hlavnímu 

vlivu existencialismu v literatuře, a to realismu. Postavy v jeho dílech ve většině případů 

nejsou charakterizovány specifickými psychickými a fyzickými vlastnostmi, jsou pouze 

nositeli určitých filosofických postojů a názorů. Tak je tomu jak v Cizinci, tak např. 

1117 Putík. Jaroslav, doslov: Camus. Albert: Cizince; Pád. Praha: Mladá fronta. 1966, str. 183/184. 
11,8 Blíže v Ballestrem. Karl; Henning, Ottmann: Politická filosofie 20. století. Praha: ISC. 1993. str. 210. 
IU<' Blíže v Ballestrem. Karl; Henning, Ottmann: Politická filosofie 20. století. Praha: ISH. 1993, str. 212. 

Kossak, Jerzy: Existencialismus ve filozofii a literatuře. Praha: Svoboda. 1978. str. 159. 
111 Blíže v Černý. Václav: První a druhý sešit o existencialismu. Praha: Mladá fronta. 1992. str. 56. 

Blíže tamtéž, str. 57. 
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v Moru. kde jednotlivé postavy představují postoj odmítání absurdna, nihilismu a hříšníka 

či světce ve světě bez Boha.11 ' 

„Camus bojoval za novou ateistickou morálku, nečekajíc za spravedlivé činy 

žádnou jinou odplatu a odměnu kromě klidu vlastního svědomí. Usiloval o pravdu a dobro, 

nesklonil čelo před žádným apriorním principem a zůstal věrný jen síle svého rozumu a 

hloubce racionální analýzy. 14 

3.3.1. Cizinec 

3.3.1.1. Základní charakteristika 

Román (někdy uváděn jako novela, kterou připomíná svým rozsahem a tvarem) 

Cizinec je jedním ze stěžejních děl existencialismu a jedním z nejproslulejších dčl 20. 

století vůbec. Právem je označován za „jeden z ne/záhadnějších románu moderní světové 

literatury"h 

Příběh je vyprávěn v první osobě (hlavní hrdina Mersault). odehrává se v Alžíru a 

lze ho rozdělit do dvou částí. 

V první části je zachycen relativně krátký úsek ze života hlavní postavy Mersaulta. 

začínající zprávou o úmrtí jeho matky („Dnes umřela maminka. Možná že už včera, zatím 

mi to není jasné.""6). Krátce nato jede Mersault do Marengu. kde jeho matka dožívala 

v útulku pro přestárlé. Zde se zúčastní vigilie"7 a pohřbu. Nedlouho nato Mersault 

navazuje známost s kolegyní z práce Marií a blíže se seznamuje se svým sousedem 

Raymondem Sintésem. Ten mu jednoho dne vypráví o problému, který má se skupinkou 

Arabů a prosí ho o pomoc. Mersault mu vyhoví. Za nějakou dobu pozve Raymond 

Mersaulta i s Marií na chatu u moře. Při procházce po pláži se setkávají se zmíněnými 

Araby. Dojde mezi nimi k potyčce a Raymond je zraněn. Po návratu do chaty, kde je 

raněný ošetřen, se Mersault rozhodne ještě projít. Cestou narazí opět na ony Araby a 

potom, co na něj jeden z nich vytáhne nůž. zastřelí ho pěti ranami z revolveru. 

Blíže tamtéž, str. 57. 
114 Kossak. Jerzy: Existencialismus ve filozofii a literatuře. Praha: Svoboda, 1978. str. 151. 
115 Janke. Wolfgang: Filosofie existence. Praha: Mladá fronta. 1995. str. 83. 

Camus, Albert: Cizinec; Pád. Praha: Mladá fronta, 1966. str. 9. 
11 Vigilie bohoslužba v předvečer svátku, noční hlídka nad zemřelým. 
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Druhá část knihy se skládá z výslechů, soudního procesu a popisu vězeňského 

života. Právě v této části dochází k filosofické sebereflexi hrdiny a vyvstává zde Camusova 

filosofická koncepce. Můžeme /.de také sledovat proces adaptace Mersaulta na vězeňské 

prostředí. Především v druhé kapitole druhé části knihy, ve které ho navštíví Marie. 

Mersault píše, jakým způsobem si na svou celu a denní program podřízený vězeňskému 

životu zvyká. Jeho cela se mu stává domovem a vzpomínky náplní dnů (., ( 'as mi tedy 

ubíhal spánkem, vzpomínáním a příběhem o Čechoslovákovi. " m ) . Zdá se být spokojený. 

Zpočátku ho trápí nesnáze spojené s touhou po ženě {„Mluvil se mnou o ženách. Řekl mi. 

že si na tohle všichni ostatní naříkají nejdřív. .Já mu řekl. že na tom nejsem o nic lip a že se 

mi takové zacházení zdá nespravedlivé. , Vždyť vás jenom kvůli tomu zavírají, řekl. .Proč 

kvůli tomu?' .No právě v tom je la svoboda. Připravují vás o svobodu. "') či nemožností 

kouřit. Jinak si připadá, že na tom není až. tak zoufale.114 Nejvíce mu vadí. že mu chybí 

svoboda. Nemůže se jen tak projít či být na pláži. To ho však trápí jen několik prvních 

měsíců. Ale i na to si zvykne, stejně jako si zvykne „mít jen myšlenky vězně".'20 

Dobu mezi povídáním s advokátem, každodenními procházkami po dvorku či 

přelíčeními, mu zaplnilo vzpomínání, spaní, tělesné potřeby. Přirozeně začal ztrácet pojem 

času. Jediné, co většinou člověk, jenž je dlouhou dobu vězněn, dokáže uchopit, je totiž 
1 1 představa včerejška a zítřka. 

Děj Cizince je psán chronologicky bez retrospektivních odboček. Orientace v čase 
, , . | 22 je zde jednoduchá. První část románu pokrývá několik dní a druhá necelý rok. 

Celý příběh je vyprávěn hlavní postavou (Mersaultem) jako děj. který se již stal. 

K obratu dochází v poslední kapitole druhé části, kdy se minulý čas mění v přítomný. 

Cizinec je psán určitým „lhostejným jazykem". Věty jsou většinou krátké a úderné, 

bez větších popisů. Kompozice je zcela podřízena záměru ztvárnit existencialistické pojetí 

člověka, tedy osamělého individua, jehož existence se jeví jako nesmyslná.12 ' 

Základními (možná ne všemi a ne pro každého) tématy příběhu Mersaulta jsou: 

náhoda, zvyk. odcizení jedince ve společnosti, vliv klimatických a okolních podmínek na 

118 Camus. Albert: Cizinec; Pád. Praha: Mladá fronta, 1966. str. 63. 
"" Blíže v Camus, Albert: Cizinec; Pád. Praha: Mladá fronta, 1966. str. 62. 
120 Camus. Albert: Cizinec; Pád. Praha: Mladá fronta. 1966, str. 61. 
121 Blíže tamtéž, str. 64. 
122 Blíže v Beránková. Eva. doslov: Camus. Albert: Cizinec. Praha: Garamond. 2005. str. I 13. 
I2 ' Blíže v Macura. Vladimír a kol.: Slovník světových literárních děl I. (A-Z). Praha, 1989. str.. 151. 
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chování jedince, vztah matka - syn (rodič - dítě), motiv viny a trestu (soudní proces), 

jedinečnost každé existence, osud a předurčenost. smrt. 

Náhoda a okolní (zejména klimatické) vlivy 

Celý příběh je /. velké části postaven na náhodě (někdo by mohl namítat, že osudu) 

a nepříznivých klimatických podmínkách, jež dokáží člověka naprosto otupit (vysoké 

teploty, ostré slunce). 

Je Mersault náhodným vrahem? Slovy soudce /. příběhu: ., Proč vyčkával mezi 

prvním a druhým výstřelem? Proč střílel na to nehybné tělo?"12'1 Náhoda je tu podána 

jako naprosto ochromující a osudová zákonitost.125 Vražda Araba se nakonec zdá čtenáři 

jako pouhá a nešťastná hříčka náhod a přírodních vlivu, která roztáčí kolotoč nezvtratného 

osudu. 

Zvyk 

Velkou roli hraje v příběhu, vedle náhody a klimatických podmínek, také otázka 

zvyku: „Často jsem myslel na to, že by mě mohli uvěznit třeba i v kmeni uschlého stromu, 

kde bych se směl jen dívat na hladinu nebe nad hlavou, a přece bych si ponenáhlu 

zvykl."1''' Hlavní postava příběhu Mersault si až překvapivě rychle a lehce zvykl na 

prostředí věznice a vězeňský život. 

Stejně tak v první části se píše o tom, jak rychle si Mersaultova maminka zvykla na 

život v útulku : ..První dny v útulku často plakala. Ale to jen proto, že tam nebyla zvyklá. 

Za pár měsíců by byla plakala, kdyby z ústavu musela pryč. Zase jen ze zvyku. 

Také Salamano byl zvyklý na svého psa, kterého, jak sám tvrdil, nenáviděl, ale po 

jeho ztrátě pro něj truchlil a jiného psa již by nechtěl. 

1:1 Camus, Albert: Cizinec: Pád. Praha: Mladá fronta. 1966. str. 54/55. 
1:5 Blíže v Camus. Albert: Cizinec: Pád. Praha: Mladá fronta. 1966. str. 60-
l2'' Camus. Albert: Cizinec: Pád. Praha: Mladá fronta, 1966, str. 61. 
l : ' Tamtéž, str. 10. 
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Ohlas 

Kniha se těší výjimečné oblibě čtenářů dodnes a hlavní hrdina Mcrsault se stal 

jakýmsi symbolem celé poválečné generace.128 

Ačkoliv v dnešní době může příběh Mersaulta vyvolávat ve čtenářích méně 

spontánní emoce, stále je po celém světě populární.124 Ve Francii byl Cizinec dokonce 

v roce 2001 zvolen ..knihou předcházejícího století".11,1 

Vliv 

Camus řadu let pracoval jako novinář, který zajišťoval reportáže ze soudních 

přelíčení.131 To mohlo být jednou z. mnoha inspirací pro jeho díla. 

Z vlivů čistě společensko-literárních se hovoří o románu Červený a černý 

(Stendhal), kde se hlavní hrdina během soudního přelíčení cítí být úplným cizince 

(cizincem „ve vlastní věci") stejně jako hlavní hrdina Cizince Mcrsault.1,2 Obrovský vliv 

na Camusovu tvorbu měla četba Dostojevského. V díle Bratři Karamazovi je podobný 

postup, který odhaluje lživost celého důkazního řízení, založen na polopravdách, 

pseudorcalitách zpětně zrekonstruovaných soudem. Podobnost některých kapitol ( 'izince 

s ruským románem je u Camuse zcela vědomá a přiznaná.1" 

Třetí literární inspirací je Kaikův román Proces, kde hlavní hrdina Josef K. 

prožívá, podobně jako Mcrsault, soudní proces, ve kterém je obviněn, leč sám neví /. čeho, 

chce se bránit, ale netuší proti čemu, a celou dobu žije obyčejným životem, jakoby se snad 
134 soud ani netýkal. 

3.3.1.2. Mersault jako filosofický problém 

Co víme o hlavní postavě Mersaulta? A co vlastně můžeme vědět? Víme. jak 

vypadal, jakou měl barvu vlasů, jakým přízvukem mluvil, jak se oblékal, jakou chůzi 

128 Blíže v Beránková. Eva. doslov: Camus. Albert: Cizinec. Praha: Garamond, 2005, str. 107. 
129 Blíže v Beránková. Rva. doslov: Camus, Albert: Cizinec. Praha: Garamond. 2005, str. 107. 
1,0 Blíže tamtéž, str. 107. 108. 
n i Blíže tamtéž, str. 111. 
1,2 Blíže v Beránková. Eva. doslov: Camus, Albert: Cizinec. Praha: Garamond. 2005, str. 111. 
' " Blíže v Beránková. Eva. doslov: Camus. Albert: Cizinec. Praha: Garamond, 2005. str. 111. 
m Blíže tamtéž, str. 111.112. 
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chodil? A je to důležité? Známe ho o to méně? Dokážeme si vůbec na něj z toho, co víme 

(a nevíme), utvořit názor? 

Konkrétní charakteristické rysy hlavní postavy jsou zastřeny a potlačeny. Ano. 

nevíme, jakou měl barvu vlasů, jestli třeba chodil o holi anebo kabátu, neznáme jeho 

křestní jméno. Camus nás nenechá nahlédnout ani do Mersaultova světa, l edy ne přímo. A 

postupně zjišťujeme, že to nepotřebujeme. Mersault je i přes svou jedinečnost ztělesněním 

určitého filosofického postoje a myšlenky. 

Vnitřní život Mersaulta je čtenáři záhadou. A to paradoxně přesto, že je celé 

vyprávění v ich-formč. takže sledujeme svět Mersaultovýma očima.1 ° 

Na postavě Mersaulta Camus ukázal člověka s prázdným duševním nitrem, člověka 

opuštěného a osamělého mezi lidmi, jenž je ve stavu emoční a morální apatie.136 Člověka, 

který vše prožívá s určitým emočním odstupem. Ale ne absolutně. Nalezneme mnoho 

pasáží, kde se Mersault zdá být zúčastněný a ne-lhostejný. Cynik by přeci nepřemýšlel o 

„vůni noci a květů"'37, o „čerstvé vůni země"'ís a už vůbec by nepronesl: „/. těch 

cypřišových alejí, které se táhly do kopců skoro až ke hřbetům, z té narudlé a zelené země a 

z roztroušených malebných stavení jsem začal maminku chápat. Večer musí mít v sobě 

tenhle kout země tesklivou pohodu odpočinku. ", ,, Krajina kolem, rozjasněná a zaplavená 

sluncem 

Mersault má velmi silně vyvinutý instinktivní vztah k přírodě. 140 V doslovu 

Jaroslava Putíka141 se píše, že .Mersault byl adaptován na přírodu, ne však na lidskou 

společnost"Stejně tak má Mersault silný vztah k j iným čistě tělesným prožitkům a 

nedokáže překonávat jakékoliv vnější fyzické podněty: přílišné horko či ostré slunce 

dokonale rozptýlí jeho myšlenky nebo ho uspí.143 

Mersault je obyčejný, na první pohled ničím výjimečný úředník v Alžíru, který 

přivykl rytmu úřední práce, jídla, plavání, spaní, milování a stále se opakujících stereotypů. 

Přesto můžeme spolehlivě říci. že se radikálně odlišuje od ostatních. Má totiž jednu 

výjimečnou vlastnost, a to upřímnost a pravdomluvnost. Celou dobu odmítá lhát, a to i 

1,5 Blíže Beránková, Eva, doslov: Camus, Albert: Cizinec. Praha: Garamond, 2005. str. I 13. 
1 B l í ž e v Kossak, Jerzy: Existencialismus ve filozofii a literatuře. Praha: Svoboda, 1978. str. 147. 
' " Camus. Albert: Cizinec; Pád. Praha: Mladá fronta. 1966, str. 13. 
n f i Tamtéž, str. 15. 
' ' 'Camus, Albert: Cizinec; Pád. Praha: Mladá fronta, 1966, str. 19. 
140 Blíže v Camus. Albert: Cizinec. Praha: Garamond. 2005. str. 1 14. 
141 Blíže v Camus. Albert: Cizinec; Pád. Praha: Mladá fronta. 1966. 
142 Tamtéž, str. 182. 
11' Blíže v Camus. Albert: Cizinec. Praha: Garamond. 2005. str. 115. 
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v době. kdy ví. že pro pravdu zemře. V jeho příběhu však není ani náznak nějakého 

heroismu a svou pravdu Mersault nikomu nevnucuje. Jeho velikost je dokázána tím. že až 

do poslední chvíle nepřistoupí na „hru" a nezpronevěří se své existenci, své upřímnosti. 

Nepřijme ani poslední „pomocnou ruku" společnosti, kterou je mu nabízeno pokání a 

zpověď s knězem před jeho popravou. Mersault je. slovy samotného Camuse, člověk, který 

se nechce ospravedlnit, protože neví proč."'1 

Mnozí však mohou Mersaulta považovat za nelidského, cynického, lhostejného. On 

však je si na rozdíl od ostatních, jak sám tvrdí, sám sebou jistý a tuto jedinou jistotu drží 

pevně v rukou: „.Já třeba vypadám, jako bych měl jen prázdné ruce. Ale sebou si jistý jsem, 

a vším jsem si jistý, jsem si jistý svým životem i tou smrtí, která už dlouho čekal nebude. 

Samozřejmě, mám jen tohle. Ale aspoň tu jistotu držím v rukou stejně pevně, jako ona drží 

mě. Měl jsem pravdu a mám pravdu, pokaždé mám pravdu.4> 

Mersault může být nazýván černým hrdinou, jenž je naprosto odcizený okolnímu 

světu, je lhostejný a bez vztahů a citů k lidem (matku a jeho samého nevyjímaje).146 Bylo 

by to však až příliš jednoduché. Co když to všechno vyplývá „pouze" z oboustranného 

nedorozumění? Mersault nechápe, že ostatní tak rozčiluje jeho (pro něj přirozená) pasivita 

a netečnost a druzí zase nemohou uvěřit, že prostě je takový, jaký je. Neřídí se 

společenskými pravidly, protože je nechápe, nejsou mu přirozené. Častokrát Mersault něco 

řekl a vzápětí by to raději vzal zpět nebo raději neřekl to. co ho zrovna napadlo, protože by 

to mohlo být nevhodné. 

Mersault je člověk, pro nějž je pohřeb vlastní matky dnem jako každý jiný 

obyčejný parný alžírský den, s jedinou výjimkou, že nemusí do práce -- a dnem, kterým se 

nic nemění.147 Mersault nemluví, když nemá. co by řekl (nemá rád všelijaké otázky), 

neřekne ženě „miluji tě", když to tak necítí, nezajímá ho jeho kariérní postup, nemá sám 

zájem vyhledávat si přátele, nebude se omlouvat, když neví, za co a nakonec nebude plakat 

pro maminku, když cítí, že její odchod byl nevyhnutelný, a nebude smutný, protože cítil, 

že byla s příchodem smrti smířena, stejně jako on sám: „Na dosah smrti si maminka jistě 

připadala oproštěná a přichystaná prožíval všechno znova. Nikdo, nikdo neměl právo nad 

144 Blíže Camus. Albert: Cizinec. Praha: Garamond, 2005 . str. 108. 
115 Camus. Albert: Cizinec; Pád. Praha: Mladá fronta, 1966, str. 92. 
I4<> Blíže v Macura, Vladimír a kol.: Slovník světových literárních děl I. (A-Z). Praha, 989. str.. 151. 
14 Blíže v Camus, Albert: Cizinec; Pád. Praha: Mladá fronta. 1966. str. 24. 
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ní plakal. A já si taky připadal přichystaný všechno znova prožívat. "Ntl Mersault dělá jen 

to. pro co nemá důvod, aby to nedělal. 

Mersault jednoznačně ostatní provokuje. Není to však provokace účelná a 

prvoplánová. Mersault provokuje tím. že se chová tak. jak je mu přirozené, a to je 

v rozporu s tím. co od něj společnost očekává. 

Mersault je tedy velkou hádankou a právě to umožňuje ohromné množství různých 

(někdy protichůdných) výkladů. Proto pohled na Mersaulta ani nemůže být jednotný. Jedni 

ho mohou považovat za hrdinu, který byl celou dobu věrný sám sobe a druzí v něm mohou 

vidět pouhého nelítostného cvnika. 

Camus se věnuje psychologické analýze duševního stavu ztráty vnějších důvodů 

pro lidské jednání, které s sebou přináší totální roztříštění světa myšlení, vůle a citů. 

Mersault tak představuje nový typ hrdiny - cizince.149 

3.3.1.3. Existencialismus v Cizinci 

Co je v díle Alberta Camuse Cizinec existencialistické? Je to především sama 

otázka lidského bytí, otázka života a smrti, radikální subjektivismus. Dále pocit odcizení, 

nesmyslnosti a absurdity světa. 

V postavě Mersaulta se krystalizuje silný pocit lhostejnosti k životu, ke světu a k 

druhým lidem. Je to však bezcitnost a cynismus? Je Mersault skutečně apatický a 

neúčastný? Může se takovým zdát, avšak s pocitem bezúčelnosti a bezcílnosti světa je 

Mersault možná „pouze" cizí. 

3.3.1.4. Existence v Cizinci 

,, Tváří v tvář smrti se každý s nikým nesrovnatelně projeví reakcí zcela 

individuální, jež odhalí jeho pravdu. "h0 

Tamtéž, str. 93. 
Blíže v Kossak, Jerzy: Existencialismus ve filozofii a literatuře. Praha: Svoboda. 1978. str. 147. 

1,0 Černý, Václav: První a druhý sešit <> existencialismu. Praha: Mladá Fronta, 1992. str. 3 I. 
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Existence a existencialismus 

Název filosofického proudu existencialismu je odvozen od termínu existence (viz. 

kapitola 3.1. Existencialismus jako filosofický' a myšlenkový proucí). 

Existence, zjednodušeně řečeno, je pro existencialisty způsob bytí. jakým jest 

lidská bytost. Je vždy individuální, není statická či uzavřená. Podle existencialistů je ryzí 

existence pouze ta, která neuhýbá před svou konečností.IM 

Člověk je bytostí jednající a to, čím jest, určuje právě svým jednáním. Na rozdíl od 

věcí, u kterých předchází existenci esence, u člověka předchází esenci existence. Člověk se 

narodí a svým způsobem života a jednáním si utváří svou podstatu a stává se tím. čím se 

sám chce učinit, a proto je za to také zodpovědný. 

Přestože je existence individuální (tzv. bytím o sobě), je vždy existencí ve světě a 

mezi jinými lidmi. Její individuálnost je limitována též konečností, kterou si sama nevybírá 

a která je platná bez výjimky. 

Existence a Cizinec 

Ke konci druhé části knihy přichází do cely k Mersaultovi kaplan na přátelskou 

návštěvu. Jinak Mersault jeho návštěvy odmítal, protože, jak sám neochvějně tvrdí, na 

Boha nevěří. Neví možná přesně, co ho zajímá, ale s jistotou ví, co ho nezajímá, a to je 

Bůh. Dokonce i kaplanova nechápává otázka, zda si tím je jist, mu při jde bezvýznamná. 

Mersault nepotřeboval útěchu v Bohu. Byl naprosto smířen s tím, že zemře a zmizí 

beze stopy. A přesto z toho nemusí čtenář cítit marnost. Mersault byl možná odcizen 

společnosti, ve které žil. ale sám sobě (své existenci) zůstal věrný. Byl tím. kým byl. a ani 

tváří v tvář smrti se své existenci nezpronevěřil. 

Člověk, podle teorieAlberta Camuse, musí stále žít tváří v tvář absurdnu a vydržet 

to napětí. Přesně tak to Mersault prožívá včele - „První měsíce ovšem byly krušné. Ale 

právě nesnáze vyžadovaly napětí, které mi pomáhaly tu dobu přečkat. 

Mersault, to je člověk, který neví, co je to hřích. Je vinen, protože byl soudem takto 

označen. Sám je se svou vinou smířen. Je vinen, splácí to a sám se domnívá, že po něm už 

IM Blíže v Petříček. Miroslav: Úvod do (současné) filosofu'. Praha: Hermann a synové. 1997. str. 102. 
1,2 Camus. Albert: Cizinec; Pád. Praha: Mladá fronta. 1966. str. 61. 
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nikdo nemůže víc chtít. ..Řekl, že maminku jsem vidět nechtěl, že jsem kouřil, spal a že 

jsem pil bílou kávu. V té chvíli jsem pocítil, jak celým sálem cosi hýbe. a poprvé se mi 

ujasnilo, že jsem vinen. " / X l Sám Mersault totiž věří, že se stalo to. co stát mělo. a že nic 

z toho se nedalo změnit. Proto pro něj byly jakékoliv výčitky zbytečné. A proto si Mersault 

v celém příběhu ani jednou nevzpomene na svou oběť či na pozůstalé, což by společnost 

očekávala. 

..Camusuv Cizinec není bizarní výjimkou úchylné lidskosti: právě na svém 

popravišti znamená člověka. "Ls4 Není náhoda, že na konci příběhu, tedy před popravou, se 

čtenáři hlavní postava v náhlém prudkém emocionálním výbuchu nejvíce otvírá. V jeho 

posledním monologu a konečných myšlenkách je obrovský myšlenkový potenciál 

existenciální filosofie. 

Jak mohu tedy skrze dílo Cizinec vykládat sémanticky plný pojem existence? 

Pozastavme se u druhé části - u soudu. V procesu vystoupilo několik osob - ředitel útulku, 

správce, Thomas Pérez, Ccleste. Marie, Masson, Salaman. Raymond. Co o Mersaultovi 

vypověděli? 

Ředitel zmínil, že si maminka na syna stěžovala, omluvil to však tím, že je to u 

jeho chovanců normální. Dále prý synovi zazlívala, že ji dal do útulku (přičemž 

v rozhovoru s Mersaultem jeho rozhodnutí chápal: ,. Nepotřebujete se ospravedlňovat, milý 

synu. Pročetl jsem si akta vaší matky. Vy jste ji nemohl podporovat a ona musela mít 

opatrovnici. Máte skrovný příjem. Když to uvážíme, bylo jí lépe u nás. " /X1). Nejvíce 

ředitele překvapil Mersaultův klid o pohřbu a to, že neplakal a nechtěl maminku ještě před 

uzavřením rakve vidět. Zřízenec pohřebního ústavu mu navíc řekl, že Mersault neznal věk 

své matky, což ostatní nemile překvapilo. 

Dalším svědkem, jenž vystoupil v procesu, byl správce. Ten potvrdil, že Mersault 

maminku vidět nechtěl, a také, že kouřil, spal a pil bílou kávu. 

Po správci přišel na řadu Thomas Pérez. l en viděl Mersaulta jen jednou, a to na 

pohřbu. Sám přiznal, že byl v ten den natolik rozrušen, že toho mnoho neví. Na otázku, zda 

ho viděl pro maminku plakat, odpověděl ne. Když však dostal od Mersaultova advokáta 

otázku, zda tedy viděl obviněného neplakat, odpověděl též ne. 

1,1 Camus. Albert: Cizinec: Pád. Praha: Mladá fronta, 1966. str. 70. 
IM Černý, Václav: První a druhý sešit o existencialismu. Praha: Mladá fronta. 1992, str. 36. 

Camus. Albert: Cizinec; Pád. Praha: Mladá fronta. 1966. str. 10. 
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Dalším svědkem, tentokrát obhajoby, byl Céleste. Mcrsault pro něj byl zákazník i 

kamarád. Když se ho ptali, co si o Mersaultovi myslí, odpověděl, že je správný chlap a že 

není uzavřený, nýbrž nemluví zbytečně. Pro Célesta bylo to. co se stalo, velkým neštěstím. 

Svědkem obhajoby byla dále Marie. Ta vypovídala o vztahu s obviněným. Řekla, 

že je jeho přítelkyně a že se hodlají vzít. Prokuraturu nejvíce zaujala informace, kdy mezi 

Marií a Mersaultem došlo k navázání intimního vztahu. Bylo to totiž krátce po matčině 

smrti. Tehdy také byli v biografu na veseloherním filmu a strávili spolu noc: ..Pánové 

porotci, den po matčině smrti se tento muž byl koupat, navázal nemanželský poměr a šel se 

smál na veseloherni film. Nemám, co bych k lomu dodal. "' 

Sám Mcrsault si uvědomoval, že čemukoliv pozitivnímu, co o něm bylo během 

procesu řečeno, nikdo v síni nevěnoval pozornost. 1 Mason o Mersaultovi vypověděl, že je 

čestný chlap a slušný člověk. Salomon řekl. že byl vždy hodný na jeho psa a matku dal do 

útulku z přirozeného důvodu, že si spolu již neměli co říct. Tím méně Mersaultovi mohla 

pomoci výpověď Ravmonda. že je nevinný a vše se stalo náhodou. Raymond. ačkoliv sám 

tvrdil, že se živí jako skladník, byl totiž znám jako řemeslný ochránce nevěstek, člověk 

s pochybnou pověstí. 

Kým tedy Mcrsault byl? Cynikem? Vrahem? Milencem? Přítelem? Čestným 

chlapem? Pro každého mohl být něčím jiným. Nakonec však byl individuálním projevem 

lidské existence, byl sám sebou, byl Mersaultem. 

3.3.1.5. Odcizení v Cizinci 

,, Lhát neznamená jen říkat to. co není pravda. Znamená to hlavně říkat víc než to. co je ve 

skutečnosti pravda... Tak to děláme všichni a každý den. abychom si zjednodušili život. I 

když se to na první pohled nezdá. Mcrsault si nechce zjednodušit život. Říká jen to. co je. 
I >7 

odmítá zastírat své pocity a společnosti se ihned cítí ohrožena. " 

Nejzákladnějším prvkem pro dílo Alberta Camuse je. jak j iž bylo uvedeno, motiv 

odcizení. To Cizinec evokuje již svým názvem. Cizinec - ve francouzském originále 

I/Ktranger, tedy cizinec jako člověk odjinud. V anglickém jazyce je název díla překládán 

buďto jako The Foreigner (tedy cizinec ve významu člověk odjinud), anebo The Stranger 

Camus. Albert: Cizinec; Pád. Praha: Mladá fronta, 1966. str. 73 
'"7 Beránková. Eva. doslov: Camus. Albert: Cizinec. Praha: Garamond, 2005. str. 107. 
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(ve významu podivín). V českém jazyce má slovo cizinec také několik možných významů -

cizinec jako podivín či cizinec jako člověk odjinud, z jiné země (nebo také „máchovsky" 

člověk, jenž je cizí na této zemi). 

Motiv odcizení v existencialismu 

Uvnitř každého člověka je dáno od přirozenosti vědomí jeho přítomnosti, stejně 

jako přítomnosti jiných lidí. Existence je od svých základů koexistencí, nebo-li spolu-

bytím. Všechny existence spolu sice koexistují, ale neprolínají se. Proto je základní 

myšlenkou existencialismu rozdělení, vzdálenost . představa tajemství a 

nesouměřitelnosti.l;>x 

S existencialismem se víceméně mění pohled na subjekt-objektový rozvrh. Co lze 

označit za subjekt a co za objekt? A na které straně stojí člověk se svou existencí? Člověk 

druhé vidí a vnímá (uvědomuje si je) a zároveň je viděn a vnímán druhými, l ak tedy může 

stát jak na straně subjektu, tak na straně objektu. Pokud je však předmětem, je nazírán bez 

svých budoucích sebeprojekcí (člověk si o druhém udělá představu, posoudí ho dle ní a 

zafixuje si ji - to znamená, že pro něj bude druhý člověk navždy minulostí). Tím dochází 

k vzájemné eliminaci subjektů, zamezování sebeprojektů, bez možnosti stát se jinými, než 

jakými jsme v očích druhých. Jsme odcizeni své vlastní sebeprojekcí, své v lastní podstatě a 

tím i druhým. 

V rámci spolu-bytí je vždy určitým způsobem přítomna vůle ke splynutí, stejně 

jako boj subjektu o to, druhého se zmocnit.1:19 Člověk však netouží splynout jen s druhým, 

ale též se sebou samým nebo. přesněji řečeno, se svou vlastní sebeprojekcí. Ve výsledku 

člověk uniká celému světu a je odcizen druhým, stejně jako sám sobě. 

V povaze každé existence je ale také to, že neustále sama sobě jako projektu uniká, 

distancuje svou minulost jako hotovou věc. Je to v její povaze, ale nepůsobí ji to rozkoš, 

nýbrž bolest. Člověk chce totiž především dosáhnout vnitřního klidu bez úzkostí, chce se 

stát věcí, která je klidná a pokojná, ale zároveň neztratit své lidské vědomí (věci jsou totiž, 

klidné a pokojné, ale neuvědomují si to)."1" To, co je jediné klidné, hotové a nedějící se. je 

naše minulost. Právě proto člověk utíká před budoucností z přítomnosti do minulosti. 

158 Blíže v Černý. Václav: Pn ní a druhý sešit o existencialismu. Praha: Mladá fronta, 1992, str. 32. 
159 Blíže v Černý. Václav: První a druhý sešit o existencialismu. Praha: Mladá fronta, 1992 , str. 32. 
"'" Blíže tamtéž, str. 40. 
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Motiv odcizení v Cizinci 

,. Prohlásil, že mě nic nepouíá ke společnosti. jejíž základní pravidla 

neuznávám. "'61 

V díle Cizinec je odcizení zrcadleno především v postavě Mersaulta. Je cizincem 

v lidském společenství, jehož hodnotový systém a normy nedokáže (nebo nechce) 

přijmout. Jako cizinec je nahlížen lidmi ve svém okolí, pro které je příliš uzavřený a 

nemluvný. Cizincem je pro soudce a porotu, pro platné zákony a instituce, pro obecenstvo 

v soudní síni. Pro všechny, až na pár výjimek, je pouhým cynickým vrahem, který málo 

truchlil pro svou zemřelou matku. Cynickým vrahem pro ně bude navždy, a až zemře, 

zbude po něm pouze tento objektivní názor. 

Za co je vlastně Mersault souzen? Za vraždu? Za to, že nedostatečně truchlil pro 

svou matku? Za cyničnost či bezcitnost? Za to. že je jiný? Co dostalo Mersaulta vlastně 

před soud? Náhoda? Těžké víno, únava, úpal? Nebo snad Mersaultova povaha? Mersault 

ve výsledku vlastně nemá problém s tím, že spáchá zločin, ale s tím, že jeho reakce na tuto 

skutečnost neodpovídá tomu. co společnost považuje za vhodné a konformní. 

V soudním procesu prokurátor, tedy žalobce, říká: „Ano, já toho člověka viním, že 

matku pohřbíval se srdcem zločince. ",r'~ Poukazuje na jeho bezcitnost, na to, že neznal věk 

své matky, že se druhý den koupal s cizí ženou, šel s ní na veseloherní film do biografu a 

strávil s n í noc. To je pro společnost nepřípustné. Jako správný pozůstalý měl nějaký čas 

po pohřbu nosit černou pásku, před uložením rakve do země se podívat na nebožku, u které 

by měl alespoň jeden večer bdít. 

Pro prokurátora je Mersault člověk, který nemá duši a není s chopen nabýt cokoliv 

lidského, cokoliv z mravních zásad společnosti. Ve svém závěrečném projevu srovnává 

Mersaulta s otcovrahem, jenž má být (jistě ne náhodně) souzen v následujícím procesu. 

Dle prokurátora Mersault zabil nejen onoho Araba (a to s plnou rozvahou, jelikož se vrátil 

zpět účelně s revolverem a vystřelil hned několikrát), ale také morálně svou matku, a proto 

by měl být vyloučen z lidské společnosti a odsouzen k smrti, stejně jako zmíněný otcovrah. 

Dále podle prokurátora Mersault neprojevil dostatečnou lítost. Toho si byl sám 

Mersault vědom: „Byl bych mu rád upřímně, takřka přátelsky vysvětlil, že jsem nikdy 

Camus, Albert: Cizinec; Pád. Praha: Mladá fronta, 1966, str. 79. 
"'" Tamtéž, str. 75. 
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nedokázal něčeho doopravdy litovat. Vždycky mě zaujalo jen to. co se právě odehrávalo, 

co se dělo dnes neho zítra.-"' Mersault tedy svého činu nelitoval, protože jednoduše 

nelitoval nikdy ničeho, nebylo mu to přirozené. 

Avšak čtenář, ačkoliv nemá jasný důkaz o tom. že Mersault uronil slzu. podvědomé 

ví. že ve svých vzpomínkách pro matku truchlí (i když třeba ne tolik a ne tak. jak by si 

ostatní představovali): „A podle pitvorného tlumené pískotu, který pronikal zdi. jsem 

poznal, že pláče. Kdoví proč jsem si vzpomněl na maminku. ",64 

Mersault je skutečným cizincem vůči společnosti a jejím hodnotám. Spí s ženou, 

ale nemá potřebu jí vyznávat lásku nebo ji žádat o ruku. Když je mu nabídnut kariérní 

postup, z nezájmu to odmítá: „Má v úmyslu zřídit v Paříži kancelář, která by samostatně 

pro něho vedla obchodní jednání s tamějšími velkými společnostmi, a rád by věděl, jestli 

bych byl ochoten tam nastoupit... Odpověděl jsem, že člověk svůj život stejně nikdy 

nezmění, že beztoho je koneckonců jeden jak druhý a že ten múj mi zatím není ani dost 

málo proti mysli."'6" Paříž je pro Mersaulta jen „špinavé město, kde jsou holubi, tmavé 

dvorky a lidé tam mají bílou pleť".166 Snad je to nezájem, nedostatečná sebedůvěra nebo 

nechuť vybočit ze zažitých stereotypů, proč Mersault odmítá to. po čem jiní touží a za co 

bojují. 

Mersault nemá potřebu vyhledávat přátele. Má svůj vlastní svět, ze kterého se 

nenechá nikým a ničím vytrhnout. Když mu soused Raymond nabídl přátelství, řekl. že mu 

je to jedno.1 '" 

Mersault tak celé vyprávění zůstává černou ovcí a podivně nezařaditelným 

individuem, ať už se snaží ostatním přiblížit a být jako oni nebo ať svět ostatních 

s pohrdáním odvrhuje.168 Snad se i snaží hledat život v tom. do čeho je vkládán, ale nedaří 
169 se mu. 

V lidské společnosti, jež je natolik ovlivněna náboženstvím, je člověk jako 

Mersault, který na Boha s konečnou platností nevěří (respektive ho nezajímá, je mu 

lhostejný), opravdu cizincem. Je indiferentní ve vztahu k Bohu i smyslu života.170 Věří 

l6;! Camus, Albert: Cizinec; Pád. Praha: Mladá fronta, 1966, str. 77 - 78. 
164 Tamtéž, str. 35. 
165 Tamtéž, str. 36. 
""'Tamtéž, str. 37. 
167 Blíže v Camus, Albert: Cizinec; Pád. Praha: Mladá fronta. 1966, str. 28. 
168 Blíže v Beránková. Eva. doslov: Camus, Albert: Cizinec. Praha: Garamond, 2005, str. I 14. 
169 Blíže tamtéž, str. 109. 
1711 Blíže v Janke. Wolfgang: Filosofie existence. Praha: Mladá fronta, 1995. str. 83. 
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však v existenci smrti, s kterou je naprosto smířen. I tím se může od většiny společnosti 

lišit - smrti se nebojí. Tato paralela mezi věřící společností a vírou (tedy tou. která je dána 

většinou společnosti) netknutým Mersaultem jistě není náhodná a vedlejší. Celý soudní 

proces se nese v duchu střetu dvou světonázorů. Na jedné straně stojí soud (společnost), 

který vychází z tradice křesťanství, a na druhé Mersault. který stojí mimo tuto tradici, 

opuštěn, zmítán osudem a odcizen tak celé společnosti.171 

Kdo se ale vlastně odcizil? Jedinec společnosti nebo společnost jedinci? Pokud 

existuje plot, na jedné straně je společnost a na druhé jedinec, kdo je ..za plotem"? 

Nakonec vše podtrhují slova samotného autora Alberta Camuse: „Shrnul jsem 

('izince již dávno v jednu větu, která mi jako tuková připadá velmi paradoxní I' naší 

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

smrti. Chtěl jsem jen říci, že hrdinu byl odsouzen, protože nehrál hru... "' ' 

3.3.1.6. Shrnutí a otazníky 

Na první pohled se dílo Cizinec zdá být celkem přímočaré a jasné. Děj je řazen 

v časové posloupnosti bez zbytečných odboček, orientace v čase tedy není složitá. Věty 

jsou krátké a úderné, jazyk jednoduchý a nepřestylizovaný. Čtenář vše pozoruje očima 

hlavního hrdiny. Přesto ale vyvstává mnoho nezodpovězených otázek. Tyto otázky se však 

nakonec zdají být zbytečnými. Ač jsou některé včci pro čtenáře často nepochopitelné, 

z pohledu Mersaulta se vše zdá být v pořádku. Život mu prostě plyne a on ho žije. 

Mersault je záhadný svou mlčenlivostí - jednoduše nemá co říct. Je schopen vzít si 

ženu, kterou nejspíš nemiluje - „A já jí vysvětlil, že na něčem takovém ani dost málo 

nezáleží, a jestli si přeje, můžeme se vzít."173 Nevěří v Boha, protože ho nezajímá. 

Neplakal pro vlastní matku, protože to, že ji měl rád. přece nic neznamená. 

• Jaký vztah měl s matkou? 

Se svou matkou žil v jednom bytě. Když zestárla, dal ji do Útulku pro přestárlé 

v Marengu. Důvodem, dle něj, byla finanční situace a to. že už si neměli spolu 

171 Blíže v Camus, Albert: Cizinec. Praha: Garamond. 2005. str. 1 19. 
172 Tamtéž, str. 182. 
173 Camus, Albert: Cizinec; Pád. Praha: Mladá fronta, 1966. str. 36. 

39 



co říct {..Dokud maminka bývala doma. nedělala nie jiného, než že se na mě 

pořád jen tiše dívala. 4). Poslední rok za maminkou skoro nejezdil (..Nehledě 

na to. že jsem tím pokaždé vlastně přicházel o neděli a to ani nepočítám 

námahu, než člověk došel k autobusu a sehnal si lístek, a pak dvě hodiny 

jízdy. "). Nechtěl vidět tělo mrtvé matky a na pohřbu pro ni neplakal. Jedněmi 

byl za to všechno odsouzen, druhými chápan. Nechť si každý sáhne do svědomí 

a zeptá se sám sebe, zda při nějaké smutné události, kdy jiní plakali, sám plakat 

nedokázal. Zakládat vztah matky a syna na tom, zda jeden pro druhého pláče 

nad hrobem, není zajisté absolutně platné. Založeno na tom ale bylo téměř celé 

soudní přelíčení a v podstatě i rozsudek. 

• Proč vystřelil na Araba a proč hned několikrát? 

Byla to jen souhra náhod a vnějších okolností či promyšlený čin? Sám Mersault 

se u soudu tvrdošíjně odvolával, že to byla náhoda a může za to především 

slunce a horko, a to i přesto, že sám věděl, jak absurdně to zní. Proč ale 

nevystřelil jen jednou? Chtěl si smrt Araba pojistit nebo byl mimo smysly? Je 

přeci zajímavé, že v činu nehráli roli žádné sympatie či antipatie nebo osobni 

spory s obětí. Jakoby opravdu vše bylo od začátku někde zapsáno jako dané, 

jako něco. co se prostě musí stát a s co ani sám Mersault nemůže zvrátit. Snad i 

proto se nijak nevzpouzel při soudním procesu, protože po takovém činu 

logicky následuje trest. 

• Jaký význam měla v příběhu postava tzv. automatické ženy? 

„Měla trhané pohyby a v drobném pomačkaném obličeji jí zářily oči. Shodila ze 

sebe kabátek usedla a horečně pročítala jídelní lístek... překotným tónem si 

objednala všechny chody naráz. Než dostala předkrm, otevřela kabelku, vzala 

z ní čtvereček papíru a tužku, předem si sečetla útratu, pak z kapsičky vytáhla a 

přesně odpočítala obnos, přidala spropitné a položila to před sebe. Nato jí 

přinesli předkrm a ona ho shltla jako o závod. Než se dočkala dalšího chodu, 

znovu vyndala z kabelky tu modrou tužku a pak časopis, ve kterém byly uvedeny 

týdenní rozhlasové programy. S úzkostlivou svědomitostí zatrhávala jedno po 

druhém skoro všechna vysílání. Časopis měl víc než deset stran, a lak se tomu 

soustředěně věnovala přes celou večeři... Pak vstala, se stejně neomylnými 

174 Camus, Albert: Cizinec; Pád. Praha: Mladá fronta. 1966. str. 10. 
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pohyby přesného automatu si oblékla kabátek a odešla. "/7'5 Jaký význam měla 

tato podivínská žena pro celý příběh? Mersault: ..Přemýšlel jsem o jejím 

podivinství. ale brzy jsem na ni zapomněl. "'76 Je jasné, že ačkoliv se příběhem 

tato postava pouze mihla, má v ději nějaký smysl. Její hlavní charakteristikou je 

rychlost a automatičnost. Má snad představovat část tehdejšího (tohoto) 

hektického života, kdy lidé spěchají z práce domů, z domu do práce a tento 

spěch a shon se stává již zvykem a denodenní rutinou? Má představovat dobu 

maximální mechanizace a automatizace? Nebo snad má její krátký výstup v ději 

pouze zmást čtenáře a na chvíli ho svézt z linie vyprávění? 

• Co vyznačoval vztah Salamana a jeho psa? 

Jaký význam asi měl pro celý příběh vztah Salamana a jeho psa? Salamano na 

svého psa neustále křičel. Každý by řekl. že ho nenáviděl. Přesto, když. mu pes 

utekl, pro něj plakal (byl schopen pro něj plakat) a nedokázal si představit, že 

bude žít bez něj. stejně jako s jiným psem. Jejich vztah byl založen především 

na zvyku: ,, Už osmý rok jsou vidět pořád jen spolu. Křepelák má nějakou kožní 

nemoc, snad růži, je skoro úplně vylínalý a posetý hnědými pupeny a strupy. 

Starý Salamano, poněvadž spolu žijí ve dvou v jediném malém pokojíku, přišel 

nakonec do jeho podoby. V obličeji má naružovělé strupy a řídké žluté vousy. 

Křepelák zase zdědil to pánovo jakoby přišlápnuté držení těla, vysunutý čenich 

a natažený krk. Vyhlížejí jako z jednoho plemene a přece se nesnášejí. Dvakrát 

denně, v jedenáct hodin a v šest, vede staroch psa na procházku. IJž osm let na 

té obchůzce nic nezměnili. Den co den bývá vidět v Lyonské ulici, jak zvíře 

starého vleče, až Salamano zakopne. Za to psu natluče a vynadá. Zvíře se před 

ním plazí a nechá sebou smýkat. A pak je řada na starci, ab v táhl za šňuru. Až 

zase křepelák pozapomene, znova začne pána vláčet a znova je bil a dostane 

vynadáno. Potom oba stojí proti sobě na chodníku a dívají se jeden na druhého, 

zvíře se strachem, člověk s nenávistí. To se opakuje každý den. "' 

Salamon si psa pořídil po smrti své manželky („Se ženou štěstí neměl, ale když 

se to tak vezme, docela si na ni zvykl. "I7S). protože si připadal osamělý. Jinak 

Salamon mluvil o svém psovi, když ho ztratil: „Každou chvíli byly kravály. Ale 

175 Camus, Albert: Cizinec: Pád. Praha: Mladá fronta, 1966, str. 37/38. 
176 Tamtéž, str. 38. 
17_ Tamtéž, str. 25/26. 
17s Tamtéž, str. 38/39. 
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přece jen to byl hodný pes. "rv nebo „A to jste ho ještě neznal předtím, než 

chytil tu svou nemoc. Právě srst byla na něm to nejhezčí. "/,w . 

• Náhoda nebo osud? 

Mersault sám neochvějně tvrdí, že vražda Araba byla pouze náhoda. Když ale 

pozorně čteme celý příběh, neubráníme se pocitu, že již od začátku to byl 

roztočený kolotoč osudu. 

Není to právě Mersaultova povaha, která ho přivedla až před soud? 

Není nám jasné, proč vlastně pomohl Raymondovi. proč mu pomáhal s Araby 

atd. A nakonec čtenář nechápe, z jakého důvodu se Mersault vrátil na ono místo 

na pláži, proč vystřelil, a proč několikrát. Otupilo jeho smysl ostré slunce, silné 

víno vypité u oběda nebo spousta vykouřených cigaret? Sám psal. že při 

procházce po pláži „ slunce pralo do písku kolmo a jeho odraz na hladině se 
< i IH / V 

nedal vydržet" a že „na nic nemyslet, poněvadž se mu do obnažené hlavy 

opíralo slunce a málem ho uspalo",'s~ Do rvačky, která se pak strhla mezi 

Raymondem, Massonem a Araby, se Mersault nezapletl. S Araby se setkal po 

druhé, tentokrát jen s Raymondem, který na ně vytáhl revolver. Byl to právě 

Mersault. který ho upozorňoval, že po nich nemůže střílet jen tak jako nějaký 

uličník.183 Když si od Raymonda vzal revolver, v tu chvíli ho napadlo, že právě 

tak je možné vystřelit jako nestřílet, a když se poté, co Arabové utekli, vraceli 

zpět chatce, rozhodl se Mersault ještě chvíli projít, s revolverem: v hlavě mi 

dunělo úpalem a já byl zoufalý z představy, že bych měl s vynaložením všech sil , • . • tS4 

vylézt po tom dřevěném lešení a znovu se octnout tváři v tvař ženám. " 

V mrákotách z nekončícího přívalu slunečních paprsků se procházel sám po 

pláži, aniž by si na Araby vůbec vzpomněl: „Pro mě to bylo odbyté, cestou 

kprameni jsem si na něj ani nevzpomněl. Nakonec však k Arabům opět 

došel. Jeden z Arabů cosi svíral v kapse, což Mersaulta znepokojilo, přesto však 

stál na místě, pod tím tíživým sluncem, oči upřené na Araba. Když už se ale 

úpal nedal snést, udělal krok dopředu („ Věděl jsem. že je to bláznovství, že se 

179 Camus, Albert: Cizinec: Pád. Praha: Mladá fronta, 1966. str. 39. 
18(' Tamtéž, str. 39. 
181 Tamtéž, str. 44. 
182 Tamtéž, str. 44. 
183 Tamtéž, str. 46. 
184 Tamtéž, str. 47. 
185 Tamtéž, str. 47. 
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jedním krokem slunce nezbavím. Přesto jsem udělal ten krok. jediný krok 

dopředu."1"'), v tu chvíli Arab vytasil nůž a Mersault. otupen slunečními 

paprsky a oslepen potem a slzami v očích, vystřelil, jakoby „ čtyřikrát zaklepal 

na bránu neštěstí",'s Zní to až. tajemně a mysticky. Člověka to nutí přemýšlet 

0 tom. že vše mohlo dopadnout jinak, kdyby s sebou Mersault neměl zbraň, 

kdyby nebylo takové horko, kdyby alespoň jeden z aktéru něco řekl... Ale vše 

bylo tak jak bylo, a proto nutně muselo následovat to. co následovalo. 

• Otázka smrti 

Otázka smrti je jedním ze základním témat existenciální filosofie. Je důkazem 

absurdity lidského života - jeho konečnosti. Existencialismus vnímá vyrovnání 

se s vlastní konečností jako základní úkol lidské existence. Pokud člověk před 

svou smrtelností utíká a není schopen se jí vzpřímeně podívat do tváře, žije svůj 

život neautenticky (tzn. nepravě, nehodnověrnč). Toto téma je 

nezpochybnitelně velkou měrou obsaženo také v díle C izinec. 

Zjednodušeně řečeno příběh Mersaulta smrtí začíná, smrtí se vyhrocuje a smrtí 

končí. Avšak co je nejdůležitější, je postoj Mersaulta ke smrti. On se totiž, smrti 

nebojí, je s ní smířen. Snad i proto snáší pobyt v „cele smrti" tak dobře. Možná 

1 proto nepláče pro smrt své matky, pročež je považován za bezcitného cynika. 

Není snad i to jeden z důvodů odcizení Mersaulta od společnosti? Není 

Mersault společností nepochopen i proto, že se narozdíl od ostatních své 

konečnosti nebojí? 

Ale nejeden člověk mu může závidět vždyť Mersault se zbavil největšího 

strachu člověka, a to strachu ze smrti své i ze smrti druhého. 

• Otázka trestu smrti 

Albert Camus se zabýval otázkou smrtelnosti, sebevraždy a také trestu smrti. 
' í HH ' 

které věnoval například klasické pojednání: LJvahy o gilotině. Toto téma se 

objevuje nepřímo i v Cizinci. 

I8'' Camus, Albert: Cizinec; rád. Praha: Mladá fronta, 1966. str. 48. 
187 Tamtéž, str. 49. 
188 Blíže v Beránková. Eva. doslov: Camus. Albert: Cizinec. Praha: Garamond. 2005. str. 5. 
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Camus ve svých Úvahách především upozorňoval na vysoký výskyt justičních 

omylů, na nedostatky právní společnosti a nesmyslnou úlohu soudce, který si 

osobuje božské výsady rozhodovat fatálním způsobem o lidském osudu. Prvním 

krokem k nutnému odbožštění společnosti by mělo být právě zrušení trestu 

smrti, který je pouze zbraní nepřirozené moci státu nad jedincem. 

Jakou to má spojitost s osudem Mersaulta? Za prvé stojí za úvahu průběh 

vyšetřování a soudního procesu, který byl v podstatě j iž předem rozhodnutý, 

jednostranný a v některých chvílích pro existencialismus až typicky nesmyslný 

a absurdní. Není příběh Mersaulta jen příběhem justiční vraždy a radikálně 

nespravedlivého procesu? Za druhé se nabízí také otázka, zda nenese i sama 

společnost v mnohých případech díl zodpovědnosti na zločinu, který jedinec 

spáchá. Pokud ano. není přeci správné, že na jedince nakládá stoprocentní 

důsledky v podobě nevratného odsouzení k trestu smrti. 

Iíi9 Beránková. Eva. doslov: Camus. Albert: Cizinec. Praha: Garamond, 2005. str. 4. 
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4. ZÁVĚR 

Každý se s existenciální filosofií osobně setkal. Stačí se jen třeba na okamžik 

zamyslet nad svou smrtí, nad tím. kam směřujeme, čím jsme. a již se nacházíme na poli 

existenciálního myšlení. Jakmile se ptáme po smyslu, již není cesty zpět. 

Existencialismus je právě na této problematice hledání svého místa ve světě, své 

esence a hledání smyslu vůbec založen. Není homogenním ani systematickým proudem, 

nýbrž je souhrnem různých filosofických (a též literárních) koncepcí. 

V rámci existencialismu se nabízí mnoho interpretací. Stejně tak má práce je jen 

jednou z nich. Člověk si ale vždy musí dávat pozor na nadinterpretaci či dezinterpretaci. 

Prostě, aby v dílech a myšlenkách druhých neviděl víc, než tam doopravdy je. 

Několikrát jsem již upozorňovala na otevřenost pojmů, ale také celého chápání 

existencialismu. V mé práci jsem neaspirovala na vyřešení tohoto problému. V podstatě 

s každým dalším pokusem osvětlit tuto problematiku vyvstávají nové a nové otázky a tento 

proces zdá se být nekonečný. 

Přes tuto změť různých interpretací a pojetí existenciální filosofie však prosvítají 

základní charakteristiky. Jednou z takových charakteristik, která je společná všem 

existenciálním proudům, je přesvědčení, že východiskem veškerého vědění je analýza 

konkrétní existence jako jediné autentické skutečnosti. Předpokladem pro takovou 

myšlenku je, že existence předchází esenci. Toto upřednostnění individuální a autentické 

existence s sebou nese přirozeně odmítání veškerého zobecňování a universalismu, všech 

absolutních a racionálních pravd.190 

Základními pojmy existencialismu tedy jsou: existence, odcizení, absurdita, smrt. 

spolu-bytí, zoufalství a rozpory typu: nicota a smysl, samota a vztah k lidem. 

Všechny tyto základní pojmy prostupují také filosofii Alberta Camuse, který, ač se 

tomu bránil, je považován právem za jednoho z nej výraznějších existencialistú. 

V příběhu Mersaulta lze bezesporu nalézt základní charakteristiky a pojmy 

existenciální filosofie. Za prvé je to motiv odcizení, jenž lze nalézt nejen u Mersaulta a v 

jeho vztahu ke společnosti a jejím hodnotám, ale také u jiných postav (Salamon a jeho pes; 

Raymond, kterým společnost pro jeho pochybnou pověst opovrhuje; podivná automatická 

190 Blíže v Kossak, Jerzy: Existencialismus ve filozofii a literatuře. Praha: Svoboda, 1978, str. 39 41. 
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žena a třeba také Mersaultova maminka, která již svým stářím a smutnou mlčenlivostí 

mohla mladému synovi překážet, a tak byla odsunuta do uměle vytvořeného prostředí 

domova pro přestárlé). 

Za druhé je to otázka existence. Na Mersaultovi se ukazuje, jakým způsobem byla 

existence v rámci existencialismu nahlížena. Mersault je jedním /. mnoha individualit, 

z kterých je stvořen svět. Je jiný než ostatní, a přesto je jedním z nich. Mersaultova 

velikost je však v tom. že se zdá být vždy silnější než situace, v níž se nachází. Navzdory 

všemu Mersault neztrácí sám sebe. 

Určité filosofické postoje existencialismu můžeme zajisté nalézt i u jiných 

vystupujících v díle. Já se však držím názoru, že ostatní postavy pouze dokreslují celou 

„absurdnost světa". 

Jak to bylo s vinou Mersaulta? Byl vinen? A jestli ano, potom za co? Že zabil? Že 

zabil „chladnokrevně" několika ranami? Že dal matku do útulku pro přestárlé? Že pro ni 

dostatečně netruchlil a neplakal? Že pár dní po její smrti byl na zábavném filmu v biografu 

a po té spal s ženou? Že neprojevil dostatečnou lítost nad svými činy? Že se zdál být 

cynickým? Že nevěřil v Boha? Nebo zkrátka za to, kým byl? Mersault byl (stejně jako 

každá existence, dle existenciální filosofie) zodpovědný za to. kým byl, a proto byl souzen 

a odsouzen. 

Mersault byl nakonec odsouzen, ať už to bylo za cokoliv. Celý příběh se jeví jako 

absurdní, což je základní Camusovo téma. Přesto já. jako čtenář, necítím zmar. Není to 

totiž absurdita veskrze negativní a fatální. Projevuje se zde totiž další z. tváří Alberta 

Camuse. a to tvář pozitivního moralisty191. Camus absurditu uznává, ale snaží se v ní najít 

lidské štěstí. Mersault byl zatčen, vězněn, souzen a odsouzen, a přesto se nezdá být 

nešťastný, ba naopak: „A po jedenáctiměsíčním období těchto výslechu jsem skutečně 

málem nedovedl pochopit, že mě v životě mohlo těšit něco jiného než ty vzácné okamžiky, 

kdy mě soudce ve své kanceláři vyprovázel ke dveřím, poklepal mi na rameno a přívětivě se 

loučil. "192 nebo „Ano. to byla hodina, kdy jsem si už je to dávno připadal spokojený. 

Očekával mě pokaždé jen lehký, bezesný spánek. A přesto se něco změnilo, když jsem čekal, 

191 Na tomto názoru je založen jeden ze základních přístupů ke Camusovu dílu. představovaný Pierrem-Henri 
Simonem (viz. Absurdní rebel). 
192 Camus, Albert: Cizinec; Pád. Praha: Mladá fronta. 1966. str. 57. 
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Připomeňme si. že v otázce víry se Albert Camus projevuje jako ateistický filosof. 

Mersault totiž nevěří v Boha (respektive je mu lhostejný). Ale není to. co na konci příběhu 

prožívá, silnější než jakákoliv víra v konkrétního Boha? Každý člověk přeci v něco věří! 

Stejně tak Mersault - v sebe. ve svou pravdu, v „temný van".197 Jeho nevíra v Boha však 

má v příběhu své místo, a to nejen proto, že tak autor vyjadřuje vlastní postoj, ale také 

proto, že tím relativizuje tradiční lidské hodnoty a poukazuje na jejich absurdnost. 

Mersault proto není jen vyjádřením filosofického postoje, ale zároveň určitým zrcadlem a 

svědomím pro tehdejší (též dnešní?) společnost a dobu. Nezbavila se tak odsouzením 

Mersaulta společnost jednoho nepohodlného podivína, který společnost a její zažité 

tradice, hodnoty a rituály nebere dost vážně? Samotná vražda při soudním procesu zůstává 

víceméně v pozadí a řeší se především jeho asociální chování, pro které je v podstatě 

nakonec odsouzen. 

Na závěr závěru, lakonicky řečeno, se vrátím na úplný začátek. Název práce zní 

Odcizení a existence v Camusově Cizinci. Obé je základními termíny existencialismu, a 

proto dílo Cizinec lze právem považovat za existencialistické a Alberta Camuse za 

existencialistu. Mersault je pravým prototypem základních myšlenek jedinečné lidské 

existence, která je záhadná a prostá zároveň. A jak to přesně bylo s jeho činem a jeho 

charakterem? Možná jsou to nakonec zbytečné otázky, možná je to vcelku jedno. 

197 Camus, Albert: Cizinec; Pád. Praha: Mladá fronta, 1966, str. 92. 
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RESUMÉ 

Má práce se zabývá dvěmi nejzákladnějšími prvky existenciální filosofie, existenci 

a motivem odcizení, v díle jednoho z. nejznámějších existenciálních spisovatelů, myslitelů 

a moralistů. 

Cílem práce bylo nalézt a popsat v díle Cizinec od Alberta Camuse charakteristiku 

existence a odcizení. Existencialismus, do kterého je dílo řazeno, se vyznačuje specifickým 

výkladem existence a silným motivem odcizení. 

Metodou takovéhoto typu práce bylo čtení textu ( izinec s porozuměním, 

komparace sj inými stěžejními díly existencialismu. využívání pomocných pramenů 

(filosofický slovník, teoretické práce o existenciální filosofů a jejich představitelích) a 

aplikace nově získaných poznatků na opakující se četbu díla. 

Charakter existence, který je beletristickým způsobem (typické pro 

existencialismus) zobrazen v Camusovč Cizinci, přesně koresponduje s vyjádřením 

existenciální filosofie. Mersault. hlavní postava díla, je jedinečným a zcela konkrétním 

typem existence a způsobem bytí. ,le jiný než. většina lidí, je ostatními nepochopen, avšak 

stále zůstává jedním z nich. tedy člověkem. Typ člověka, jak je ukázán na postavě 

Mersaulta, může být nazírán jako mezní až. extrémní. A o to v existencialismu jde, protože 

podle něj je společnost je v podstatě souborem jedinečných lidských existencí. 

Stejně tak jedná-li se o motiv odcizení, který je pro existencialismus také podstatný. 

Mersault je natolik odlišný od ostatních. Neuznává jejich hodnoty a vžité tradice. Je jiný. 

méně mluví, nechová se tak. jak se od něj očekává, nezáleží mu na kariérním vzestupu, 

nepláče na pohřbu matky, nevěří v Boha a hlavně všechno výše zmíněné je mu lhostejné. 

Nakonec se čtenáři zdá, že je Mersault odsouzen právě proto, že je jiný nebo přesněji cizí, 

a proto nepotřebný či nebezpečný, což sice dokázal i tím, že zabil člověka, ale především 

tím, jaký byl. 

Existence a odcizení (... v Camusově Cizinci) jako by mohlo být také názvem pro 

dílo Cizinec, které je naprosto správně řazeno mezi díla existencialistická. 
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RESUMÉ 

Mv thesis deals with two fundamental aspects of existential philosophv - existence 

and the motif of estrangement ~ in the vvork of one of the best known existentialist authors, 

thinkers and moralists. 

The thesis aims at discovering and deseribing the charaeteristic of existence and 

estrangement in The Stranger by Albert Camus. Existentialism, of which the vvork is 

considered to be a representative. is characterized by the spéci tle definition of existence 

and by a strong motif of estrangement. 

The method employed in this thesis involved a close reading of the text of The 

Stranger, comparing it to other pivotal works of existentialism, making use of other 

sources (dictionary of philosophical terms. theoretical papers on existential philosophy and 

its representatives) and applying the newly acquired knowledge within the process of 

interpreting the work. 

The nature of existence that is represented by means of fiction (typical for 

existentialism) in Camus's The Stranger corresponds with that deseribed by existential 

philosophy. Mersault, the protagonist of the novel, represents a unique and particular type 

of existence and mode of being. He is different from most other people and. therefore, 

misunderstood. although he does remain one of them i.e. a human being. The type of 

person depicted in the form of Mersault may be regarded as an extreme. And that is. 

indeed, what existentialism is all about - according to its tenets. society is basically a set of 

unique human individuals. 

In terms of the motif of estrangement. which is also essential for existentialism. 

Mersault is also very different from others. He does not recognize their values and 

traditions. He is different, he talks less. he does not behave as people expect him to, he 

does not care about his career. nor does he cry at his own mother's funeral, or believe in 

God - in one word he is indifferent. In the end it seems to the reader that Mersault has been 

sentenced because he is different or strange. therefore useless or dangerous, which he 

proved by committing murder. bul mainly by being the way he i.s. 

Existence and estrangement ( . . . in Camus's The Stranger) might well háve been the 

title given to The Stranger, which is a work of art that is quitc accurate classed with other 

works of existentialism. 
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