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o. ÚVOD 

Existuje jistě mnoho způsobů, jak přistupovat k dílu 

Alberta Camuse, jednoho z nejuznávanějších francouzských 

spisovatelů 20. století. Řada prací byla věnována přínosu jeho 

díla filozofického, hojné jsou studie zabývající se tématikou 

a imaginativní složkou jeho díla románového, nemalé úsilí bylo 

vynaloženo i na kvanti tati vní analýzy Camusova "slovníku" ... 1 

Každá z řádek jeho díla byla opsána a okomentována 

nesčetněkrát. Nabízí se otázka, má-li vůbec smysl přidávat 

touto diplomovou prací k tunám papíru, který byl popsán ve 

snaze osvětlit Camusovo dílo filozofické i literární řadou 

fundovaných literárních kritiků, lingvistů, filozofů, 

psychoanalytiků, sociologů, něj aké to deko navíc. Na obhaj obu 

tohoto počinu uveďme alespoň dva základní důvody, proč se nám 

zdá být naše diplomová práce opodstatněná. 

Prvním důvodem je skutečnost, že se v českém prostředí věnuje 

tomuto autorovi menší pozornost, než by zasluhoval. Jestliže 

v zahraničí, především pak ve francouzském a anglofonním 

prostředí, doprovází Camusovo dílo neutuchající zájem, mezi 

jehož projevy patří i rozsáhlá publikační činnost, v Čechách, 

zdá se, počet studií věnovaných tomuto autorovi přece jen 

zůstává pozadu. Pro ilustraci uveďme prostý fakt, že za 

posledních 40 let byly na půdě románských studií FF UK 

věnovány Albertu Camusovi pouhé tři diplomové práce. Poněkud 

málo na nositele Nobelovy ceny za 

francouzského existencialismu. 

literaturu a ikonu 

Druhým naším důvodem je tématické zaměření této diplomové 

práce. Domníváme se, že naše práce je věnována té stránce 

Camusova díla, která stojí povětšinou stranou zájmu literárně

kritických či filozofických studií zybývajících se dílem 

tohoto spisovatele. Jako výchozí bod naší práce jsme totiž 

zvolili "narati vní strategie" románového díla Alberta Camuse, 

1 Viz závěrečná bibliografie 
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tedy především technickou stránkou Camusových románů, způsob, 

kterým j sou Camusovy romány utvářeny po formální stránce. To 

ale naznamená, že se omezíme jen na prostý formální popis 

technických prostředků použitých v Camusově románovém díle. 

Naším záměrem j e zamyslit se nad tím, jak se tyto formální 

prostředky podílejí na dalším sémantickém utváření textu. 

Tento záměr je, doufáme, dostatečně vyjádřen už výběrem titulu 

diplomové práce, neboť slovním spojením "narativním strategie" 

jsme měli v úmyslu vyjádřit právě toto propojení "formy" a 

"myšlenky". Jak by řekl Henry James: 

Příběh a román, myšlenka a forma, jsou jako jehla a niť, a Ja jsem 
ještě nikdy neslyšel o krej čích, kteří by doporučovali používat ni ť 
bez jehly, nebo jehlu bez niti. 2 

0.1 Narativní strategie 

Co rozumíme přesně pojmem "narativní strategie"? 

"Narati vní" je pro nás vše, co se vztahuj e k "narati VU"3, co 

pomáhá k vymezení románu jako narativního textu, "strategie" 

pak to, co se projevuje systémově a je použito tak, aby bylo 

dosaženo určitých žádoucích cílů. Řečeno spolu s Jean-Michel 

Adamem: 

Narativní strategie se projevuje jako způsob hledání soudržnosti. 4 

Vymezíme-li si narativní strategii takto obecně, mohlo by se 

zdát, že se naše pojetí narativních strategií kryje s širším 

vymezením stylu textu jako takového. Například Hausenblasovo 

2 "The story and the novel, the idea and the form, are the needle and the 
thread, and I never heard of a guild of tailors who recommended the use of 
the thread without the needle, or the needle without the thread." James, 
Henry. The Art of Fiction and other essays. New York: Oxford University 
Press, 1948, s. 18 
3 Narativ muzeme definovat společně s Chatmanem jako jeden ze čtyř 

textových typů, který se od ostatních tří (argumentu, deskripce a expozice) 
liší vnitřní Cl příběhovou logikou, které zapříčiňují přídatný princip 
kauzality (událost a je příčinou b, b zapříčiňuje c atd.) nebo kontingenci 
(a přímo nezpůsobí b, ani b nezpůsobí c, ale všechny společně působí, aby 
vyvolaly určitou situaci nebo stav událostí x). Chatman, Seymour. Dohodnuté 
termíny: rétorika narativu ve fikci a filmu. Přel. Brigita Ptáčková a Luboš 
Ptáček. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2000, s. 16 
4 "La stratégie narrative se présente comme une recherche de la cohérence." 
Adam, Jean-Michel. Le texte narratif. Poitiers: Nathan, 1985, s.7 

2 



pojetí stylu se s naším vymezením narativních strategií do 

značné míry shoduje. 5 Hausenblas chápe styl jako princip 

výstavby textu, který nespočívá jen ve specifickém užití 

jazyka, ale zahrnuje i další roviny, např. rovinu 

paralingvální (fonické nebo grafické prostředky), tématickou, 

textovou (např. aktuální členění a jiné prostředky umožňující 

spojení částí promluv v celek), rovinu tektonickou (prostředky 

specificky profiluj ící tvar komunikátu, které se podílej í na 

jeho postupném uskutečňování, např. gradace, kontrast, 

opakování) či rovinu prostředků komplexní povahy (sem patří 

např. schémata komunikátu jako celku, žánrové a slohové 

postupy) .6 

Přesto si dovolujeme tvrdit, že pojem Hnarativní strategie" má 

své opodstatnění a že zahrnuje i ty oblasti, na které by pouhý 

stylistický rozbor románu nestačil. Narati vní text má totiž 

své zvláštnosti. Kromě vytváření vnitřní či příběhové logiky a 

přídatného principu kauzality či kontingence7
, uplatňuje se 

narativní text jako prostředek konstrukce a rekonstrukce 

fikčního světa, jehož hlavními složkami jsou děj, postavy a 

prostředí. Jde tedy o specifický útvar, který si zasluhuj e 

odpovídající přístup. 

V pojmu Hnarativní strategie", jak ho budeme chápat my 

v průběhu této práce, 

specifiky narativního 

se slučuje otázka stylu s dalšími 

textu, jako je například způsob 

zobrazení fikčního světa, časové uspořádání děje, vyprávěcí 

perspektiva, statut vypravěče a jeho role v zobrazovaném světě 

či významová stránka postav. 

5 Hausenblas, Karel. Od tvaru ke smyslu textu. Stylistické reflexe a 
interpretace. Ed. Alena Macurová a Petr Mareš. Praha: FFUK, 1996. 
6 Podobně i Eco ve svém pojetí modelového autora, jehož hlas se projevuje 
jako "narativní strategie, jako množina ínstrukcí, které jsou nám postupně 
předávány a které musíme poslouchat, pokud se rozhodneme jednat jako 
modeloví čtenáři", poznamenává, že modelový autor (či narativní strategie, 
která je jeho projevem) by se mohl ztotožnit se stylem. 
Eco, U. Šest procházek literárními lesy. Přel. Bronislava Grygová. Olomouc: 
VOTOBIA, 1997, s. 25. 
7 viz pozn. 2 
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0.2. Cile diplomové práce 

Pole, 

vymezili, 

jazykového 

které jsme 

je jistě 

ztvárnění 

si takto 

široké. 

textu až 

pojmem "narativní 

Zahrnuj e v podstatě 

po způsob utváření 

strategie" 

vše od 

fikčního 

světa. Práce, která by měla postihnout beze zbytku všechny 

projevy narativní strategie v jakémkoli románu, by musela 

nutně nabrat gigantických rozměrů. Náš úkol by byl o to těžší, 

že předmětem našeho zkoumání 

díla" Alberta Camuse totiž 

j sou romány tři. 

kromě Moru (La 

Do "románového 

Peste, 1947) 

zahrnuj eme i dvě díla co do rozsahu nepoměrně skromněj ší, a 

které by proto mohly být považovány jen za poněkud delší 

novely, Cizince (L'Étranger, 1942) a Pád (La Chute, 1956). 

Hodláme se tedy v této naší práci omezit právě jen na ty 

složky narativních strategií, které se nám v rámci těchto tří 

Camusových románů jeví jako dominantní ve vztahu k utváření 

celkového významu románu. Například problematika estetických 

účinů fonetického charakteru, jako jsou aliterace, množství a 

kvalita liaisons či rytmické uspořádání vět, nás ponechává 

vcelku chladnými, nemá-li další význam pro obsahovou složku 

románu. Na druhou stranu si ale nemůžeme v Camusově Cizinci 

nepovšimnout užití passé composé, protože od něj se odvíj í 

další tázání se po bezprostřednosti vyprávění, pozici 

vypravěče, po koherenci světa, ve kterém žije, apod. 

Vodítkem k určení toho, co je pro Camusovy narativní strategie 

podstatné, by nám měly být dosavadní literárně kritické práce 

a analýzy, které se tohoto tématu, alespoň okrajově, dotýkají. 

Vesměs jde o stylistické analýzy nebo o práce, které se 

zabývají 

Alberta 

některou 

Camuse. 

ze stránek výstavby románového světa děl 

Stručné shrnutí nejpodstatnějších z nich 

předchází každé naší analýze Camusových románů. Jej ich 

vzájemným porovnáním a kritickým zhodnocením dojdeme ke 

stěžejním či problematickým bodům, které provázejí 

interpretaci Camusových románů a určuj í nám tak směr, kterým 

je třeba se vydat. 
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Na základě těchto vybraných dominant se budeme snažit ukázat, 

jak je formální a obsahová složka Camusových románů vzáj emně 

provázaná a zároveň se pokusíme sledovat, jakého formálního 

ztvárnění se dostává některým tématickým a moti vickým 

konstantám Camusova románového díla. 

Porovnání různých formálních prostředků ve vztahu k těmto 

tématickým celkům by mělo tvořit jednu z průběžných linií 

našich tří vzájemně oddělených analýz Camusových románů. 

Závěrečné srovnání by pak mělo naše poznatky získané analýzami 

Camusových románů utřídit a naznačit, jak změny formálních 

prostředků a technik vyprávění souvisej í s vývoj em některých 

bodů Camusova myšlení. 
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I. TEORETICKÁ ČÁST 

V této části naší diplomové práce chceme přiblížit některé 

současné literárně teoretické práce, o které se budeme 

v průběhu našich analýz Camusových románů opírat. Abychom se 

vyhnuli zdlouhavému tlumočení teoretických východisek a 

celkových koncepcí románu, které tyto práce předkládají, 

dovolili jsme si v následuj ícím srovnání zaměřit se pouze na 

kategorii vypravěče. Ta se nám jeví pro analýzu Camusových 

stylově a vypravěčsky různorodých románů jako základní 

společný bod. 

Role vypravěče v rámci románu má podle nás určuj ící vIi v na 

další sémantické utváření narativního textu. Není snad 

důvěryhodnost či nedůvěryhodnost vypravěče stěžejní pro to, 

jakým směrem se bude ubírat další interpretace narati vního 

textu? Přestože se v našich rozborech Camusových románů 

nehodláme omezit jenom na vypravěče či vyprávěcí situaci, je 

tedy role a funkce vypravěče jednou ze složek narativního 

textu, ke které se budeme v našich úvahách nejčastěji vracet. 

Podobný teoretický úvod považuj eme za nezbytný především pro 

naše úvahy o Cizinci, kde se budeme na tyto teoretické práce 

často odvolávat, abychom objasnili specifika vyprávěcí situace 

tohoto románu a upřesnili metodu, kterou budeme postupovat i 

v následujících kapitolách. Jestliže se v dalších dvou námi 

rozebíraných románech bude zdát, že odsouváme kategorii 

vypravěče přece jen poněkud do pozadí, pak se k ní chystáme 

vráti t v závěrečném porovnání narati vních strategií všech tří 

Camusových románů, kde nám kategorie vypravěče poslouží jako 

podklad k tomuto srovnání. 

Shrnutí různých přístupů k vypravěči považujeme za 

důležité l z jiného důvodu. Naratologická terminologie se 

často liší v závislosti na prostředí a teoretických 

východiscích, ze kterých vzešla. Na kategorii vypravěče lze 

tuto skutečnost sledovat nejsnáze. S klasifikací vypravěče 
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totiž souvisí celá řada dalších termínů, jako jsou 

"fokalizace", "perspekti va", "přímá, polopřímá, smíšená řeč", 

"diegesis a mimesis", a podobně. I s těmi budeme v průběhu 

našich dalších úvah dále pracovat. Považujeme proto za vhodné 

předeslat je touto kapitolou, 

později vracet. 

abychom se k nim nemuseli 

Které z naratologických prací jsme tedy zvolili jako 

teoretický základ naší studie? Pokusili jsme se vybrat jakýsi 

reprezentativní vzorek naratologických prací, z nichž by každá 

vycházela z jiného literárně teoretického prostředí. Za českou 

literární teorii se budeme věnovat Narativním způsobům v české 

li tera tuře od Lubomíra DOležela 8
, z německého prostředí jsme 

vybrali nejznámější práci Franze Stanzela Teorie vyprávění, 

9jako příklad anglosaského myšlení o románu nám poslouží práce 

Rimmon-Kenanové Poetika vyprávění 10 a jako reprezentanty 

francouzského literárně teoretického myšlení jsme vybrali 

Gérarda Genetta, konkrétně jeho Figury III11 , a 

Todorova, především pak jeho práci Poetika prózy.12 

1.1 Lubomir Doležel: systém binárnich opozic 

Doleželova systematicky propracovaná koncepce 

Tzvetana 

vychází 

z mimeticko-diegetického pojetí narativního textu, která ho 

vede k vymezení promluv vypravěče v opozici k promluvám postav 

fikčního světa. Promluvy vypravěče se liší jednak na úrovni 

funkčního modelu, jednak na úrovni modelu textového. Jako 

výchozí bod svého dalšího zkoumání volí Doležel koncept 

"klasického narati vního textu,,13, který je v jeho pojetí 

8 Doležel, Lubomír. Narativní způsoby v české literatuře. Praha: Český 
spisovatel, 1993. 
9 Stanzel, Franz. Teorie vyprávění. Přel. Jiří Stromšík. Praha: Odeon, 
1988. 
10 Rimmon - Kenanová, s. Poetika vyprávění. Přel. Vanda Pickettová. Brno: 
Host, 2001. 
11 Genette, Gérard. Figures III. Paris: Seuil, 1972. 
12 Todorov, Tzvetan. Poetika prózy. Přel. Jiří Stromšík. Praha: Odeon, 1988. 
13 Na tomto místě povazu]eme za nutné podotknout, že pojem klasického 
narativního textu, jak ho chápe Doležel, je poněkud zavádějící. Nejde tu 
totiž o uchopení a pochopení základní vyprávěcí situace ve starších 
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součtem promluv vypravěče a postav. Vypravěč klasického 

narativního textu je objektivním vypravěčem ve 3. osobě. Jeho 

objektivita je Doleželem znázorněna redukcí Blihlerova 

troj úhelníku. Ze tří funkcí Blihlerova textového modelu zbývá 

objektivnímu vypravěči klasického narativního textu jenom 

jedna, funkce referenční. Kompletní Blihlerův textový model, 

kde funkce referenční je doprovázena funkcí apelativní a 

expresivní, odpovídá subjektivnímu textu, který je 

v Doleželově klasickém narativním textu reprezentován přímou 

řečí. Hranice mezi oběma promluvami, mezi promluvou vypravěče 

a postav, jev klasickém narati vu jasně a zřetelně vymezena 

systémem distinktivních rysů gramatických (osoba a čas) , 

výpovědních (deixe, exprese a apel), sémantických, slohových a 

grafických. Moderní narativ se podle Doležela vyznačuje 

narušováním této přesně dané hranice, jako proces neutralizace 

distinktivních rysů. V moderním narativu se tak objevuje 

ne značená př~á řeč (neutralizací grafických distinktivních 

rysů) , polopř~á řeč (neutralizací grafických, slohových, 

sémantických, výpovědních a částečně i gramatických) a smišená 

řeč (rozptýlením znaků subjektivity po objektivní osnově 

vyprávění) 14. 

Textový model doplňuje Doležel modelem funkčním. Vypravěč, 

coby nutný prostředník autorova tvůrčího aktu, má funkci 

textech, ale o vytvoření určitého zjednodušeného schématu, které se má stát 
odrazovým můstkem pro stanovení dalších typů vyprávěcích situací. I údajnou 
objektivitu sdělení vypravece ve 3. osobě je nutné brát s rezervou
neupozorňuje i ten nejvíce objektivní vypravěč ve 3. osobě již samotným 
výběrem fikčních faktů na svůj postoj k zobrazovanému i ke čtenáři? Není 
již samotné jazykové ztvárnění výpovědi o fikčním světě výsledkem procesu 
hodnotících a interpretačních soudů vypravěče? 
O tom, jaké variability v postojích dosahuje promluva vypravěče i 
zdánlivě nekonfliktním a ideálně "klasickém" narati vním textu, 
Babička od Boženy Němcové, svědčí studie Mojmíra Grygara, 
vypůjčujeme následující citát: 

v takovém 
jakým je 

odkud si 

"Vypravěč je prostředkem, nástrojem, podřízenou strukturní složkou 
v dynamickém celku narativní výpovědi. Nelze ji vystihnout jako statickou 
veličinu, ale ve vztahu k ostatním složkám a k vyprávění jako celku." 
Grygar, Mojmír. 1969, s. 316. 
Musíme tedy Doleželovo vymezení klasického narativního textu a objektivního 
vypravěče chápat právě jako statický myšlenkový konstrukt, který není a 
nemůže být v narativním textu beze zbytku realizován. 
14 Proces neutralizace je zachycen tabulkou A v příloze 1 
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konstrukční a kontrolní, jeho prostřednictvím je konstruován 

fikční svět a řízena výstavba celého narativního textu 

s výjimkou obsahové stránky promluv postav. Postavy pak mají, 

narozdíl od vypravěče, funkci interpretační a akční. 

Kombinací těchto základních funkcí vypravěče a základních 

funkcí postav dospívá Doležel k typu vypravěče rétorického (+ 

funkce interpretační) a vypravěče osobního-subjektivního 

(+funkce akční), a to buď v 1. nebo ve 3. osobě. Celkově tak 

Doleželova typologie zahrnuje 6 typů vypravěče, přičemž 3 typy 

er-formy systémově korespondují se 3 typy iCh-formy.15 

Doleželova koncepce narativního textu těží nejvíce ze 

systémového poj etí narati vního textu. Tam, kde tkví ale tato 

její přednost, skrývají se i možné nedostatky. V konfrontaci 

se skutečnými texty se jeví Doleželovy kategorie jako velice 

abstraktní typy, které se ve skutečných románech jen stěží 

mohou vyskytovat v ryzí podobě. 

1 .2 Rimmon -Kenanová : 

pohledu 

vypravěč jako zprostředkovatel úhlu 

Výchozí bod typologizace vypravěčů u Rimmon-Kenanové 

spočívá jinde než u Doležela. Zatímco Doležel má za sebou 

tradici českého strukturalismu, Rimmon-Kenanová vychází 

z anglosaské literární tradice. Odtud pramení i jeden ze 

zásadních rozdílů v užívané terminologii. Narozdíl od Doležela 

pracuje Rimmon-Kenanová s pojmy úhel pohledu, perspektiva, 

které slučuje v termínu fokalizace. Termín fokalizace zahrnuje 

kognitivní, emotivní a ideologickou orientaci vyprávění. 

Z hlediska fokalizace je vypravěč definován jako ten, kdo 

úhel 

tedy 

pohledu, jehož prostřednictvím se 

jako jakýsi zprostředkovatel úhlu 

příběh 

pohledu. 

verbalizuje 

projevuje, 

Přitom je 

fokalizátora, 

ale zapotřebí odlišovat vypravěče a tzv. 

který je skutečným nositelem perspektivního 

vidění světa. 

15 Viz pfiloha 1, tabulka B 
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Srovnáme-li tato východiska popisu vypravěče s Doleželovou 

prací o narativních způsobech, shledáme, že mezi Doleželovou 

neutralizací distinktivních rysů promluv vypravěče a postav a 

termínem fokalizace existuje řada styčných bodů. Přestože 

Doležel s pojmy, jako je "úhel pohledu", "perspektiva" a 

"fokalizace", nepracuje vůbec, jeho koncepce neutralizace 

distinktivních rysů v podstatě odpovídá procesu vnitřní 

fokalizace (k níž dochází tehdy, když fokalizátorem jej edna 

z postav) tak, jak ho popisuje Rimmon-Kenanová. 

Podobně jako se dá naj í t paralela mezi vnitřní fokalizací a 

neutralizací distinktivních rysů jazykové výstavby, shoduje se 

z větší části i Rimmon-Kenanové koncept vněj ší perspektivy a 

Doleželův koncept objektivního vypravěče (v ich i er-formě) . 

Oproti Doleželovu pojetí přinášejí ale pojmy vnější 

perspektiva a fokalizace zproblematizování naratologického 

popisu vyprávění v retrospektivních narati vech v první osobě. 

V nich je podle Rimmon-Kenanové zapotřebí rozlišovat dvojí Já: 

Já jako vypravěče, který vypráví příběh s odstupem času, a Já 

jako prožívající subjekt, který se může stát fokalizátorem 

příběhu. Tato dichotomie vypravěčského Já vede Rimmon

Kenanovou k vytvoření vypravěčské kategorie speciálně pro 

tento retrospektivní typ prózy vyprávěné v 1. osobě. 

Samotná typologie vypravěčů je u Rimmon-Kenanové posuzována na 

základě čtyř kritérií: 

1) narativní rovina 

2) rozsah účasti vypravěče v příběhu 

3) stupeň vnímatelnosti role vypravěče 

4) důvěryhodnost vypravěče 

První kritérium v kombinaci s druhým dovoluj e vyčlenit čtyři 

skupiny vypravěčů. Podle narativní roviny rozlišuje Rimmon

Kenanová vypravěče extradiegetické - tedy takové, kteří jsou 

nadřazeni příběhu (včetně vyprávěj ícího já v retrospektivních 

narativech), a vypravěče intradiegetické, tedy vypravěče, 

kteří j sou zároveň jednou z postav příběhu vyprávěného 
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extradiegetickýrn vypravěčem. Extradiegetický i intradiegetický 

vypravěč se mohou příběhu buď účastnit (vypravěč 

homodiegetický), nebo ne (vypravěč heterodiegetický) .16 

Tyto základní typy pak mohou dále variovat podle dalších dvou 

kritérií: podle různého "odkrytosti", tj. míry 

perceptibility v textu, a 

stupně 

podle míry spolehlivosti či 

autoritativnosti vypravěčova sdělení fikční pravdy. 

Je zřejmé, že narozdíl od Doležela, Rimmon-Kenanová nevytváří 

žádné striktně vymezené typy vypravěčů. K jediné výraznější 

kategorizaci dospívá jen v rámci kritéria účasti vypravěče na 

příběhu, jinými slovy její klasifikace se z větší části 

zakládá na skutečnosti, zda je vypravěč identický s jednou 

z postav. Při bližším pohledu na takto vymezenou typologii 

vypravěčů ale zjistíme, že Rimmon-Kenanová opomněla zařadit 

j eden možný typ vypravěče, totiž vypravěčskou ich-formu, ve 

které je prožívající a vyprávějící Já jedno a totéž. Kategorie 

extradiegetického homodiegetického vypravěče je totiž ve 

skutečnosti vytvořena specielně pro případ 

quasiautobiografického retrospektivného vyprávění v ich-formě, 

v níž je možné oddělit vyprávějící subjekt Já od subjektu 

prožívajícího Já. Ze vztahu podřízenosti intradiagetického 

vypravěče extradiegetickému vyprávění vyplývá, že vyprávění 

v ich-formě, v níž je prožívající a vyprávějící Já totožné, se 

nedá do kategorie "intradiagetický vypravěč" zahrnout. Toto 

opomenutí nás trápí o to víc, že sama Rimmon-Kenanová 

v předcházejících kapitolách připouští, že ich-formový 

vypravěč, v němž se prožívající a vyprávějící subjekt spojuje 

vjedno, skutečně existuj e, a jako příklad takového vyprávění 

zmiňuj e právě Camusova Cizince. 17 

Nepopíráme, že kritérium účasti vypravěče na příběhu 

( respektive identičnosti a neidentičnosti vypravěče a postav 

16 Viz příloha 2 
17 Rimmon-Kenanová, S. Cit. d., s. 81 
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fikčního světa)18 je jistě pro určení typu vypravěče potřebné, 

ne-li nezbytné, zdá se nám však, že by bylo možné si vystačit 

s kategoriemi "extradiegetick~" (neidentičnost vypravěče 

s postavou fikčního světa) a "intradiegetick~" (identita 

vypravěče a postavy fikčního světa, a to i pro případ jednoty 

mezi prožívajicim a vyprávějícím Já), popřípadě s kategorií 

"hypodiegetick~" pro vypravěče druhého a vyššího řádu 

(vyprávění ve vyprávění, vypravěč je postavou fikčního světa, 

ale není vypravěčem prvotního příběhu) . 

1.3. Franz K. Stanzel: postava vypravěče 

Stanzel používá pojem "vypravěč" ve dvou odlišn~ch v~znamech. 

Na jedné straně jako složku narativního textu, která stojí na 

opačném pólu než reflektor, na straně druhé používá pojem 

"vypravěč" paralelně s pojmem "vyprávěcí situace". Máme za to, 

že Stanzel dochází ve své knize k jakémusi zdvoj ení pojmů, a 

je tedy třeba rozlišovat, kdy mluví o vypravěči jako o jakési 

personifikované "postavě vypravěče" (v opozici k "postavě 

reflektora") a kdy ztotožňuje typy vypravěče s typy 

"vyprávěcích situaci". 

Přistoupíme-li na ztotožnění vypravěče s pojmem "typická 

vyprávěcí situace", konstituuj i se základni typy vypravěče na 

triadicky založeném systému, na bázi modu, osoby a 

perspektivy. Každá ze složek Stanzelova triadického systému je 

charakterizována pomocí binárních opozic. Modus jako kontinuum 

mezi pólem vypravěče a pólem reflektora, osoba jako kontinuum 

mezi póly identičnosti a neidentičnosti existenciálních 

oblastí vypravěče a postav , perspektiva jako kontinuum mezi 

vnitřní a vnější perspektivou. Podle dominance jednoho z pólů 

uvnitř každé složky triadického systému se zakládají tři 

typické vyprávěcí situace: 

1) autorská vyprávěcí situace (dominance vnější perspektivy) 

18 "Identičnost" a "neidentičnost" j sou pojmy používané F. K. Stanzelem, o 
němž ještě budeš řeč. 
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2) vyprávěcí situace v 1. osobě (s dominancí identičnosti 

existenciálních oblastí vypravěče a postav) 

3) personální 

reflektora) 

vyprávěcí 

V druhém, omezenějším 

situace 

významu 

(s dominancí modu 

je "vypravěč" jedním 

z mezních pólů osy modu, na jehož druhém konci stojí Stanzelův 

"reflektor". V tomto pojetí vypravěče, které je podstatně užší 

než poj em "vyprávěcí situace", hraj e hlavní roli kritérium 

zprostředkovanosti. Tam, kde zprostředkovanost vyprávění není 

zastírána iluzí bezprostřednosti, mluví Stanzel o postavě 

vypravěče, tam, kde v textu naopak dochází k vytváření této 

il uze bezprostřednosti, nahrazuj e Stanzel vypravěče postavou 

reflektora. Vypravěč reprezentuje maximální míru 

zprostředkovanosti, reflektor pak iluzi bezprostřednosti. 

Postava vypravěče podle Stanzela: 

... vypráví, referuje, zaznamenává, sděluje, předává zprávy, 
koresponduje, reprodukuje akta, cituje informátory, odvolává se nd svá 
vlastní vyprávění, oslovuje čtenáře, komentuje vyprávěné atd. 19 

Postava reflektora naproti tomu: 

... odráží děje vnějšího světa ve svém vědomí, vnlma, pociťuje, 

registruje, ale vždy mlčky, neboť nikdy "nevypráví", to znamená 
neverbalizuje své vjemy, myšlenky a pocity, protože není v komunikační 
situaci. 2o 

Domníváme se, že existuj e určitý rozdíl mezi Stanzelovým 

pojetím reflektora a předchozími narativními teoriemi. U 

Rimmon-Kenanové jsme se sice setkali s obdobným pojmem, 

s fokalizátorem, ten byl ale jen nositelem perspektivy, 

postavou fikčního světa, která orientuje určitým směrem vidění 

světa v promluvě vypravěče. Podobně i Doleželovo pojetí 

nikterak nepotírá zprostředkovanost vyprávěcích situací. 

Stanzel oproti tomu dává reflektorovi daleko vyšší míru 

19 Stanzel, F., Cit. d., s. 180 
20 Stanzel, F., Cit. d., s. 180 
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autonomie, odtrhává ho od vypravěče, staví ho do přímé opozice 

k němu. Výlučnost vyprávěcí situace s reflektorem umocňuje 

tvrzením o změně komunikačního schématu, reflektor 

"nevypráví", a nemůže proto fungovat jako "vysilatel" 

výpovědi. 21 Přistoupíme-li na toto Stanzelovo tvrzení, vnucuje 

se přirozeně otázka, kdo v takovém narativním textu 

s reflektorem vstupuje do komunikace se čtenářem. Není přece 

možné připustit, že takový text přinášej ící vhled do vědomí 

jedné z postav není určen ke komunikaci se čtenářem. Odpověď 

je podle nás nutné hledat v konceptu implikovaného autora, 

který přichází až po Stanzelovi v naratologických pracích Eca 

a Chatmana. 

1.4 Tzvetan Todorov: vypravěč v procesu vypovídání 

V jedné ze svých starších studií Kategorie literárního 

vyprávění22 navrhuje Todorov typologizaci vypravěčů, která se 

zakládá na míře znalostí, jež vypravěč má v porovnání 

s postavami, tj. na šíři pohledu, kterou nám vypravěč 

předkládá. Vypravěč může vědět víc než postava (neomezený úhel 

pohledu) , stejně jako postava (úhel pohledu 

s postavou), méně než postava (omezený úhel pohledu): 

1) vypravěč> postava 

2) vypravěč postava (vyprávění s perspektivou) 

společný 

3) vypravěč < postava (objektivní vyprávění,behavioristické) 

V Poetice prózy se Todorov jakékoliv další typologizace 

vypravěče vzdává. Jeho teorie se totiž opírá o jiná východiska 

než typologie předchozích teoretiků. Zatímco Doležel, Rimmon-

Kenanová i Stanzel vycházejí ve svých typologiích 

z narati vního textu jako konečného výsledku vyprávění, vrací 

21 Stanzel, F., Cit. d., s. 182 
22 Todorov, T. "Kategorie literárního vyprávění." Přel. Jiří Šrámek. In 
Znak, struktura, vyprávění. Výbor z prací francouzského strukturalismu. Ed. 
Kyloušek. Brno: Host, s. 142-179. 
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se Todorov k samotnému procesu vypovídání, kterým narativní 

text vzniká. 23 

Todorov tedy vychází ze základního předpokladu, že narativní 

text je nutně podroben verbalizaci, verbálnímu ztvárnění 

fikčního světa. Tím, kdo je za narati vní diskurz zodpovědný, 

je vypravěč, "subjekt vypovídání". Tato zodpovědnost vypravěče 

se vztahuj e i na přímou řeč postav. V tomto bodě spatřuj eme 

nejdůležitější posun v koncepci vypravěče. Vztažení 

zodpovědnosti vypravěče i na výběr a řízení přímé řeči postav 

nepřímo zpochybňuje hranici mezi pojmy diegesis a mimesis, 

kterou výše zmiňovaní literární teoretici striktně dodržovali. 

V jejich pojetí byl vypravěč více zprostředkovatelem příběhu, 

suplujícím v textu autora, a vymezoval se opozicí k promluvám 

postav, tedy jako ten aspekt narati vního textu, který spadá 

výhradně do jeho diegetické složky. Soustředění se na proces 

vypovídání oproti tomu dovoluje Todorovi vymezit vypravěče 

jako subj ekt vypovídání, který se na straně jedné vymezuj e 

vůči implicitnímu autorovi, na straně druhé vůči subjektu 

výpovědi. Vnesení třetí roviny, roviny vypovídání, do 

narativního textu přirozeně znamená i zproblematizování 

statutu vypravěč. Nejmarkantnější je to v případě ich-

formového vypravěče, o kterém Todorov píše: 

V "on běží" je "on", subjekt výpovědi a "já", subjekt vypovídání. V 
"já běžím" se vkládá mezi oba vypovězený subjekt vypovídání a bere si 
od každého z nich část jejich předchozího obsahu, aniž jim přitom dává 
zcela zmizet: pouze je zastíní. Neboť "on" a "já" jsou tu pořád: "já", 
které běží, není já, které vypovídá. "Já" neredukuje dva na jednoho, 
ale dělá ze dvou tři. 24 

Ich-forma v narativním textu tedy implikuje následující schéma 

procesu vypovídání: 

23 Pokud POUZl] eme termínů z francouzské lingvistiky, na kterou Todorov 
v mnoha ohledech navazuje, pak Doležel, Rimmon-Kenanová i Stanzel jsou 
zaměřeni na samotné énoncé-(narativní výpověď), zatímco Todorova zajímá ve 
vztahu k vypravěči énonciation-proces (narativního) vypovídání. 
24 Todorov, T., Cit. d., s. 55. 
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SUBJEKT VYPOVÍDÁNÍ (implicitní autor)~VYPOVĚZENÝ SUBJEKT 

VYPOVÍDÁNÍ (postava, která vypráví, vypravěč neidentický 

s implicitním autorem)~SUBJEKT VÝPOVĚDI (literární "já"). 

U Todorova je tedy vypravěč nedílnou součástí textu, která je 

jen těžko postihnutelná a vysvětlitelná jen vzájemnou 

konfrontací všech aspektů vyprávění. Přestože se v textu 

obj evuj e řada indikátorů, které k subj ektu výpovědního aktu -

vypravěči poukazují, zůstává jeho obraz zastřený a stěží 

uchopitelný. 

1.5 Gérard Genette: čas, modus, hlas 

Podobná východiska jako Todorov zauj ímá i Gérard Genette. 

Narozdíl od Todorova ale na klasifikaci vypravěče nerezignuje. 

Genette vychází, podobně jako Todorov, z předpokladu, že lze 

odlišit tři základní složky narati vního textu: přiběh 

(histoire), vyprávěni (récit) a naraci (narration). 

Příběh je obsahové jádro narativu, označované 

Vyprávění je oproti tomu sama vyprávěcí promluva, 

podoba příběhu, označuj ící (signifiant) . 

(signifié) . 

diskurzivní 

Narace pak 

v Genettově terminologii znamená samotný proces, akt 

vyprávění. 

Vztahy mezi těmito třemi složkami narativu jsou určovány 

kategoriemi času (temps), modu (mode) a hlasu či rodu (voix). 

Kategorie času určuje různé časové vztahy mezi příběhem a 

vyprávěním, jako jsou pořadí událostí, trvání a frekvence. 

Modus je způsob vypravěčské reprezentace ve vyprávění, hlas 

pak instance řídící vztah mezi promluvou a událostí vyprávění. 

Rozlišení mezi modem a hlasem umožňuj e Genettovi oddělit od 

sebe pojmy vypravěčská perspektiva (či fokalizace) a vypravěč. 

Modus se stává doménou fokalizace, neboť koncept fokalizace 

odpovídá na otázku, která z postav orientuj e vyprávěcí 

perspektivu, "kdo vidí". Podle uplatnění fokalizace rozlišuj e 

Genette pět druhů vyprávění: 

1) vyprávění s nulovou fokalizací (récit non-focalisé) 

16 



2) vyprávění s vnitřní fokalizací (focalisation interne) 

a to buď 

a) stálou (fixe) 

b) měnlivou (variable) 

c) četnou (multiple) 

3) vyprávění s vnější fokalizací 

Oproti tomu odpověď na otázku "kdo je vypravěčem", "kdo mluví" 

spadá pod kategorii hlasu. Genettova typologie se shoduje 

s typologií Rimmon-Kenanové, která ji z větší části od Genetta 

přejímá. Opět se zde jako kritérium objevuje úroveň 

narativního textu a účast vypravěče na příběhu. 

Vypravěč, či vyprávěcí funkce, je pojem, který je 

v literární teorii pevně zakořeněn. Přesto, jak jsme viděli, 

není jeho pojetí jednotné. Různé naratologické práce se 

neshodují ve způsobu, jakým tuto kategorii uchopit a jak 

vymezit jednotlivé vypravěčské typy. Koncepce vypravěče se 

v některých pojetích navíc překrývá s problematikou 

perspektivy a úhlu vyprávění či s textovým typem vyprávění 

(řeč přímá, nepřímá, polopřímá, smíšená), popřípadě 

s problematikou modu a hlasu ve vyprávění. O načrtnutí 

styčných a protilehlých bodů v některých koncepcích kategorie 

vypravěče a upřesnění rozcházející se 

terminologie jsme se pokusili touto kapitolou. 
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II. CIZINEC 

Cizinec (L'Étranger, 1942) , první Camusův publikovaný 

román, patří snad k nejvíce komentovaným dílům tohoto autora. 

Už za Camusova života se zařadil mezi knihy takřka klasické, 

dočkal se nes četných vydání a vysloužil si celou řadu 

komentářů. Dodnes však nepřestává přitahovat pozornost a zájem 

li terárních kritiků všeho zaměření. Dominique Rabaté k tomuto 

přetrvávajícímu zájmu o Cizince poznamenává: 

... toto vyprávění se stalo klasickým, aniž by přesto ztratilo cokoli 
ze své záhadné povahy, ze své nepoddajnosti a ( ... ) své zvláštnosti. 25 

Neutuchající zájem o Cizince pramení jistě i z nebývalé 

otevřenosti tohoto románu vůči interpretacím jakéhokoli druhu, 

otevřenosti, která vděčí mnohé právě způsobu vyprávění a 

narativní podobě tohoto románu. 

Už samotná formální stránka Cizince se totiž projevuje 

jako jen stěží uchopitelná spojnice protichůdných tendencí, 

jako průsečík klasicky koncipovaného románu a modernistických 

postupů. A tak na jedné straně mohl být Cizinec Barthesem 

označen za první klasický poválečný román, zatímco jiní v něm 

stejně oprávněně spatřovali bezprostředního předchůdce nového 

románu. A vskutku, obě dvě tvrzení tohoto druhu najdou 

v Cizinci dostatek argumentů, o které se mohou opřít. Jestliže 

se zpočátku jeví snadné postihnout a popsat dominanty, které 

určují směr Meursaultova vyprávění, při dalším čtení se objeví 

nové signály podvracející zdánlivou formální jednolitost 

tohoto románu. 

"Tout est vrai et rien n'est vrai!"26 prohlašuje během procesu 

Meursaultův obhájce a totéž tvrzení se dá aplikovat na 

Camusova Cizince jako celek. 

25 " ••• ce récit est devenu un classique, san s qu 'il ait paur autant perdu 
san caractere énigmatique, sa farce de résistance et ( ... ) san étrangeté." 
Rabaté, D. "L'économie de la mort dans L'Étranger." La Revue des Lettres 
Modernes, Albert Camus 16, 1995, nOs 1259-1265, s. 93 
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1. LITERATURA K TÉMATU 

V úvahách o narati vní podobě Cizince jistě nepatříme mezi 

první. Narativní podoba i stylistická stránka Cizince 

vzbuzovaly už od počátku pozornost. Většina kritiků byla 

znepokojena neobvyklým užitím ich-formového vypravěče, 

zdánlivou linearitou vyprávění, jednoduchými větami bez 

logických spojek, užíváním konkrétních substantiv na úkor 

abstrakt, nebývalým využitím passé composé namísto passé 

simple apod. 

Považuj eme proto za nezbytné shrnout některé studie věnované 

problematice vyprávění v Camusově Cizinci. V široké škále 

přístupů k narativní podobě Cizince jsme vybrali tři studie, 

které podle nás představují základní (a do značné míry i 

protichůdné) možnosti, jak ke zvláštnostem narativní podoby 

Cizince přistupovat. Na jednom pólu stojí monografie od Briana 

T. Fitche věnovaná vypravěči Cizince, na pólu druhém stěžejní 

monografie M. -G. Barriera zabývaj ící se stylistickou podobou 

tohoto románu. Jakousi střední cestu mezi oběma naznačuje 

studie Jean-Paul Sartra vycházející ze srovnání Cizince 

s Mýtem o Sisyfovi. 

1.1 Brian T. Fitch 

Ve své monografii Narrateur et narration dans L 'Étranger 

d 'Albert Camus27 vysvětluje Brian T. Fitch neobvyklou podobu 

vyprávění Cizince pomocí psychologie hlavní postavy. Klíč 

k vyprávění je podle Fitche zapotřebí hledat ve vztahu hlavní 

postavy-vypravěče k okolnímu světu, čtenáři i k sobě samému. 

Co do techniky vyprávění je podle Fitche Meursaultova promluva 

jakýmsi druhem vnitřního monologu. Nejedná se tu podle něj ale 

26 Camus, A. Théatre, récits, nouvelles. Paris: Gallimard, 1999, s. 1190. 
Všechny další citace románů Alberta Camuse jsou z tohoto vydání. 
27 Fitch, Brian T. Narrateur et narration dans L'Étranger d'Albert Camus. 
Paris: Minard, 1968. 
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o bezprostřední vhled do Meursaultova vědomí 28, ale o 

Meursaultovu rekapitulaci událostí, jak si je sám vybavuje ke 

konci svého pobytu ve vězení. Okamžik Meursaultovy promluvy je 

tedy situován paralelně s posledními vyprávěnými událostmi 

románu. Vnitřní monolog v Cizinci navíc prochází dvojím 

filtrem: Meursaultovým vědomím a jeho pamětí. Máme-li 

souhlasit s tímto Fitchovým tvrzením, je nutné přičíst takřka 

nulový odstup vyprávěj ícího a proží vaj ícího Já v první části 

románu na vrub intenzitě Meursaultova psychického 

znovuprožívání událostí předcházejících jeho uvěznění. 

Fitchův jednoduchý a účinný model vnitřního monologu nabízí 

vysvětlení většiny stylistických specifik Cizince. Tak 

například využití prézentu v samém počátku přičítá Fitch 

Meursaultově duševní snaze vybavit si uplynulé události. Passé 

composé, čas mluveného kódu, definici vnitřního monologu 

rovněž vyhovuje. 

Svou domněnku o vnitřním monologu podpírá Fitch psychologickým 

vysvětlením Meursaultovy osobnosti. Meursault je podle něj 

nekomplikovaná a takřka animální osobnost, žijící jen pro 

přítomnost a nejbližší budoucnost. K tomu, aby člověk takového 

založení začal vzpomínat a přemýšlet o minulosti, je nanejvýš 

důležité, aby se v jeho životě "něco zastavilo", aby se dostal 

do onoho bezčasí, do nějž Meursaulta vrhá odtržení od 

fyzických požitků svobodného člověka: 

K tornu, aby začal přemýšlet o své minulosti, je třeba, aby něco 

pozastavilo, alespoň dočasně, nekonečnou řadu drobných událostí, 
z nichž se skládá jeho život. V Meursaultově případě to "něco" je jeho 
uvěznění. 29 

Konečný Fitchův ortel nad paradoxní strukturou Cizince lze 

shrnout následující citací: 

28 Narozdíl od vnitřního monologu, jak jej iž tradičně chápán například 
v souvislosti s Joyceovýrn Odyseem nebo s romány Williama Faulknera. 
29 "Il faut que quelque chase arn§te, au moins temparairement, 
1 'interminable succession de menus événements qui consti tue sa vie, paur 
qu 'il réflechisse sur le passé; et dans le cas de Meursaul t ce "quelque 
chose" est son emprisannement." Fitch, Brian T., Cit. d., s. 24 
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Tento příběh je ve své podstatě jenom úsilí jednoho vězně rozpomenout 
se na minulost, která symbolizuje život, o který přišel. 3D 

Fitchův psychologizující přístup má jistě mnoho předností. 

V prvé řadě odpadá problém s určením okamžiku vyprávění a se 

zaměřeností Meursaul tova vyprávění. Román by mohl být chápán 

jako vhled do Meursaultova vzpomínajícího vědomí, rekapitulace 

událostí, které dovedly Meursaulta pod šibenici. Změny v 

perspektivě vyprávění ve druhé části románu by se daly 

vysvětlit 

vrženého 

jako odraz ontologické změny hlavního hrdiny 

do mezní situace. Prvním adresátem románového 

vyprávění by pak mohl být Meursault sám a jeho promluva 

jakýmsi pokusem o definici a nalezení sebe sama. 

Na druhou stranu ale Fi tchova teorie opomíj í jednu prostou, 

ale nepřehlédnutelnou skutečnost. Cizinec je především román, 

tedy text, který využívá určitých narativních prostředků (mimo 

jiné i dané vyprávěcí situace a vypravěče) k tomu, aby 

komunikoval určité sdělení mezi ( implikovaným) čtenářem a 

(implikovaným) autorem. 

1.2 M.-G. Barrier 

Fitchovu studii kritizuje M.-G. Barrier v úvodu své práce 

L'art du récit dans 1 'Étranger d'Albert Camus31
• Fitchova 

analýza se podle Barriera opírá o předpoklad, že knihu napsal 

sám Meursaul t, a ne Camus. Psychologie hlavní postavy zaj ímá 

Fitche víc než způsob vyprávění sám. 

Barrier se proto snaží ve své monografii přistupovat k Cizinci 

z opačného konce než Fitch. Dívá se na Cizince především jako 

na literární text, který vykazuje určité stylistické 

zvláštnosti. Barrierův stylistický rozbor Cizince se opírá o 

30 "Cette histoire n 'est donc, au fond, rien d 'autre que 1 'effort d 'un 
prisonnier pour se rappeler un passé qui symbolise une vie qu'il a perdue." 
Fitch, Brian T. Cit. d., s. 25 

31 Barrier, M.-G. L'art du récit dans L'Étranger d'Albert Camus. Paris: A.G. 
Nizet, 1962. 
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analýzu znaků literárnosti a neliterárnosti tohoto románu. 

Dokazuje, že základní tón Cizince určují znaky neliterárnosti, 

které vyvolávají dojem bezprostřednosti a spontaneity 

vyprávění. Pro Cizince je určující na první pohled zřejmá 

"absence stylu". Stylová střídmost v Cizinci vychází z malé či 

žádné expresivity lexika, chudé a neexplicitní syntaxe, 

návratnosti některých adjektiv a obratů typických pro mluvený 

jazyk. Na této základní ose výrazně orálního charakteru jsou 

pak rozmístěny zcela náhodně znaky literárnosti (konjunktiv 

imperfekta, passé simple, lyricko-deskriptivní pasáže apod.). 

Podle Barriera jsou ale tyto znaky literárnosti v rámci celého 

románu nepodstatné, protože čtenář bývá zasažen tím, co 

převrací jeho čtenářské očekávání a návyky. 

Změna narativní techniky ve druhé části knihy je podle 

Barriera výsledkem osobního vkladu autora. Ironie a černý 

humor, charakteristické pro druhou polovinu knihy, jsou 

projevem Camusovy snahy o moralizující vyznění románu. Pod 

rouškou Meusaultovy nestrannosti a nezaujatosti představuje 

Camus směšnou stránku justice. Přes Meursaultovo vyprávění tak 

zaznívá vlastní Camusův hlas: 

Můžeme ale také říci, že Camus přidává k jeho (Meursaultovu) hlasu 
svůj vlastní a že křičí ještě hlasitěji než jeho postava. 32 

S největší intenzitou zaznívá Camusův hlas v závěrečné 

Meursaultově revoltě proti kaplanovi, kde se vyprávění posouvá 

od předcházejícího odtažitého objektivního tónu k mluvnímu 

lyrismu. 

Nechceme snad popírat, že by druhé části románu chybělo 

ono morální vyznění a černý humor, který Barrier zmiňuje, zdá 

se nám ale, že snažit se vytyčit hranici mezi Meursaultovým a 

Camusovým hlasem v Cizinci se musí nutně ocitnout na poli 

dohadů. Přisuzovat to či ono Meursaul tovi-vypravěči a to či 

32 "Mais on peut dire aussi que Camus double sa voix de la sienne propre et 
qu 'il crie encore plus fort que son personnage." Barrier, M.-G. Cit. d., s. 
8 O. 
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ono Camusovi-autorovi navíc podle nás neodkryje nic nového ve 

vztahu k celkovému významovému sjednocení díla či k jeho 

invenčnímu principu. 

1.3 Jean-Paul Sartre 

Chceme-li se na příštích stránkách zabývat narativní 

podobou Cizince, a zvláště pak jej ím dopadem na významovou 

stránku díla, nesmíme opomenout ještě jednu stěžejní studii 

věnovanou Camusovu Cizinci. Jejím autorem je Jean-Paul 

Sartre. 33 Výchozím bodem Sartrových úvah se stalo srovnání 

Cizince s Camusovým filozofickým esej em Mýtus o Sisyfovi (Le 

Mythe de Sisyphe, 1942), který vyšel v nakladatelství 

Gallimard bezprostředně po publikaci Cizince. Sartre rozvinul 

paralelu mezi oběma díly spadajícími do tzv. Camusova 

"absurdního období" a upozornil na Camusfiv záměr ztvárnit 

literárními prostředky filozofický koncept "absurdna". 

Ani Sartre si ale nemohl nepovšimnout formální stránky 

Camusova románu. Ba právě naopak, v souladu se svým tvrzením, 

že "každá románová technika odkazuje k metafyzice 

romanopisce "34, snaží se jako j eden z prvních naznačit vztah 

mezi formální a sémantickou stránkou tohoto románu. Jeho 

postup ale nesměřuj e od formě k myšlence, ale od myšlenky, 

respektive Camusových filozofických úvah předložených v Mýtu o 

Sisyfovi k jejich literárnímu obrazu. 

V samotném úvodu studie zmiňuje Sartre vliv amerického 

románu na Camusovu tvorbu a upozorňuje na spřízněnost stylu 

Cizince se stylem Ernsta Hemingwaye. Zároveň ale konstatuj e, 

že tento základní styl první části románu je vícekrát zastíněn 

stylem jiným. Podle něj se tak stává v případech, kdy pfivodní 

vybranou narativní techniku a hlas Meursaultfiv překrývá 

Camusfiv "hlas", kterému je vlastní styl poetický a slavnostní: 

33 Sartre, Jean-Paul: nExplicatiuon de L'ttranger". In Situations I. Paris: 
Gallimard, 1992, s. 92-112. 
34 nUne technique romanesque renvoie 
romancier. II Citováno podle Lévi-Valensi, 
Gallimard, 1991, s. 69. 
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Přes upachtěné Meursaul tovo vypravenl všímám si zcela zře]me 

uvolněnější poetické prózy, která ho podpírá a která musí být způsobem 
vyprávění vlastním Camusovi. Jestliže Cizinec ztrácí ony tak viditelné 
stopy techniky amerického románu, je to proto, že jde jenom o úmyslnou 
výpůj čku. 35 

Srovnání Cizince s Mýtem o Sisyfovi nakonec vede Sartra ke 

zjištění, že v románu to není nikdo jiný než právě Camus, tedy 

autor sám, kdo předkládá svoji vizi světa. Meursault jako 

vypravěč i jako postava je podle Sartra jen málo pravděpodobná 

a funguje tedy jen jako figurka vytvořená pro potřeby autora, 

cosi na způsob prosklené clony, kterou autor položil mezi svět 

a čtenáře, aby mu dal zakusit pocitu absurdna: 

... mezi postavy, o kterých hovoří, a čtenáře vloží prosklenou clonu. 
( ... ) Zbývá si jenom vybrat druh skla. Tím se stane Cizincovo vědomí. 

A to je vskutku čistě průzračné - vidíme všechno to, co vidí i ono. 
Jenomže tohle sklo bylo vytvořeno takovým způsobem, aby jím prosvítaly 
jenom věci samy, k jejich významu aby však zůstalo slepé. 36 

Prostřednictvím tohoto uměle vytvořeného Meursaul tova vědomí 

se nám tak bezprostředně dostává Camusovy vlastní koncepce 

absurdního světa, jak ji Camus představuje v Mýtu o Sisyfovi. 

Zatímco však Mýtus o Sisyfovi předkládá vysvětlení pojmu 

absurdna, Cizinec nás nechává ponořit se přímo do pocitu 

absurdity, nechá nás zakoušet absurditu bezprostřední a žitou. 

Román je tak odrazem filozofické koncepce světa, 

spíše jejím literárním obrazem. 

Jakkoli se Sartrovo kritické zhodnocení 

či ještě 

Cizince 

nejvýraznějších stylistických zvláštností Cizince dotýká (o 

jeho interpretaci passé composé bude ještě řeč), nelze si 

nevšimnout, že více než na sjednocení formální a významové 

35 "A travers le réci t esoufflé de Meursaul t, j' ape rr;:o i s en transparence une 
prose poétique plus large qui le sous-tend et qui doit etre le mode 
personnel de M. Camus. Si L 'Étranger perd des traces si visible de la 
technique américaine, c'est qu'il s'agit d'un emprunt délibéré." 
Sartre, Cit.d., s. 106 
36n ••• entre les personnages dont il parle et le lecteur il va intercaler une 
cloison vi trée. ( ... ) Reste a choisir la vitre: ce sera la conscience de 
1 'Étranger. C 'est bien, en effet, une transparence: nous voyons tout ce 
qu'elle voit. Seulement on 1 'a construite de telle sorte qu 'elle soit 
transparente aux choses et opaque aux significations." 
Sartre, Cit.d., s. 106-107 
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stránky románu záleží Sartrovi na myšlence samé, na 

filozofickém odkazu, 

vložil. 37 

který Camus-myslitel do svého románu 

1.4 Přistupy k Cizinci: Meursault versus Camus 

Fitchova, Barrierova a Sartrova studie 

v podstatě tři základní možnosti, jak 

představují 

přistupovat 

k interpretaci Cizince. Na jednom pólu stojí pozice Fitchova a 

jeho vysvětlení všech specifik textu pomocí psychologie hlavní 

postavy, na pólu druhém přístup Barrierův, který se zaměřuj e 

na stylistické hodnoty literárního díla. Kromě toho jej eště 

možné zaujmout stejné stanovisko jako Sartre: klást do popředí 

obsahovou stránku díla a snažit se vysvětlit postavu Cizince 

jako prostředek pro proklamování programových tezí. Každý 

z těchto tří přístupů akcentuj e odlišné aspekty literárního 

díla. Fitchovou doménou je Meursault jako postava a vypravěč, 

Barrier se zaměřuje na text jako na literární skutečnost 

proj evuj ící se především po stránce stylové (změny ve stylu 

jsou změnami poměru mezi autorem a vyprávějící postavou) a pro 

Sartra je důležitá osobnost autora a jeho intelektuální vklad 

do literárního díla. 

Zdá se, že každá ze tří interpretací zmiňovaných v této 

kapi tole, si musela v prvé řadě zodpovědět otázku, čí hlas 

slyšíme v románu Cizinec. Je to Meursaultův hlas, nebo hlas 

Camuse, popřípadě obojí? A pokud je to obojí, jak se dá jedno 

rozlišit od druhého? Dříve, než se pustíme do vlastní analýzy 

Cizince, pokusíme se rovněž přispět k hledání odpovědi na tuto 

základní otázku a dospět tak k vlastnímu východisku naší 

analýzy Cizince. 

37 Domníváme se, že takové uvažování o literatuře je Sartrovi vlastní. 
Vezmeme-li si jako příklad jeho deníkový román Nevolnost (La Nausée, 1938) 
nemůžeme se zbavit pocitu, že v Sartrově případě jde ještě markantněji než 
v případě Camuse o vztah služebnosti literatury myšlence. Podnětné srovnání 
Cizince a Nevolnosti z tohoto hlediska nabídl ve své nedávné práci Jiří 

Trávníček. Trávníček Jiří. Příběh je mrtev? Schizmata a dilemata moderní 
prózy. Brno: Host, 2003, s. 77n. 
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První závažnější problém, na který každý kritik naráží při 

analýzách tohoto románu, je paradoxnost Meursaultova 

vyprávění, v němž se snoubí objektivní, nezaujatá perspektiva 

s ich-formovým vypravěčem a v němž se střídá neutrální 

jazykové vyjádření s lyrickými pasážemi. Jak se dají tyto 

paradoxy vysvětlit? Pramení objektivní přístup ke světu 

z Meursaultova vnitřního založení nebo jej jen důmyslně 

předstírá ve snaze ospravedlnit svůj zločin? Nejde jen o 

autorem velice nepravděpodobně deformovanou postavu, která má 

slouži t jako prostředek k vyj ádření vlastních názorů? Nej sou 

snad stylistické výkyvy v Meursaultově vyprávění projevem 

autorova osobního stylu, který se snaží přesáhnout obj ekti vní 

stylizaci vyprávění hlavní postavy? Není snad dokonce možné 

klást rovnítko mezi Meursaul ta a Camuse: když slyšíme říkat 

Meursaulta "já", slyšíme ve skutečnosti samotného Camuse říkat 

"j á"? Taková i jiná vysvětlení paradoxální struktury Cizince 

se nabízej í ve většině literárně kritických studií věnovaných 

narativní podobě tohoto románu. 

Podívejme se nyní, jak by se k těmto možným interpretacím 

dalo přispět. Tradiční naratologie v čele s Kayserem38 

ztotožnění prokázala nebezpečí, které plyne z pohodlného 

literárního vypravěčského "já" s "já" autorského subjektu. 

Z úvodní kapitoly této diplomové práce, kterou jsme věnovali 

srovnání kategorie vypravěče v některých současných 

naratologických pracích navíc vyplývá, že vypravěč jev prvé 

řadě zprostředkovatel vyprávění, ta složka narativního textu, 

jejímž prostřednictvím se nám dostává komplexního obrazu světa 

konstruovaného narativním textem. Hledat vysvětlení pro 

stylistické změny v tvrzení, že "toto říká Meursault" a "toto 

zase Camus", se jeví z tohoto hlediska jako nesmyslné. Tato 

38 Například v Kayser, Wolfgang. "Qui raconte le roman?" In Poétique du 
récít. Ed. G. Genette a T. Todorov. Paris: Éditions du Seuil, 1977, s. 59-
84. 
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tvrzení j sou navíc udržitelná jen tehdy, vneseme-li do textu 

zkušenost s Camusovým filozofickým dílem. Ne snad, že by 

takové zacházení s románem Cizinec nemohlo zaj ímavě přispět 

k vyložení jeho smysl u, ale přece jen podrývá autonomnost a 

účinnost tohoto literárního díla, pokud se zbaví vazeb na 

Camusův koncept absurdna. Jinými slovy, k čemu by byl dobrý 

takový literární text, jehož smysl nedal vyčíst z něj samého? 

V našich dalších úvahách hodláme tedy otázku, čí hlas je 

slyšet v Cizinci především, zda Camusův, či Meursaultův, 

odložit stranou. V tomto bodě se nám zdá užitečné aplikovat na 

Cizince (i další Camusovy romány) teorii implikovaného autora. 

Dilema otázky, čí hlas je především slyšet v Cizinci, kterou 

se snažili po svém vyřešit tři výše zmiňovaní autoři, se dá na 

problematiku implikovaného autora snadno převést. Mezi 

Camusem, autorem a filozofem, a Meursaul tem, vypravěčem 

příběhu, se projevuje ještě implikovaný autor jako princip 

invence a záměru, který je v literárním textu patrný: 

Zdroj celé struktury významu narativniho textu - nejen jeho tvrzeni a 
denotace, ale taktéž jeho implikace a ideologické spojeni je 
implikovaný autor. 39 

Implikovaný autor je sám text v jeho invenčním aspektu, a o 

ten nám půjde především. Jinými slovy příkladně vypravěč je 

sice pro nás v souladu s teoriemi uvedenými v úvodu naší práce 

zprostředkovatel vyprávění, první subjekt výpovědi. Dělící 

čára mezi vypravěčem a autorem Cizince je zcela 

nezpochybnitelná. Zároveň ale odpovědi na otázky, proč je 

vypravěč takový, jaký je, proč jeho diskurz vypadá tak, jak 

vypadá apod., spadaj í podle nás pod hlavičku implikovaného 

autora, invenčního aspektu narativního textu. Tím se chceme 

vyhnout psychologizujícím přístupům Fitchova typu i ryze 

stylistickým rozborům a la Barrier, nebo interpretacím, které 

jsou, podobně jako ta Sartrova, podloženy argumenty 

zakořeněnými mimo text samý. 

39 Chatman, s. Cit. d., s. 77 
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Hodláme-li tedy v následujících řádkách zodpovídat otázky, 

jak je Cizinec kompozičně vystavěn, jaká je povaha Meursaulta 

vypravěče a jaké jsou dopady a účinky toho či onoho 

stylistického prostředku, pak je to proto, abychom ukázali, 

jak se zapojení těchto strukturních jednotek podílí na 

utváření celkového smyslu Cizince. Totéž pravidlo bude platit 

i při rozborech dalších dvou Camusových románů. 

2. KOMPOZICE: LINEARITA NEBO CYKLIČNOST VYPRÁVĚNÍ? 

Před nesnadným úkolem stoj í každý, kdo se snaží zařadit 

Cizince na základě jeho struktury vyprávění k některému 

z úžeji vymezených 

částečně odpovídá 

literárních žánrů. První polovině knihy 

deník" či (Fi tchův) definice "intimní 

"vnitřní monolog", část druhá má pak spíš podobu 

retrospektivního vyprávění, jak tomu bývá například 

v románových pamětech. Domníváme se, že Cizinec by se dal 

snáze přiřadit k žánru, který není vymezen formálně strukturou 

vyprávění, ale tématicky. Tímto specifikujícím žánrem je 

"román o zločinu". 40 Zločin, jak se pokusíme prokázat, hraje 

nejen ve struktuře vyprávění Cizince zásadní roli: dělí román 

na dvě části, je hlavním strukturním prvkem, okolo nějž se vše 

točí, a zakládá další tématické celky, jako je otázka viny a 

neviny, spravedlnost justice, role individua ve společnosti, 

inkoherence světa narušeného řádu apod. 

V této kapitole se zaměříme na to, jak poznamenává výběr 

tohoto klíčového tématu Cizince celkovou kompozici románu. 

2.1 Zločin ve struktuře románu 

"Smysl mé knihy spočívá právě v paralelismu obou částí", 41 

poznamenává na adresu Cizince Albert Camus. Obdobně jako 

40 Viz nedávno publikované sborníky Romans et crimes. Ed. Jean Bessiere. 
Paris: Champion, 1998; Romans du crime.Ed. Karen-Haddad-Wotling, Paris: 
El1ipses, 1998 a Romans du crime. Ed. J.-L. Backes. Paris: Didier 
Érudition-CNED, 1998 
41 "Le sens du livre tient exactement dans le parallelisme des deux 
parties." Citováno podle Lévi-Valensi, J. uL'Étranger: un umeurtrier 

28 



Camusův první románový pokus ŠtBstná smrt (La Morte heureuse, 

1971), je i Cizinec rozvržen do dvou částí. Narozdíl od 

ŠtBstné smrti ale věnoval Camus kompozici Cizince daleko větší 

úsilí, které můžeme považovat za výsledek negativní zkušenosti 

s kompoziční výstavbou Camusovy románové prvotiny. Jestliže se 

ŠtBstné smrti dá vytknout nedostatek jednolitosti a kompoziční 

rozvolněnost ve vnitřní výstavbě románu42
, jeví se Cizinec 

navenek jako výsledek zcela protichůdné snahy o kompoziční 

sepjatost až klasičnost. Postavy nastupují na scénu 

v pravidelných intervalech a podle dešifrovatelných logických 

zákonitostí jako je například vztah opozice u postav 

Salamana a Raymonda, dvou Meursaultových sousedů. Chronologie 

příběhu je jasně daná, retrospektivy jsou ojedinělé (například 

stručné shrnutí sobotních událostí druhou neděli příběhu), nic 

nenarušuje linearitu vyprávěného příběhu. 

Samotný román tvoří dvě přibližně stejné části, z nichž první 

pokrývá události necelých tří týdnů, které otevírá telegram 

oznamuj ícího smrt Meursaul tovy matky a uzavírá vražda Araba 

spáchaná Meursaul tem jedné letní neděle na pláži. Druhá část 

shrnuje časové období podstatně delší, jedenáct měsíců 

Meursaultova pobytu ve vězení, vyšetřování vraždy, soud a 

čekání na vykonání rozsudku. 

Vražda Araba, umístěná v samotném středu románu, tak tvoří 

jakési jádro příběhu, hlavní tématickou osu, kolem níž se 

Meursaultův příběh strukturuje. Takto koncipovaný "příběh 

vraždy", kdy samotný zločinný akt prochází středem románu a 

dělí jeho strukturu na události "před" a události "po", jistě 

nikterak nepřekvapí. Ba právě naopak, dalo by se tvrdit, že tu 

j de o jakýsi strukturní prototyp toho, jak vystavět příběh o 

zločinu. 

innocent"? In Romans et crimes. Ed. Jean-Bessiere. Paris: Champion, 1998, 
s. 103. 
42 Jak to činí Lévi -Valensi ve výše citované studii fiL': un meurtrier 
innocent?". 
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Pro další příklady románfi, kde zločin je vsazen do samého 

strukturního jádra příběhu a štěpí vyprávěcí linii na dvě 

paralelní 

vyprávěcí 

části doprovázené změnou ve 

perspektivě, netřeba chodit 

vyprávěcím tempu a 

daleko. Stačí si 

namátkou vzpomenout na 

Kašpar Lén-mstitel od 

Hordubal Karla Čapka. 

díla dvou českých prozaikfi, 

Karla Matěje Čapka-Choda 

Krátké srovnání nám pomfiže 

na román 

a novelu 

objasnit, 

v čem tedy spočívá invence Camusova románu a v čem se 

odchyluje od tohoto tradičnějšího typu vyprávění o zločinu. 

V obou výše citovaných románech je podobně jako v Cizinci 

zločin ústředním tématem a toto téma jako by si vyžadovalo 

specifickou kompoziční a narativní podobu. V obou případech je 

první část románu koncipována jako směřování ke zločinu, část 

druhá jako rekonstrukce zločinu ne zúčastněnou třetí osobou. 

Zatímco první část vyprávění je výrazně subjektivizována a 

vedena z perspektivy jedné z postav přímo zúčastněných na 

vraždě (tj. v případě Kašpara Léna-mstitele z perspektivy 

zločince a v případě Hordubala ze strany oběti), část druhá se 

stává místem rekonstrukce činu a střetu dalších úhlfi pohledu 

s perspektivou představenou v první části vyprávění. 

Zrněna ve vyprávění a konfrontace úhlfi pohledu tak převádí 

individuální akt na pole střetu individua s okolním světem, na 

pole konfliktu "já versus ti druzí", potažmo "já versus 

společnost", kterou v případě dovršeného zločinu reprezentují 

osidla vyšetřující a soudní moci. V obou románech změna 

v perspektivě vyprávění nejen otevírá prostor 

ke zrelativizování vyprávěného příběhu, ale l k vytváření 

alternativních fikcí, k novému převyprávění událostí a pokusu 

o rekonstrukci příběhu "ve světle nové skutečnosti", 

předložením příběhu tak, "jak to doopravdy bylo". Podobné 

vyústění příběhu v druhé části románu nalezneme i v Cizinci. 

Soudní proces předvádí novou variantu Meursaul tova příběhu, 

která je tentokrát konfrontována se společenskými konvencemi a 
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schematizovanou představou, jak se má individuum ve 

společnosti chovat. 

Přesto existuj e mezi oběma českými romány a 

zásadní rozdíl. Druhá část Camusova románu 

Cizincem 

přináší 

jeden 

sice 

podobně jako u předchozích děl změnu v narativní perspektivě, 

zatímco ale u nich se jednalo o výraznou změnu ve fokalizaci 

er-formového vyprávění, v Cizinci mluvčí i jeho úhel pohledu 

zůstává týž. Změna narati vní perspektivy je způsobena změnou 

rozestupu mezi vyprávějícím a prožívajícím Já vypravěče a 

příklonem od singulativního vyprávění, typického pro první 

část románu, k vyprávění iterativnímu. Vypravěč je pořád ta 

samá postava. Dovídáme-li se o jiných pohledech na jeho 

"případ", k jej ichž tvorbě soudní síň poskytuj e ideální 

podmínky, pak je to on, kdo nám tento střet úhlů pohledu 

zprostředkovává, 

posledního slova. 

a konečně jeto on, 

Díky tomu vychází 

komu zůstává privilegium 

Meursault z konfrontace 

"individuum versus společenský řád" jako nepopiratelný morální 

vítěz, jako člověk, kterého neochota přistoupit na společenské 

konvence (umělé, neupřímné a sémanticky vyprázdněné) dovedla 

až pod šibenici. 

2.2 Cyklická struktura románu 

Srovnáme-li dále Cizince s těmi to dvěma českými romány o 

zločinu, zj istíme že invence Camusova románu nespočívá 

v kompozičním rozvržení románu, ani ve změně vyprávěcí 

perspektivy a tempa v jeho druhé polovině. Rozvržení příběhu 

do dvou částí se jeví naopak jako nej jednodušší způsob, jak 

koncipovat příběh o vraždě. 

Podobně jako v citovaných dílech českých autorů i v Cizinci je 

první část románu do jisté míry přípravou ke zločinu. Do jisté 

míry: tohoto výrazu používáme proto, že v Cizinci nemůžeme 

mluvit o jakékoli motivaci hlavní postavy k zločinu, tedy 

nemůžeme tvrdit, že by první část románu vysvětlovala motivy 

vedoucí ke spáchání vraždy, nebo že by nabízela přímý vhled do 
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vypravěčova nitra a svědomí, který by vraždu na pláži ve jménu 

vnitřního života postavy osvětlil. Ale je přípravou v tom 

smyslu, že představuje už samotným způsobem vyprávění 

Meursaulta jako bytost ukotvenou v každodennosti fyzických 

prožitků, podléhající snadno únavě a reagující na změny 

fyzického stavu vyvolané slunečním zářením či koupelí v moři. 

Samotný popis vraždy, či spíše Meursaultovo vidění vraždy, pak 

může být snadno představeno jako výslednice náhodného působení 

sil, kterými j sou únava, intenzita slunečního záření a hluk 

šumícího moře. 

Zároveň je první část i jakousi přípravou na události soudního 

přelíčení. Všechny základní události těch relativně detailně 

popsaných dvou týdnů a půl se stávají v části druhé předmětem 

obžaloby a jsou přičteny Meursaultovi na vrub: matčin pohřeb, 

milostný poměr s Marií, styky se sousedem Raymondem ... 

Odtud pramení jeden z invenčních momentů ve výstavbě Cizince. 

Mezi oběma částmi vyprávění se začíná rozvíjet celá řada 

paralel a motivických ech, která rozrušují zdánlivou linearitu 

vyprávění. To, co se na první pohled jeví jako lineární 

vyprávění, vykazuje totiž znaky cyklicky uzavřeného vyprávění 

funguj ícího na základě zpětně potvrzených anticipací. Pocity 

viny, které Meursaul t zakouší před ředitelem útulku, potřeba 

ospravedlňovat se před nadřízeným v práci, starci vypadaj ící 

jako soudní porota, ošetřovatelčina poznámka, která má 

v Meursaultových ústech přízračný fatalistický nádech to 

všechno dává ve druhé části románu, v odlišném kontextu a při 

zpětné rekapitulaci, nový smysl. Zdánlivě nepodstatný detail 

je tak zároveň předznamenáním i zpětným sebepotvrzením. 

Vše nasvědčuje tomu, že Cizinec nebyl koncipován jako lineární 

vyprávění, ale jako vyprávění zavazující čtenáře k stále 

novému začínání četby. Moti vická echa a paralelní propoj ení 

první a druhé části románu uzavíraj í román do sebe sama a 

dodávají mu právě onu cyklickou povahu. Jedna část románu 
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nemfiže b~t bez druhé, systém ech z něj dělá uzavřen~ kruh 

zvoucí k neustálému znovuzačínání. 

K podložení této teze si stačí polož i t základní otázku: ve 

které chvíli začíná doopravdy Meursaul tfiv příběh? Je to dnem 

smrti jeho matky, o které se dovídáme na prvních stránkách? A 

nevypráví nám o ní Meursault právě jen proto, že pohřeb matky 

se stane hlavním dfivodem k jeho odsouzení na smrt? Není spíš 

podnětem k vyprávění Meursaultova příběhu samotná vražda 

Araba, která usouvztažňuje skon matky v úvodu románu a 

Meursaultovo čekání na popravu v jeho závěru? Neodstartovala 

vyprávění právě ona "čtyři krátká zaklepání na dveře 

neštěstí "? A konečně, není okamžik celého vyprávění situován 

až v samém závěru románu, jak to tvrdí Fitch? Ať tak či onak, 

struktura Cizince je nejen v~zvou k opakovanému čtení, ale 

následně i sublimací procesu znovuzačínání, kter~ se stane 

jedním z leitmotivfi Camusova příštího románu Mor. 

3. ZKUŠENOST INKOHERENCE SVĚTA 

3.1 Passé composé 

Jedním z nejkomentovanějších stylistick~ch "trikfi" Cizince 

je užití passé composé namísto passé simple. Ve francouzštině 

je totiž passé composé spojováno více s mluven~ kódem než 

s psan~m kódem literárním. Do sféry psaného literárního kódu 

spadá jako tradiční čas vyjádření minul~ch událostí právě 

passé simple. Opozice mezi mluven~m a psan~ kódem není ale 

j edin~ rozdíl, kter~ oba dva časy odlišuj e. V~znam, kter~ je 

zapotřebí přikládat nahrazení tradičního passé simple v románu 

neobvykl~ časem, jak~m je passé composé, vynikne, porovnáme

li si obě dvě tyto možnosti vyjádření minulosti podrobněji. 

Již první kritiky se nad užitím passé composé v Cizinci 

pozastavovaly a pokoušely se vysvětlit příčiny a následky 

tohoto stylistického počinu. Jean-Paul Sartre vidí v užití 

passé composé prostředek, jak zv~raznit osamocenost každé 

větné jednotky, j ak ukotvit událost v čase a izolovat j i od 
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dalších událostí. Když mluví o charakteru věty v Cizinci, 

poznamenává na adresu passé composé: 

Misto aby se rozprostřela jako most mezi minulosti a budoucnosti, je 
z ni jen osamocená substance, která si vystači sama se sebou. 43 

Passé simple podle Sartra tvoří v románu právě tento most mezi 

minulostí a budoucností a vzájemně je propojuje. Takové 

tvrzení jej istě pravda jen částečně, a to jen v případě, že 

vnímáme události v jejich následnosti. Ve chvíli, kdy je 

k zachycení události použito právě passé simple, stává se z ní 

skutečnost defini ti vně odtržená od přítomnosti a zařazená do 

řetězce událostí jiných. Budoucnost, ke které má být podle 

Sartra passé simple mostem, je budoucností jen v tom smyslu, 

že se odehraj e po události, která je vyj ádřena ve vyprávění 

před ní. Passé simple je tedy zapotřebí vnímat jako základní 

prostředek k vyjádření strukturované následnosti dějů a vztahů 

mezi nimi. 

Tímto komentářem Sartrovy interpretace časů v Cizinci se 

v podstatě přibližujeme Barthesovu pojetí passé simple 

v románu. Podle Barthese je passé simple jedním ze základních 

znaků literárnosti signalizující uzavřenost a koherenci 

literárního světa. Vypravěč, který používá passé simple, tak 

činí z pozice demiurga, který předkládá literární svět jako 

souhrn řízených akcí zřetězených v kauzální řetězec, které 

nemají žádný vztah k bezprostřední zkušenosti, k přítomnému 

okamžiku: 

Passé simple je tedy nakonec výrazem jistého řádu, a tudiž jisté 
euforie. Diky jemu neni skutečnost ani tajemná, ani absurdni; je 
jasná, skoro důvěrně známá, v každém okamžiku soustředěná a obsažená 
v ruce tvůrcově ( ... )44 

Oproti tomu passé composé poskytuje Meursaultovu vyprávění to, 

čeho by užití passé simple nemohlo nikdy dosáhnout: iluze 

43 "Au 1ieu de se jeter comme un pont entre 1e passé et 1 'avenir, e11e n'est 
plus qu 'une petite substance iso1ée qui se suffit." Sartre, J.-P., Cit d., 
s. 110. 
44 Barthes, R. Nulový stupeň rukopisu. 
Československý spisovatel, 1967, s. 25 
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bezprostřednosti vyprávění. Stačí nahradit passé simple a 

dosadit místo něj passé composé, aby se narušila a setřela 

hranice mezi prožívajícím a vyprávějícím Já. Vypravěčovi, 

který orientuje události v čase prostřednictvím passé composé, 

se dostává urči té zpří tomnělé existence. V podtextu je zcela 

zřejmá tato intence: ten, komu je dovoleno vyprávět v passé 

composé, vyprávěné skutečně prožil a není to tak dávno. Jeho 

příběh ještě není Hune affaire classée", uzavřená kapitola ve 

zprostředkovaném světě literárního díla: 

... jakmile je uvnitř vyprávění passé simple nahrazeno formami méně 

ornamentálními, svěžejšími, hutnějšími a bližšími mluvené řeči 

(présentem nebo passé composé), literatura se stává usazeninou 
hutnosti existence, ne jejího významu. 45 

Použití passé composé není v Cizinci jenom pouhým odmítnutím 

literárního kódu (jak se domníval Barriere), ale je právě 

vyjádřením této snahy dodat Meursaultovu vyprávění hodnotu 

s kutečně prožitého 

bezprostřednosti. 

příběhu, dodat mu na autenticitě a 

Z protikladu mezi passé simple a passé composé, jak ji 

nastínil Barthes, navíc plyne, že ve světě zachyceném takovým 

způsobem vyprávění neexistuje takové bezpečí koherentního, 

uceleného a vysvětlitelného světa jako v tradičním románu 19. 

století, kde passé simple působí coby jeden z garantů 

bezpečného literárního řádu. 

Převaha passé composé nad passé simple, jak jsme tomu svědky 

v Cizinci, vylučuje možnost vnímat Meursaultův příběh jako 

sled uzavřených událostí, jako prosté literární vyprávění bez 

vztahu k mimoliterární žité skutečnosti. Důsledkem je 

systematické rozrušování hranice mezi literární a 

mimoliterární skutečností a zkušeností. Meursaultovo vyprávění 

se tak vymyká z uzavřenosti literárního světa, přenáší svůj 

bezprostřední prožitek na čtenáře a je jedním ze způsobů, jak 

usnadnit vnoření se do žité zkušenosti inkoherence světa. 

45 Tamtéž, s. 26 
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Zároveň ale není tento svět představen jako definitivní 

danost, passé composé dodává totiž zkušenosti jakousi příchuť 

libovolnosti a neuzavřenosti. Události jsou v Cizinci 

vyjádřeny ještě před tím, než se z nich mohla definitivní 

danost (a tím i uzavřenost koherentních vztahů stát). 

3.2 Vyprávěni jako výpověď o okoln~ světě 

3.2.1 Objektivní ich-Íor.ma? 

Již několikrát jsme se v průběhu naší studie zmínili o 

specifičnosti užití vypravěče v Cizinci. Na jedné straně máme 

vypravěče v 1. osobě, na straně druhé vyprávění bez větších 

známek emocionální či morální zainteresovanosti na vyprávěných 

událostech. Tím se přibližuj e narati vní technika užitá 

v Cizinci k americkému behavioristickému románu. 

V behavioristickém románu amerického typu funguje vypravěč 

jako "oko kamery", které nestranně registruje to, co se 

odehrává v jeho dosahu. Takový postup se jeví jako krajní 

snaha o maximální objektivitu vyprávění, o nezaujatý popis 

událostí. I v Cizinci se nám dostává na prvním místě především 

popisu externích projevů osob. Meursault-vypravěč se většinou 

spokojuje s vnějškovým popisem věcí tak, jak se bezprostředně 

jeví navenek, a nepřipojuje k nim žádný svůj subjektivní 

komentář či osobní reflexi. 

Mezi většinou behavioristických románů a Cizincem existuje ale 

j eden zásadní rozdíl. Tím je právě užití ich-formy. Tradičně 

bývá totiž první osoba v románovém vyprávění zvolena z toho 

důvodu, že legitimizuj e vhled do vypravěčova nitra. Kdo jiný 

by měl o sobě vědět víc než postava sama a kdo jiný má nárok 

osobovat si možnost komentovat události než ten, kdo je sám 

prožil? U vypravěče v první osobě se zdá tedy přirozené, že 

zná do detailů své pohnutky a myšlenky, a navíc, že inklinuje 

k interpretaci okolního světa podle svého hodnotového či 

morálního klíče. 
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Meursaultovo vyprávění je oproti tomu na první pohled zbaveno 

jakékoli afektivní složky. Tam, kde bychom očekávali vhled do 

vnitřního světa hrdiny, zeje prázdno. Meursault sám nikdy nic 

nevysvětluje, jeho komentáře se omezují na popis vnějších 

projevů či na zachycení neúprosně rozumově chladných myšlenek 

(markantních zejména ke konci románu v konfrontaci s blížící 

se Meursaultovou smrtí). I sám sebe nahlíží jakoby zvnějšku. 

Doležel by jistě v souvislosti s touto formou ich-formového 

vyprávění mluvil o "objektivní ich-formě" (tzn. využití ich

formového vypravěče zbaveného interpretační a akční funkce). 

Může být ale vůbec ich-formový vypravěč objektivní? Domníváme 

se, že ne. Skutečnost, že vypravěč je zároveň postavou 

fikčního světa, o němž vypovídá, dostačuje k tomu, aby byl na 

svém vyprávění osobně zainteresován. Jeho vyprávění je samo o 

sobě interpretací světa. 46 Jak poznamenává Stanzel, každý ich

formový vypravěč je k vyprávění motivován existenciálně: 

Z tělesnosti, resp. netělesnosti vypravěčského Já vyplývá velmi 
závazny, možná nejpodstatnější rozdíl v motivaci vypravěče 

k vyprávění. Pro "Já s tělem" je tato motivace existenciální, souvisí 
přímo s jeho životními zkušenostmi, prožitými radostmi a strastmi, 
s jeho náladami a potřebami. 47 

Nepřirozenou desubjektivizaci Meursaultova vyprávění tedy 

nelze chápat jako pokus o ryzí objektivitu, jak tomu mohlo být 

v behavioristickém románu, ale jako způsob uchopení a nazírání 

světa. Shrňme ještě jednou: i to nejobjektivnější vyprávění, 

j e-li užito ich-formy, vrací nás jako čtenáře na pole ryzí 

subj ekti vi ty, a je tedy odrazem existenčního modu postavy ve 

světě a možným způsobem nahlížení světa, v němž vyprávěj ící 

postava žije. 

První osoba: to je navíc v tomto i v každém jiném případě 

nejlepší 

zkušenost. 

prostředek, 

V případě 

jak přiblížit 

Cizince pak 

čtenáři individuální 

jde o zkušenost 

46 Domníváme se, že toto tvrzení platí i o takových románech jako je Robbe
Grilletova iárlivost (La Jalousie, 1957), kde je vypravěčské já redukováno 
na nulu, přesto je toto vyprávění určitým způsobem uchopení světa, světa 

monitorovaného paranoidním vědomím žárlivého muže. 
47 Stanzel, F., cit. d., s. 118. 
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bezprostřední, která nemá za cíl vysvětlovat okolní svět, ale 

naopak vyloučit jakékoli vysvětlování a extrahovat zkušenost 

samu a prostřednictvím této zkušenosti apelovat na samotného 

čtenáře. K tomu ovšem napomáhaj í i další prostředky z roviny 

narace, například užití passé composé, o němž byla řeč výše. 

3.2.2 Inkoherence světa 

Jakou zkušenost se světem tedy tlumočí vyprávěcí situace 

Cizince? Meursault nazírá svět kolem sebe tak, jak se mu 

bezprostředně jeví, nevybírá mezi "podstatnými" a 

"nepodstatnými" detaily. Je to vypravěč, který se snaží předat 

všechno, co ví, co si pamatuje, aniž by byl schopen vytřídit 

j ednotli vé údaj e podle důležitosti. V jeho světě tak všechno 

dostává stejnou hodnotu, všechno je stejně důležité či stejně 

nepodstatné. 

Meursault se podobně jako malé dítě neváhá zastavit například 

u detailu při popisu Pérezovy fyziognomie, či neopomine 

konstatovat cestou na hřbitov každý Pérezův pohyb přes pole: 

Pérez m'a paru tres loin, perdu dans une nuée de chaleur, puis je ne 
l' ai pl us aper<;:u. Je l' ai cherché du regard et j' ai vu qu' il avai t 
quitté la route et pris a travers champs. J' ai constaté aussi que 
devant moi la route tournait. J' ai compris que Pérez qui connaissait 
le pays coupait au plus court pour nous rattraper. Au tournant il nous 
avait rejoints. Puis nous l'avons perdu. II a repris a travers champs 
et comme cela plusieurs fois. Moi, je sentais le sang qui me battait 
aux tempes. 
s. 1136 

Jednoduché logické operace nejsou Meursaultovi cizí. Na 

základě empirie je schopný vyvodit důvod Perézova počínání. 

Horší to je, má-li odhadnout vnitřní motivy druhých. Například 

Perézův zármutek během pohřbu přičítá o něco později fyzickému 

vyčerpání. 

Samotný matčin pohřeb, ke kterému směřuje celá první kapitola, 

ve srovnání s touto detailně zachycenou Perézovou anabází 

splývá ve směsi neurčitých výjevů, v rytmické sekvenci obrazů, 

v níž takřka halucinatorním způsobem jedna věc pohlcuje 

druhou, nepodstatný detail překrývá významnou událost, krátký 
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časový okamžik zabírá větší prostor než několikahodinová jízda 

autobusem. V jedné větě se vše spojuje a mísí: 

rl y a eu encore l' église et les villageois sur les trottoirs, les 
géraniums rouges sur les tombes du cimetiere, l'évanouissement de 
Pérez (on eut dit un pantin disloqué), la terre couleur de sang qui 
roulait sur la biere de maman, la chair blanche des racines qui s'y 
m§laient, encore du monde, des voix, le village, l'attente devant un 
café, l'incessant ronflement du moteur, et ma joie quand l'autobus est 
entré dans le nid de lumieres d'Alger et que j'ai pensé que j'allais 
me coucher et dormir pendant douze heures. 
s. 1137 

Výše ocitovanými ukázkami je možné doložit i další typické 

znaky Meursaultova vyprávění. Podobně jako jsou vedle sebe 

řazeny detaily a celky bez větší logické návaznosti, jsou 

vedle sebe řazeny i samotné věty. Málokdy se setkáme 

s hypotaxí, převládá prostá juxtapozice větných celků. Logická 

spojitost mezi nimi (příčina, následek, opozice, důsledek) 

není takřka nikdy vyjádřena explicitně spojkou. V hypotaxi 

převažují 

spojkami 

prosté přívlastkové a předmětné věty uvozené 

"qui" a "que", v parataxi koordinační vztahy 

vyjádřené juxtapozicí, popřípadě spojkou "et" , nebo "mais" ve 

slučovacím významu, či časovými indikátory typu "puis", které 

mají význam prosté následnosti dějů bez dalších přídatných 

kauzálních vztahů. 

Výsledný efekt takového způsobu Meursaultova vyprávění je 

podobný jako efekt, který vyplýval z užití passé composé. 

Z Meursaultovy 

inkoherentní 

perspektivy 

svět, kde 

vyprávění 

neexistuje 

se nám předkládá 

bezpečí racionálních 

vysvětlení. Svět, kde věci j sou takové, jak se jeví na první 

pohled, všechno je stejně (ne) podstatné. Přirozeností věcí 

není vyjadřovat další skryté významy, ale pouze být, 

koexistovat jedna vedle druhé, aniž by k sobě měly nějaký 

závažnější významový vztah. Meursaultův svět je zbaven 

jistoty, že věci se mají "tak a tak, protože ... ", že z bodu A 

vede cesta do bodu Bi naopak, svět je součin osamělých věcí a 

člověk tváří v tvář těmto věcem nenachází univerzální klíč 

39 



k jej ich pochopení, ale je také osamělý; jej im cizí a ony 

jsou cizí jemu. 

3.2.3 S~s~ový počitek 

Jediná věc, která v takovém světě má nějakou váhu, je 

smyslový počitek, který poskytuje tělu příjemný či nepříjemný 

prožitek. 

Důležitost smyslového prožitku je v textu několikrát 

zdůrazněna změnou stylového zabarvení textu. Na neutrálním 

pozadí vyprávěného příběhu, na zdánlivě objektivní ose 

vyprávění, se ve chvílích, kdy Meursault popisuje své smyslové 

vjemy způsobené sluncem a mořem, neutrální jazyk Meursaultova 

vyprávění začíná plnit stylovými figurami i tropy. Metaforami 

zatížený jazyk kulminuje ke konci první části knihy, kdy dojde 

k vraždě Araba na pláži. Frohock spočítal, že v této části 

románu se v rozmezí šesti odstavců obj eví dvacet pět metafor 

oproti patnácti, které spadají pod předcházejících osmdesát 

stránek. 48 Ocitujme si kousek z této závěrečné pasáže první 

části Cizince: 

Je ne sentais plus que les cymbales du soleil sur mon front et, 
indistinctement, le glaive éclatant jailli du couteau toujours en fa ce 
de moi. Cette épée brulante rongeai t mes cils et fouillai t mes yeux 
douloureux. C'est alors que tout a vacillé. La mer a charrié un 
souffle épais et ardent. II m'a semblé que le ciel s'ouvrait sur toute 
son étendue pour laisser pleuvoir du feu. Tout mon etre s'est tendu et 
j'ai crispé ma main sur le revolver. La gachette a cédé, j'ai touché 
le ventre poli de la crosse et c'est la, dans le bruit a la fois sec 
et assourdissant que tout a commencé. 
s. 1168 

Nahuštění metafor a zpomalení tempa způsobuj e, že čtenář je 

sice na jedné straně jakoby přímo přítomen událostem, na 

straně druhé se ale tyto události rozplývaj í v Meursaul tových 

smyslových prožitcích zachycených prostřednictvím jen málo 

explicitního jazyka. 

48 Tato Frohockova čisla cituje Cruickshank. Cruickshank, John. "La 
technique de Camus dans l' Étranger." La Revue des Lettres Modernes, Albert 
Camus 6, 1971, s. 92. 
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Proč ta náhlá změna ve stylu vyprávění i v jeho tempu? Jeden 

důvod se zcela zřejmě nabízí. Klíčová událost Cizince, která 

se v následující části románu stane důvodem soudního procesu, 

je podána tak, aby motivy Meursaul tovy vraždy byly čtenáři 

zřejmé již ze samotného Meursaul tova vyprávění. 

vyprávění mu do značné míry poskytuje alibi, 

Způsob jeho 

zbavuje ho 

zodpovědnosti za čin a dělá z něj "nevinného vraha". 

Série metafor a personifikací ilustruje dobře halucinatorní 

stav jindy tak výrazově střídmého Meursaul ta. Čím více se 

kumulují, tím více se halucinatorní Meursaultův stav způsobený 

sluncem stupňuje. Vše je podáno tak, jako kdyby při aktu 

vraždy chyběl subj ekt-vrah i obj ekt-oběť a vražda byla jenom 

samovolným aktem způsobeným náhodnou shodou okolností. 

Meursault, stejně jako Arab, je redukován na pasivní aktant 

vražedného aktu, na pouhou věc postrádající lidskou identitu. 

Skutečným agresorem je personifikovaná sluneční zář, Meursault 

není než objekt sluneční agrese, tedy více oběť než vrah. 

Splynutím událostí a smyslových počitků v synestetickou směs 

obrazných vyj ádření Meursaul tova vyprávění 

nedobrovolný čin zbavený logického pozadí, 

jehož jediným důvodem je nesmyslná 

se z vraždy stává 

pouhé nedopatření, 

snaha vzepřít se 

nepřátelskému slunečnímu záření a uniknout nepříj emnému 

smyslovému prožitku. Vražda tu není ve výsledku popsána jako 

volní akt, který by si zasluhoval explicitního vysvětlení 

Meursaul tových motivů, ale je substituován souboj em neživých 

přírodních sil, slunce a moře. Meursaultovo zmatení a záměna 

mezi živým a neživým, 

pokusu o sebeobranu 

objektem a 

a k vraždě 

subj ektem vede k zoufalému 

Araba. Čtyři Meursaultovy 

výstřely - "čtyři krátká zaklepání na dveře neštěstí" jsou ve 

výsledku konečným přitakáním inkoherenci světa, popřením 

logického řádu věcí. 
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3.2.4 Změna v perspektivě vyprávění 

Jak jsme již několikrát předznamenali, okamžik vraždy je 

klíčovým momentem, po němž dochází k obratu ve vyprávěcí 

perspektivě. Zatímco v první části se zdá být minimální časový 

rozestup mezi vyprávějícím a prožívajícím Meursaultovým Já, 

druhá část vzbuzuje dojem vyprávění s větším časovým odstupem. 

Vedle passé composé se začíná častěji objevovat zvykové 

imparfait, signalizující činnosti, které se ve vězeňském 

Meursaultově životě s pravidelností opakují. Odtržen od svých 

každodenních činností a požitků se Meursault dostává do 

jakéhosi zvláštního bezčasí nově utvářených zvyků, 

imperfektum dobře ilustruje: 

které 

Ensuite, je n'avais que des pensées de prisonnier. J'attendais la 
promenade quotidienne que je faisait dans la cour ou la visite de mon 
avocat. Je m'arrangeais tres bien avec le reste de mon temps. 
s. 1180 

Navíc se vedle imperfekta výrazně prosazuje prézens, který má 

povětšinou charakter obecného zhodnocení situace (to 

skutečnost, která by v první části románu byla nemyslitelná) : 

Meme sur un banc d'accusé, il est toujours intéressant d'entendre 
parler de soi, Pendant les plaidoiries du procureur et de mon avocat, 
je peux dire qu' on a beaucoup parlé de moi et peut-etre plus de moi 
que de mon crime. 
s. 1195 

je 

Jakkoli si tato "hodnocení" neosobuj í všeobecnou platnost a 

modifikují svoji výpovědní hodnotu modálními prostředky, jako 

je sloveso "pouvoir" nebo částice "peut-etre", přesto jetu 

patrný posun oproti první části románu ke generalizacím tohoto 

typu. 

Kromě této změny v poměru slovesných časů je narušena i 

samotná průhledně lineární linie vyprávění první části. První 

dvě kapitoly druhé části se časově prolínají, jejich řazení za 

sebou není chronologické, jako tomu bylo doposud, ale 

tématické: první kapitola přináší zkušenosti s vyšetřujícím 
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soudcem, druhá kapitola zážitky z vězení před uvězněním, třetí 

a čtvrtá kapitola proces, pátá kapitola čekání na smrt. 

Ve vyprávění se objevují drobné prospekce i retrospektivy. Tak 

například o Mariině dopisu se dozvídáme ještě předtím, než 

vyprávění k důvodu jeho napsání dospěj e. Linearita vyprávění 

první části románu je narušena, celkově se stává vyprávění 

hutnějším. 

Změna vyprávěcí perspektivy jde ruku v ruce se změnou 

Meursaul tova přístupu k sobě i ke světu . Uvěznit Meursaul ta 

znamená odtrhnout ho od smyslové skutečnosti, která zaplňovala 

jeho dosavadní život, uvrhnout ho do nedobrovolného exilu a 

vydat ho napospas sobě samému. Není náhodou, že v cele 

objevuje svůj obraz i svůj hlas. Uvědomění si sebe sama otvírá 

Meursaultovi cestu k poznání sebe sama, k objevení nového Já, 

které zůstalo v první části nepoznáno. Už během procesu 

zakouší doposud nepoznané pocity ve vztahu ke svému okolí -

zármutek z nenávisti ze strany ostatních lidí a pocit 

přátelství: 

... pour la premiére fois depuis bien des années, J al eu envie stupide 
de pleurer parce que j'ai senti combien j'étais détesté par tous ces 
gens-la. 
s. 1189 

... mais c'est la premiére fois de ma vie que j'ai eu envie d'embrasser 
un homme. 
s. 1191 

Zároveň se ale v okamžiku, kdy se Meursaul t dopustil vraždy, 

dostává příběhu ještě další dimenze, jak jsme naznačili 

v óvodu našich óvah o Cizinci: už zde nejde jen o příběh 

individua, ale o příběh jedince tváří tvář společnosti, jejíž 

hodnoty reprezentuj e justice. Ve vztahu k okolnímu světu už 

Meursault není subjektem, který skutečnost bezprostředně 

prožívá, ale stává se z něj pozorovatel a komentátor 

justičního procesu, jehož se stává pasivní součástí . Zachytit 

a zaznamenat to, co se kolem něj děje, zůstává posledním 

ótočištěm před zmechanizovaným a odlidštěným postupem soudní 

moci. Meursault se chápe tohoto ókolu způsobem sobě vlastním. 
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Útržky promluv žalobce, 

Meursaultovými komentáři. 

svědků i obhájce jsou doprovázeny 

Meursaultovy doprovodné komentáře 

samy o sobě si nezadaj í s těmi, které j sou obsaženy v první 

části románu. Stále ještě je to to samé odkazování 

k neporozumění smyslu výpovědí druhých, verbalizované 

nepochopení smyslu toho, co se děje okolo něj a vyjádření 

rozporu mezi slovy a realitou: 

J'ai mis du temps a le comprendre, a ce moment, parce qu'il disait "sa 
maitresse" et pour moi, elle était Marie. 
s. 1196 

Meursaultův hlas pak působí na pozadí tohoto přívalu slov ze 

strany druhých jako vypravěčský kontrapunkt, ze kterého se 

rodí efekt komičnosti celé situace. 

Tím, že Meursault věrně tlumočí výpovědi dalších stran na 

procesu zúčastněných, podává nám nestranné svědectví o 

vytváření nové fikce, nového Meursaultova příběhu. 

Pro tento nový Meursaul tův příběh je typické, že se oproti 

původní verzi vyznačuje přemírou logických vztahů a příčinných 

souvislostí: 

J' ai trouvé que sa fa<;:on de voir les événements ne manquait pas de 
clarté. Ce qu'il disait était plausible. J'avais écrit la lettre 
d' accord avec Raymond pour attirer sa maitresse et la livrer aux 
mauvais trai tements d' un homme "de morali té douteuse" . J' avais 
provoqué sur la plage les adversaires de Raymond. Celui-ci avait été 
blessé. Je lui avais demandé son revolver. J' étais revenu seul pour 
m'en servir. J'avais abattu l'Arabe comme je le projetais. J'avais 
attendu. Et "pour etre sur que la besogne étai t bien fai te", j' avais 
tiré encore quatre balles, posément, a coup sur, d'une fa<;:on réfléchie 
en quelque sorte. 
s. 1196 

Už je nám zcela jasné, proč vlastní Meursaultovy výpovědi byly 

zbavené příčinných spojek a vytrženy tak z veškerých 

kauzálních vztahů: obžaloba ve své snaze dodat zvnějšku 

Meursaultovu jednání logický řád je ve srovnání 

s Meursaultovou autentickou výpovědí jen jakýmsi paskvilem 

hledání smyslu věcí. Z Meursaul tova vyprávění představuj ícího 

věci tak, jak jsou, je totiž nade vší pochybnost zřejmé, že 
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věci žádný smysl nemají a že je zbytečné hledat smysl tam, kde 

žádný není. 

To je v podstatě i důvodem Meursaultovy závěrečné revolty 

proti kaplanovi, v němž se zhmotnila kraj ní možnost hledání 

smysl u: víra v Boha. Meursaul tova vzpoura je přijmutím světa 

takového, jaký je, světa v jeho jsoucnosti beze smyslu a bez 

vyššího přesahu. 

4. NEDŮVĚRA V JAZYK 

Za způsobem Meursaultova vyprávění, za objektivním 

přístupem ke světu a za "nulovým" stylem jeho vyprávění se 

skrývá ještě jedno možné vysvětlení: strategie Meursaultova 

vyprávění tlumočí negativní zkušenost s jazykovým vyj ádřením, 

vědomí jazykové nedostatečnosti a strach z manipulativní moci 

jazyka. Ve formě vyprávění Cizince je tak implikováno jedno 

z témat, které bude v Moru explicitně vysloveno Rieuxem a 

které bude dohnáno do krajnosti diskurzivní povahou Pádu. 

Pokusme se tuto domněnku podložit dalšími příklady z Cizince. 

Meursaul t se vyhýbá všem jazykovým nej asnostem a klišé a 

sám má potíže jazykovému vyj ádření porozumět. Už od počátku 

románu proklamuj e s pravidelností svoj i neschopnost porozumět 

tomu, co se okolo něj děje, porozumět sdělením svého okolí: 

je ne sais pas. J'ai 
Enterrement demain. 

Aujourd'hui, maman est morte. Ou peut-etre hier, 
re<;:u un télégramme de l' asile: "Mere décédée. 
Sentiments distingués." Cela ne ve ut rien dire. 
hier. 
s .1129 

C'était peut-etre 

Zdá se, 

vyjádření 

že Meursault nepřistupuje na zaběhnutá jazyková 

a zdvořilostní formule bere doslova. V jeho 

interpretaci se i prosté sdělení telegramu jeví ve své 

podstatě jako neobsažné, nic neříkající: časový indikátor 

"demain" nedokáže ani sdělit okamžik matčiny smrti, 

zdvořilostní fráze "sentiments distingués" vzata ve svém 

původním významu je naprosto nesmyslná a navíc není vůbec 

jasné, zda se jedná o vyjádření soustrasti, nebo jen o formuli 
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běžnou na konci jakéhokoli oficiálního dopisu. Jazyková 

nedostatečnost je Meursaultem samým několikrát parafrázována. 

Jeho "cela ne veux rien dire" se v prfiběhu románu objeví 

několikrát jako jeden z jeho leitmotivfi. 

4.1 Svět bez dialogu 

Nedfivěra ve smysl slov, v jazykovou komunikaci, která se 

objevila takto již v samém začátku, následně pohlcuje i další 

roviny narativního textu. I veškerá základní komunikace uvnitř 

románu, komunikace Meursaul ta s ostatními postavami naráží na 

četná nedorozumění. Už při cestě do starobince se 

s Meursaultem snaží bezúspěšně navázat dialog bezejmenný 

voják. Na Raymondovu nabídku přátelství Meursault přitakává, 

zřejmě proto, že jemu jedno označovat se slovem "přítel", a 

Marie se dočká z Meursaul tovy strany podobné reakce, když se 

jí na jej í otázku, zda ji Meursaul t miluj e, dostane záporné 

odpovědi. Tato Meursaultova neschopnost, či spíše neochota 

přistoupit na rovinu dialogu, tedy na rovinu vzájemné shody a 

porozumění, podrývá dfivěru v účinnost a smysluplnost 

komunikace používající jazyk jako vyjadřovací prostředek. 

Ostatně klasických dialogfi, pojatých jako mimetická 

nápodoba promluv postav, jev Cizinci minimálně. Dialog se 

v drtivé většině případfi převádí na rovinu nepřímé, eventuálně 

polopřímé řeči. Do tohoto vypravěčem zprostředkovaného rámce 

pak občas doznívá přímá řeč j ednotli vých postav, která takto 

zasazena vyznívá spíše jako izolovaný monolog. 

Integrace přímé řeči do pásma vypravěče navíc zpfisobuje četné 

významové dvojznačnosti, pokud ovšem není přímá výpověď 

explicitně oznámena uvozovacím výrazem: 

J'ai dit: "ll est tard." Raymond le pensait aussi. II a remarqué que 
le temps passait vite et, dans un sens, c'était vrai. 
s. 1148 

Dvojznačnost francouzského imparfait, které odkazuj e buď 

k nepřímé či polopřímé řeči vyj adřuj ící souběžnost dvou děj ů, 
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nebo k minulosti jako takové, zastírá hranici mezi výpověďmi 

spadajícími původně do promluvy postav a výpověďmi, které 

vzešly ryze ze strany Meursaulta-vypravěče. Rekonstrukce 

původního dialogu se tak stává zcela nemožnou. 

Další obdobná ukázka ilustrující tuto dvojznačnost 

Meursaul tových výpovědí je převzata z rozhovoru Meursaul ta a 

kaplana v samém závěru knihy: 

"Qu'en pensez-vous?" J'ai répondu que c'était possible. En tout cas, 
je n'étais peut-etre pas sur de ce qui m'intéressait réellement, rnais 
j'étais tout a fait sur de ce qui ne m'intéressait pas. Et justement, 
ce do nt il me parlait ne m'intéressait pas. 
s. 1207 

Ani v tomto případě není možné přesně určit, v kterém okamžiku 

končí původní promluva Meursaulta-postavy a začíná promluva 

Meursaulta-vypravěče. 

Dialog jako základní prostředek lidské komunikace, pole 

vzáj emnosti, na němž se střetávaj í odlišné názory a na němž 

dochází k vytříbení smyslu věcí, je tak z Meursaultova světa 

eliminován. Popřením dialogu se zároveň popírá smysluplnost 

jazykového sdělení. 

4.2 Manipulativni moc jazyka 

V první 

samotného 

části 

způsobu 

sublimuje 

vyprávění 

téma 

(či 

nedůvěry v jazyk do 

do roviny narace) . 

Meursaultovo vyprávění, které samo užívá jazyka, může v této 

všeobecné atmosféře nedůvěry v jazyk obstát jedině tehdy, 

omezí -li se na prosté předložení po sobě jdoucích faktů a 

bude-li užívat jen toho nejzákladnějšího a obecně sdělného 

lexika a jednoduchých vět. 

v části druhé se oproti tomu manipulati vní moc jazyka 

konkretizuje na úrovni fikce v průběhu soudního procesu. 

Meursault, sám zbaven slova a redukován na pasivního 

pozorovatele, jehož poslední zbraní zůstává zaznamenat pečlivě 

to, co se okolo něj děje, integruje do své promluvy projevy 
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svědků, obžaloby i obhajoby se všemi jejich verbálními tiky a 

nabubřelými frázemi. 

Možnost, jak předat zprávu o cizích projevech, je dvojí: buď 

v podobě nepřímé či polopřímé řeči, nebo v podobě řeči přímé. 

První z nich podtrhuje v konfrontaci s Meursaultovým 

jednoduchým jazykem směšnost a nepravdivost takových projevů, 

možnost druhá jen zdůrazňuj e Meursaul tovo distancování se od 

této velkolepé verbální manipulace. 

Et j' ai essayé d' écouter encore parce que le procureur s' est mis a 
parler de mon ame. 
II disait qu'il s'était penché sur elle et qu'il n'avait rien trouvé, 
messieurs les jurés. 
s. 1197 

Komický efekt ukázky je nepopiratelný. Zautomatizované fráze 

pronášené obžalobou proto, aby vyvolaly patřičný emocionální 

efekt a přesvědčily porotu o vině obžalovaného, mění 

v Meursaultových ústech svou podstatu a odkrývají svou 

banálnost naučeného stereotypu. 

Obhaj oba j de ve svém proj evu ještě o kus dál než prokurátor. 

Meursaultův advokát se substituuje na místo obžalovaného, 

místo "on" říká . "" "J a , vytváří další rafinovanou fikci o 

Meursaultově zločinu, tentokrát se dokonce snaží vytvořit 

iluzi autentičnosti užitím první osoby na místo osoby třetí: 

A un moment donné, cependant, je l'ai écouté parce qu'il disait: "II est 
vrai que j'ai tué." Puis il a continué sur ce ton, disant "je" chaque fois 
qu'il parlait de moi. J'était tres étonné ( ... ) Moi, j'ai pensé que c'était 
m'écarter encore de l'affaire, me réduire a zéro et, en un certain sens, se 
substituer a moi. 
s. 1198-1199 

Jazyk, na jehož bezobsažnost čtenář naráží v první části 

románu v každé Meursaul tově konfrontaci s okolím, jev části 

druhé představem jako prostředek pohlcující a popírající 

lidskou individualitu, prostředek utápějící se ve 

stereotypech, jej ichž jediným cílem je zbav i t člověka svobody 

a pravdivosti. 
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5. SHRNUTÍ 

Většina témat, která Cizinec nabízí k zamyšlení, není v románu 

pojednána explicitně. 49 Více než kde jinde, je nutné v Cizinci 

číst mezi řádky, protože v~znamová stránka tohoto díla je 

zakořeněna především ve způsobu vyprávění a v jednotliv~ch 

strukturních složkách románu. Odtud pramení specifičnost světa 

vytvářeného tímto narati vním textem. Jak poznamenává Robbe

Grillet: 

Vezměme si například Cizince. Stačí, abychom v něm trochu pozměnili 

slovesný čas, abychom nahradili první osobu passé composé obyčejnou 

třetí osobou passé simple, a Camusův svět se okamžitě rozplyne ( ... )50 

Pocit inkoherence světa pramení z Meursaultova jazykového 

vyjádření: passé composé podr~vá statut vyprávěného světa jako 

uzavřené danosti, juxtapozice a řazení v~povědí bez odlišení 

detailu od celku zdůrazňuje svět jako souhrn bezprostředních 

poči tků či sumu věcí, které ve vztahu k člověku nemaj í žádn~ 

skryt~ hlubší v~znam. Meursault je postava, která cizost věcí 

zakouší a jeho zkušenost je odrážena pomocí j azyka, kter~ se 

snaží b~t co nejautentičtější, nejkonkrétnější a 

nej obj ekti vněj Ší. Není radno se od konkrétního světa utíkat 

k abstrakcím jakéhokoli druhu, ať už se jedná o jazyk, 

spravedlnost či vyšší moc, protože v sobě skr~vají jen 

neporozumění a lež. 

49 Odtud pak plyne velká interpretační volnost, která se projevuje přemírou 
různých přístupů k tomuto románu. 
50 ffPrenons 1 'Étranger, par exemple. Il suffit d'en changer de peu le temps 
des verbes, de remplacer cette premiére personne du passé composé ( ... ) par 
1 'ordinaire troisiéme personne du passé simple pour que 1 'univers de Camus 
disparaisse aussi t8t (, .. )." Robbe-Grillet, A. Pour un nouveau roman. 
Paris: Gallimard, 1963, s. 41. 
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III. MOR 

Přestože byl Mor (La peste, 1947), druhý Camusův román, 

přij at ihned po své publikaci s nadšením, nevysloužil si ze 

strany kritiky takovou pozornost, jako tomu bylo v případě 

Cizince. Kellman dokonce ve své monografii o Moru poznamenává, 

že každý z ostatních dvou Camusových románů zaznamenal u 

kritiky daleko větší ohlas a vysloužil si v tisku více 

pozornosti než právě román Mor. 51 

Důvod této skutečnosti je podle nás nasnadě. Narozdíl od 

Cizince či Pádu nedovoluje román Mor takovou interpretační 

volnost, a je proto pro literárního kritika mnohem méně 

přitažlivý. Ve srovnání s Cizincem a pádem představuje Mor 

totiž výrazný příklon k jednoznačnosti a explicitnosti. 

Formální a strukturní náležitosti románu Mor by se daly 

shrnout do několika vět. Narozdíl od provokativní a 

nej ednoznačné formy Cizince se Camus v případě Moru uchýlil 

k tradičnější formě kroniky, jejíž členění a zaměření je 

předvídatelné a nenechává čtenáře v ničem na pochybách. 

Vypravěč-kronikář, jehož totožnost je zkraje románu sice 

zatajena, není ani zdaleka tak záhadný jako vypravěči Cizince 

či Pádu. Motiv jeho vyprávění jej ím samým přesně formulován 

již v úvodu románu. Identita vypravěče se navíc čtenáři odhalí 

v samém závěru románu a při zpětném pohledu čtenář zjistí, že 

Rieuxovo vyprávění bylo od samého začátku legitimizováno jeho 

povoláním a příslušenstvím ke společenství postiženého morem. 

Není tedy divu, že studie věnované Moru se více než narativní 

podobou zabývají dílčími tématy a tématickými konstantami 

v románu zachycenými. Přesto se pokusíme v této kapitole 

prokázat, že jednoduchost a celistvost výstavby Moru má své 

opodstatnění a často úzce souvisí s některými tématickými 

celky Moru. 

51 "Each of Camus 's other two novels has received more attention in print 
than has The Plague." 
Kellman, S.G. The Plague. Fiction and Resistance. New York: Twayne 
Publishers, 1993, s. 18. 
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1. LITERATURA K TÉMATU 

Jako výchozí bod k našim vlastním úvahám nám poslouží dvě 

studie, které se problematiky narativních strategií Moru 

v lecčems dotýkají. První z nich pochází opět z pera Briana T. 

Fitche a zabývá se způsobem, jakým je v Moru ztvárněna 

tématika jazyka a textu. Druhá studie je společným dílem 

dvojice Roland Le Huenen-Paul Perron a jejím cílem je zachytit 

sémantickou výstavbu románu Mor. 

1.1. B.T. Fitch 

B. T. Fi tch ve své studii "La Peste comme texte qui se 

désigne ,,52 upozorňuj e, že román Mor je zaměřen především na 

různé aspekty textu a jazyka. Spočítal, že Mor používá zhruba 

padesáti různých označení textu v celkem 170 případech. Jazyk 

jako jedno z hlavních témat Moru na sebe podle Fitche 

nepřitahuje pozornost jen na úrovni vyprávění, ale dostává se 

mu konkrétní podoby i na úrovni fikce samotné. Fitch poukazuje 

na to, že mezi úrovní vyprávění (niveau de la narration) a 

úrovní fikce (ni veau de la fiction) existuj e cosi na způsob 

systému vzáj emně nastavených zrcadel. Tak například Grandovy 

obtíže s hledáním slov jako by byly vlastní i samotnému 

vypravěči. Zdá se, že i vypravěč má občas potíže najít vhodné 

slovo. Text je tak prezentován na obou dvou úrovních, na 

úrovni vyprávění i na úrovni fikce, čímž vzniká pověstný efekt 

"mise en abyme": jako by jedna rovina rovinu druhou zrcadlově 

odrážela a docházelo tak k nekonečnému zmnožování tématu 

jazyka na všech úrovních textu. 

Mezi rovinou fikce a vyprávění funguj e podle Fi tche obdobný 

vztah jako mezi mikrokosmem a makrokosmem: sebemenší část 

mikrokosmu (rovina fikce, např. Grandovy povahové rysy) je 

stejně dobře obsažena i v makrokosmu (rovina vyprávění, jazyk 

Rieuxe-vypravěče), přičemž obě dvě roviny na sobě vzájemně 

52 Fi tch, Brian T. "La Peste comme texte qui se désigne. La Revue des 
Lettres Modernes. Albert Camus 8, 1976, nOs 479-483, s. 53 - 71. 
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závisí. Tímto způsobem je pak možné číst Grandovy komentáře 

týkající se jeho věty o amazonce coby komentář k textu románu 

jako celku nebo Tarrouovy zápisky jako zdvojení fikčního 

světa, samostatnou kroniku uvnitř kroniky. Kromě toho na 

úrovni Rieuxova i Tarrouova vyprávění narážíme na celou řadu 

dalších "mikrotextů" převzatých z oranských deníků, dveří 

oranských obchůdků, depeší, telegramů, plakátů a veřejných 

prohlášení text jako celek nachází svůj několikanásobně 

zmnožený obraz ve světě diegetickém. 

Posledním stupněm završuj ícím proces "mise en abyme" je podle 

Fitche nenadálé odhalení vypravěče v závěru knihy. V okamžiku, 

kdy se doktor Rieux přiznává k autorství kroniky, je 

"vypravěč", prezentovaný v průběhu románu jako původce 

vyprávění, degradován na úroveň fiktivní postavy vytvořené 

Rieuxem pro potřeby vyprávění, zatímco Rieux, postava fikčního 

světa, je demaskován jako skutečný prapůvodce této fiktivní 

postavy vypravěče. Z narati vní úrovně se tak naj ednou stává 

předmět fikce a fikce se mění na výchozí místo narace: 

Z toho vyplývá, že to, co se zdálo být prvním narativním stupněm 

vyprávění, se nakonec projeví jako závislé na stupni úplně posledním, 
fiktivním. A to takovým způsobem, že z prvního se stane rovina 
fiktivní a z druhého zas rovina narativní. 53 

Proces "mise en abyme" v samém závěru románu tímto způsobem 

dosáhne svého výchozího bodu a cyklicky se uzavře. 

Dovolíme si připojit k této Fitchově studii několik 

vlastních poznámek a postřehů. Jazyk či jazykové vyjádření 

patří jistě 

v Camusových 

k jedné 

románech 

z tématických konstant, které se 

objevují s neodbytnou návratností. 

V Moru je tato skutečnost patrná možná více než v kterémkoli 

jiném ze zbývaj ících Camusových románů. S tím lze s Fi tchem 

53 n Il en résulte que 1 'apparent premier niveau narratif du texte finit par 
se révéler etre dans la dépendance du tout dernier niveau fictif de sorte 
que celui-ci devient narratif et celui-la fictif." 
Tamtéž, s. 70. 
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bez výhrad souhlasit. Na druhou stranu by bylo ale nepřiměřené 

redukovat Mor jenom na tento jeden z jeho aspektů. 

Fi tchovu studii považuj eme pro nás za přínosnou především ve 

způsobu, jakým postupuje při analýze tématického celku 

týkajícího se jazyka a jazykového vyjádření. Nespornou 

předností Fitchovy studie je totiž rozlišení dvou rovin románu 

- roviny narativní a roviny fiktivní - a ustanovení vzájemného 

vztahu mezi nimi. Tento vztah se podle Fitche zakládá na 

vzájemném zrcadlení tématu a jeho konkrétním obrazu ve 

fiktivním světě. Domníváme se ale, že podobný systém zrcadlení 

by bylo možné v případě Moru najít nejenom pro jazyk a text, 

ale i pro další tématické jednotky. Pokusíme se na to poukázat 

v průběhu našich následujících úvah o Moru. 

Chceme-li se ale dotknout zásadního rozdílu mezi Morem a 

Cizincem, musíme rozšířit Fitchův dvojstupňový model 

narativního textu. Nelze si nevšimnout, že Fitch slučuje pod 

termínem "niveau de la narration" to, co Genette odlišuje 

pojmy "récit" a "narration". Pro naši potřebu bude nutné 

dodržovat třístupňové rozlišení narativního textu: rovinu 

fikce (histoire), vyprávění (récit) a narace (narration). 

1.2 Le Huenen a Perron 

Směrem k obecnějšímu zachycení významových vztahů v románu 

Mor se vydává druhá studie, kterou zde hodláme rozebrat 

poněkud podrobněji. Podrobněji proto, že je v ní příkladně 

shrnuta provázanost jednotlivých motivů a skutečností 

zobrazovaného světa s celkovou sémantickou výstavbou románu. 

Roland Le Huenen a Paul Perron ve své studii "Structure 

actancielle et inversion dans La Peste ,,54 vycházej í z úvahy, 

jak jsou v Moru konotovány klimatické podmínky morové 

epidemie, jak se podílejí na utváření sémantických sítí a jak 

se propojují s funkcí jednotlivých postav. 

54 Le Huenen, Roland a Perron, Paul. "Structure actantielle et inversion 
dans La Peste." La Revue des Lettres Modernes. Albert Camus 8, 1976, nOs 
479-483, s. 27-52. 
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Již v samotném úvodu studie autoři poznamenávají, že 

začátek románu je přesným opakem jeho konce. Mor začíná jako 

i terati vní heterodiegetický popis denního města Oranu, jehož 

původcem je neidentifikovatelný vypravěč, a končí nočním 

scénickým popisem téhož místa, přičemž identita vypravěče

postavy již byla odhalena. Le Huenen a Perron trvají na tom, 

že tato formální inverze je důsledkem společné tématické báze, 

ze které se dostává vyprávěnému prostoru kosmologické dimenze. 

Na podporu této myšlenky se pouštěj í do sémantického rozboru 

románu. Do centra jejich pozornosti se dostává systematičnost, 

se kterou román Mor propojuje fáze morové epidemie 

s klimatickými podmínkami 

s postupem denní doby. 

města Oranu a průběh nemoci 

vývoj epidemie je bezesporu vázán na změnu ročních období: 

je obdobím vzniku epidemie, léto přináší zhoršení a 

nemoci, podzim znamená její stabilizaci a zima její 

jaro 

vrchol 

postupné mizení. K popisu jednotlivých ročních období je 

uží váno omezeného počtu lexikálních jednotek, které se 

neustále opakuj í a mezi něž patří především: ciel,. soleil,. 

chaleur,. lumiere,. pluie,. vent,. mer,. nuit,. froid. Tyto základní 

lexémy jsou součástí jednoduché struktury sémantických opozic. 

Obloha, slunce, teplo, světlo a déšť jsou spojovány 

s nejsmrtonosnějšími okamžiky epidemie, zatímco vítr, moře, 

noc a zima jsou průvodci dočasné úlevy a oddychu. Opozice mezi 

létem a zimou, dnem a nocí, tak reprodukuj e ve své podstatě 

sémantické napětí mezi smrtí a životem člověka. 

Podobných charakteristik nesoucích distinktivní rysy ze strany 

života či smrti se dostává i všem hlavním postavám Moru. Každá 

z postav při vstupu do diegetického světa je uvedena souborem 

distinktivních rysů, k nimž vedle jména a profese patří i 

časoprostorové indikace. 55 

Le Huenen a Perron pak aplikuj í sémantickou distinkci mezi 

životem a smrtí na role jednotlivých postava na jejím základě 

55 Viz příloha 3, tabulka A. 
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interpretují funkce postav v rámci románu. Způsob prvotní 

časoprostorové prezentace postavy při jej ím vstupu do děj e, 

předesílá funkci, kterou každá z postav v románu má. Tak 

například otevřený prostor a poledne předurčuj e postavu, aby 

stála na straně smrti, zatímco prostor uzavřený a jiná denní 

doba postavy příznivě přesouvá na stranu života. 

Dovolujeme si ve stručnosti přetlumočit klasifikaci postav 

navrhovanou autory studie. 

Na základě distinktivních rysů vyčleňuj í Le Huenen a Perron 

dvě skupiny postav - do první z nich zahrnuli Michela, Othona, 

Panelouxe, Tarroua a Cottarda, do druhé pak starého Španěla, 

Ramberta, Granda a Rieuxe. 

Domovník Michel, se kterým se Rieux zpočátku potkává uvnitř 

budovy a ráno, je postupem času neodbytně přitahován směrem 

ven a k poledni. Podle Le Huenena a Perrona reprezentuje 

Michel 

ještě 

odmítnutí toho, 

před oficiálním 

co je evidentní. Jeho smrt nastoluj e 

vyhlášením moru pravidelný rytmus 

epidemie - první příznaky ve dne, částečná úleva během noci a 

smrt okolo poledne. Oproti tomu soudce Othon je typická 

"solární" postava provázaná se znaky světla a nebe. Smrt jeho 

syna je doprovázena změnami osvětlení místnosti. Othonův obrat 

na stranu nemocných se oproti tomu odehraje na pozadí 

večerního soumraku. Otec Paneloux prodělává podobný vývoj jako 

soudce Othon. Jeho první kázání se koná ve znamení deště a 

větru. Druhé kázání, po té, co se Paneloux zapsal do pomocných 

oddílů, je předneseno večer za silného větru. Othon i Paneloux 

konvertuj í ze strany smrti na stranu života a ve chvíli, kdy 

nacházejí rovnováhu mezi životem a smrtí, musí podlehnout 

smrti, protože tento stav jim není vlastní. 

Podobně postupuj í Le Huenen a Perron i u dvou zbylých postav 

první skupiny: Tarrou, charakterizovaný stejným počtem znaků 

ze strany života a 

mezi oběma a musí 

smrti, je reprezentantem mýtické rovnováhy 

zemřít v okamžiku, kdy je tato rovnováha 
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skutečně nastolena. Cottard, oživený mrtvý, žije nejprve "ve 

smrti, aby pak zemřel v životě".56 

K těmto postavám tvoří opozici čtveřice dalších postav: starý 

Španěl, Rambert, Grand a Rieux. 

Starý Španěl je krajní případ postavy, která je vymezena 

horizontální polohou, skromností a příšeřím - tato omezení mu 

dopřej í morovou epidemii přestát. Rambert jeve své podstatě 

na straně noci: všechny jeho počáteční pokusy j sou spoj ovány 

sice se světlem, dnem a horkem, ale poté, co se připojí k boji 

proti moru, je doprovázen proj evy noci, stínu a uzavřeného 

prostoru. Grand - první zachráněný nemocný - je podobně jako 

Cottard či Tarrou charakterizován distinktivními rysy oboj ího 

druhu. K jeho záchraně doj de až ve chvíli, kdy se mu podaří 

obětovat své nekonečné literární pokusy (v ohni=světlo a 

teplo) a odevzdat se plně noci. Rieux jevíce než kterákoli 

jiná postava spoj ována s mořem, výsadním místem života. Jeho 

okna maj í výhled na moře, na moře se dívá, když se rozhodne 

psát kroniku moru ... Jeho pozice je tedy bez výhrad na straně 

života. 

Starý Španěl, Rambert, Grand a Rieux vycházej í oproti výše 

jmenovaným postavám z počátečního rovnovážného stavu mezi 

životem a smrtí a postupně u nich začíná dominovat život, jak 

ostatně dokazují doprovodné časoprostorové charakteristiky 

jej ich činnosti. 

Přiřazením distinktivních rysů smrt-život postavám se uzavírá 

mikrokosmos Moru, v níž se smysl strukturuje podle Le Huenena 

a Perrona právě okolo této základní významové opozice. 

Způsobem, jakým se přiřazují role jednotlivým postavám, se 

zároveň i ustaluj e žebříček morálních hodnot Camusova světa. 

Zatímco postavy první skupiny jsou nositeli iluzí, postavy 

skupiny druhé reprezentují platné pravdy.57 

56 " ••• Cottard, mort sursitaire, vi t dans la mort pour enfin mourir (folie) 
dans la vie. u Tamtéž. s. 39 
57 Viz příloha 3, tabulka B 
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Le Huenen a Perron jinými slovy tuto skutečnost shrnují 

následovně: 

Mluvit o Othonovi v pojmech "nebe, slunce, světlo a teplo" nebo 
v pojmech "absolutno, rozum, právo a spravedlnost" či v pojmech "smrt 
a iluze" vyjde vposledku nastejno - stále se o něm tvrdi jedna a táž 
věc. 58 

Tímto systematickým a uceleným způsobem přidělování 

kvali tati vních rysů j ednotli vým součástem zobrazovaného světa 

se tak z románu stává skutečný uzavřený mikrokosmos řídící se 

svými vlastními zákonitostmi, 

představuje narušení rovnováhy 

znovunastolení. 

mýtický 

světa a 

chronotop, 

snahu o 

jenž 

jej í 

Le Huenenova a Perronova sémantická analýza Moru je jistě 

v mnohém přínosná. Především ukazuje, jakým způsobem jsou 

j ednotli vé slož ky románu navzáj em provázané a jakým způsobem 

se konotuj í na ose "pozi ti vních" a "negati vních" hodnot, či 

slovy obou kritiků "pravd" a "iluzí". Jejich vymezení 

distinktivních rysů je ale možná zbytečně konkrétní. Za 

původní dichotomii "život" a "smrt" navrhovanou oběma kritiky 

by se dala dosadit kterákoli j iná opozita obecné povahy, jako 

například "dobro" a "zlo". 

Aplikace strukturní analýzy na postavy se v případě Moru jistě 

nabízí více než u zbylých dvou Camusových románů. Většina 

postav se v tomto mýtickém prostoru boje dobra se zlem 

vymezuje vůči hlavnímu hrdinovi Rieuxovi jako jeho "pomocníci" 

či "odpůrci", čili maj í ve struktuře vyprávění jasně vymezené 

role. Postavy Moru ale maj í ještě jednu dimenzi, kterou je 

zapotřebí zdůraznit pro naše další úvahy: postavy Moru nejsou 

jenom Rieuxovými pomocníky a odpůrci, stoj ícími tu na straně 

života, tu na straně smrti, ale mají i další abstraktní 

58 "Ainsi, parler d 'Othon en termes de ciel, de soleil, de lumiere et de 
chaleur, ou en termes d'absolu, de raison, de droit et de justice, en 
termes de mort ou d'illusions, revient finalement a ne dire qu'une seule et 
meme chose." Tamtéž, s. 47. 
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rozměr. Každá z postav Moru působí především dojmem zhmotnělé 

konkrétní myšlenky. 

Vezměme si třeba postavu Panelouxe a jeho dvě kázání. První 

z nich je ukázkou křesťanství "starého typu", které lidstvu 

hrozí boží spravedlností a zlo (mor) bere j ako spravedlivý 

boží trest za jej ich nesporné viny. Druhé kázání pronáší již 

Paneloux přeměněný smrtelnou agónií malého chlapce, jejímž se 

stal svědkem. Tentokrát je jeho kázání ztělesněním křesťanství 

transformovaného, existencialistického, které jde k samotným 

základům víry a klade si otázku, zda je možné přijmout Boha ve 

světě zla. Paneloux sám o sobě je hledačem Boha a obháj cem 

víry. Jeho smrt na nemoc, která vypadá jako mor, ale nevyvíjí 

se jako mor, je spíše symbolickým zakončením nemožnosti jít 

dále cestou křesťanství než neschopností žít v obnoveném 

rovnovážném stavu života a smrti. S Panelouxem je mrtev i Bůh. 

Podobně lze dešifrovat i ostatní postavy. Othon je inkarnace 

justice, odlidštěného řádu lidské spravedlnosti. Rambert 

prosazuj e nárok na osobní štěstí a vzdává se ho tváří v tvář 

utrpení společenství. Tarrou hledá cestu, jak se stát světcem 

bez Boha a najít vnitřní mír. Grand, zvěstovatel konce 

epidemie a "jediný skutečný hrdina morové epidemie" je 

ztělesněním myšlenky znovuzačínání a jazykové nedostatečnosti. 

Rieux symbolizuje prosté nehrdinské sebeobětování se pro věc a 

snahu dostát lidské povinnosti v boji proti zlu ... 

V čem lze s Le Huenenem a Perronem beze zbytku souhlasit, je 

skutečnost, že svět Moru je koncipován jako sémanticky 

provázaný mikrosvět. V tom je vidět i zásadní posun od prvního 

Camusova románu, který se naopak vyhýbá sklonu dávat věcem 

jednoznačnou interpretaci a libuje si ve významové 

mnohoznačnosti. 59 Cílem Moru již není jenom znepokojit a 

nastínit otázky, ale i dát na otázky přesnou odpověď. 

Prostředků, jak dosáhnout tohoto předobrazu významově 

59 Například slunce a moře jsou nositeli jak příjemného tělesného požitku, 
tak i Meursaul tovy zhouby. Pláž je zároveň místem nedělních radovánek i 
místem vraždy. Vězení místem nesvobody i první Meursaultovy revolty ... 
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celistvého a uzavřeného mikrokosmu, je hned celá řada. 

Zkoumání skupiny různých postav - různých postojů - v krajní 

situaci a uvážení způsobů, jak této situaci nejlépe čelit, je 

jen jedním z nich. 

Fitchova i Le Huenenova-Perronova studie nám v mnohém 

naznačily cestu, kterou je třeba se dál ubírat. Román Mor 

vykazuje, jak dokládají obě dvě výše citované studie, všechny 

znaky myšlenkově uceleného textu, který se vyhýbá 

dvojznačnostem pečlivou a promyšlenou výstavbou všech rovin 

textu. 

Považujeme tedy za užitečné zaměřit naši pozornost na 

provázanost j ednotli vých úrovní románu a na strategie, které 

z románu Mor činí do sebe uzavřený koherentní mikrosvět, 

v němž je reprezentován určitý morální a hodnotový systém. 

Jinými slovy chceme se zaměřit na strategie, které román Mor 

podstatně odlišují od předcházejícího Camusova románu a 

kterými se dospívá k této patrné tendenci ke koherenci a 

obecné platnosti. 

2. ROMÁNOVÁ KRONIKA: ČASOPROSTOROVÁ UZAVŘENOST 

v porovnání s Cizincem nedochází v případě Moru k žádným 

pochybnostem o zařazení tohoto textu k některému z tradičních 

li terárních žánrů. Vypravěč románu sám definuj e svůj text a 

vymezuje jej jako kroniku, a to hned v úvodní větě románu: 

Les curieux événements qui font 1e sujet de cette chronique se sont 
produits en 194., a Oran. 
s. 1219 

Koncipovat románové vyprávění jako kroniku znamená 

zároveň přijmout některé narativní konvence, které jsou 

s tímto žánrem spojeny. Mezi ně pak patří především 

objektivita vyprávění. Vypravěč Moru si toho je dobře vědom, a 

proto využívá první kapitoly 

kronikáře, definuje své cíle 

59 

k formulaci 

a jmenuje 

svého 

své 

úkolu 

zdroje. 



Legitimizuje tak svou roli a dodává svému vyprávění na 

autentičnosti. 

Již ale ona výše citovaná úvodní věta románu podrývá 

poněkud věrohodnost tohoto žánrového vymezení. Místo děj e je 

sice přesně definováno, pro dataci událostí bylo ale zvoleno 

pouhé desetiletí: poněkud vágní vymezení na kroniku, která by 

se přece měla snaži t zachytit ryze obj ekti vní a historicky 

přesný chod událostí. Nepřesná datace podle nás nemá být jen 

pouhým signálem, že se nacházíme na půdě románové fikce 

odmí taj ící jednoznačně zařadit vyprávěné události pod kolonku 

jednoho konkrétního roku. Vymezené desetiletí nechává zároveň 

otevřená zadní vrátka směrem k univerzalitě a obecnosti 

románu. Přesné určení data by nutně odkázalo román do 

minulosti a degradovalo ho na kvazihistorickou skutečnost 

odtrženou od mimoliterární přítomnosti. 

Vezmeme-li v potaz, že Mor vychází v roce 1947, krátkou dobu 

po skončení druhé světové války, má zamlčení přesného roku 

popisovaných událostí a zvolení právě čtyřicátých let svůj 

význam vyprávěné události mohou být jednak románovou 

alegorií nedávno zažité německé okupace,6o jednak odkazem 

k univerzalitě románu platné bezprostředně i pro jeho 

současníka. Nepřesné časové vymezení prezentuje kroniku 

jako odraz potenciální přítomnosti, která se dotýká každého 

jednotlivého čtenáře, a je tedy "věcí nás všech". 

Ze samotného výběru literárního žánru "románová kronika" 

je tak již od první věty patrné dvojí zaměření románu. Prvním 

cílem je dodat příběhu na autentičnosti, pravdivosti a 

věrohodnosti (kronika jako zachycení historické skutečnosti), 

druhým pak snaha o symbolicko-alegorické ztvárnění skutečnosti 

(patrné již díky nepřesné dataci příběhu) zcela v duchu 

60 Tato interpretace je ostatně velice častá a nabízí se obzvláště 
porovnáme-li mimoliterární Camusovy zkušenosti s německou okupací a některé 
pasáže Moru, které jsou jej ich vzornou kopií. Podrobně se tímto faktem 
zabývá například Lévi-Valensi ve své monografii o Moru. Lévi-Valensi, 
Jacqueline. La Peste d'Albert Camus. Paris: Gallimard, 1991. 
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Defoeova citátu, který je Camusem zvolen za úvodní motto 

románu: 

II est aussi raisonnable de représenter une espece d' emprisonnement 
par une autre que de représenter n' importe quelle chose qui existe 
réellment par quelque chose qui n'existe pas. 
s. 1215 

Zdá se, že pole románové kroniky poskytuje pro symbol a 

alegorii obzvláště příhodnou půdu. Kronice je vlastní časová a 

prostorová uzavřenost příběhu, která z vyprávěných událostí 

dělá jakýsi "výsek" reality či její "reprezentativní vzorek". 

Jinými slovy, onen doj em sémanticky homogenního mikrokosmu, 

který v Moru vypozorovali Fitch i Le Huenen a Perron, má svoje 

kořeny již právě ve výběru žánru. 

Podívejme se teď ve stručnosti, jak vypadá u námi 

analyzovaného románu časoprostorové vymezení příběhu. 

V případě Moru se časové rozvržení událostí omezuj e na dobu 

přibližně jednoho roku, od jara do konce zimy. Rozvržení 

kroniky do pěti částí opisuje stejnou křivku jako vývoj morové 

epidemie, a ta je zase, jak prokázali Le Huenen a Perron, 

provázána se čtyřmi ročními obdobími, jej ichž střídání tuto 

křivku určuje. Jaro je časem vzniku epidemie, léto časem její 

kulminace, podzim stabilizace a zima přináší ústup morové 

epidemie . Zdánlivá linearita vyprávění "od j ara do zimy" má 

v sobě zároveň něco z oné cyklické uzavřenosti času, který je 

vlastní všem tradičním kronikám. Návratnost ročních období 

jako by předznamenávala i návratnost děj ů. Přestože se tedy 

kronika Mor zaměřuje na popis "podivných událostí", které 

narušily běžný rytmus života ve městě Oran, nic nevylučuj e 

možnost, že s novým jarem nepřijde další vlna morové epidemie. 

Závěrečnými řádky kroniky nic nekončí, vše může jednou začít 

nanovo podle úplně stejného scénáře: 

... il (Rieux) savait ce que cette foule en joie ignorait, et qu'on 
peut lire dans les livres, que le bacille de la peste ne meurt ni ne 
disparait jamais, qu'il peut rester pendant des dizaines d'années 
endormi dans les meubles et le linge, qu'il attend patiemment dans les 
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chambres, les caves, les malles, les mouchoirs et 
que, peut-etre, le jour viendrait ou, pour 
l'enseignement des hommes, la peste réveillerait 
enverrait mourir dans une cité heureuse. 
s. 1474 

les paperasses et 
le malheur et 

ses rats et les 

Závěr kroniky, coby významově nejvíce exponovaná část románu, 

podporuje tuto myšlenku a varuje před novým začátkem téhož. 

V románové kronice jde obvykle s cykličností času ruku 

v ruce i jasné prostorové vymezení událostí. Alice Jedličková 

ve své charakteristice kroniky připomíná, že prostor románové 

kroniky bývá vytyčen nejen topograficky, ale i eticky.61 I této 

definici uzavřenosti je román Mor s to dostát. Místo událostí 

je omezeno na město Oran, z něhož se po uzavření hradeb stává 

prostor dokonale neprodyšný. Uzavřenost etická je dána střety 

hlavních postav reprezentujících různorodá ideologická zázemí, 

která maj í i přes svoj i odlišnost společnou morální základnu 

vedoucí postavy ke společném boj i proti zlu. Moru je tedy 

vlastní ona hermetická uzavřenost prostoru a cykličnost času, 

která je typická pro všechny kroniky. Částečně i díky tomu se 

z románu Mor stává cosi na způsob mikrokosmu. 

Město Oran je jen fikčním obrazem této uzavřenosti, 

předznamenané prvotně již samotným literárním žánrem. Oran je 

sice osamělá a po uzavření městských bran dokonale ohraničená 

buňka, jako taková ale poskytuj e ideální prostor k tomu, aby 

odrážela chod všehomíra. 62 Každá j ednotli vost obsažená v této 

buňce směřuje k tomu být předobrazem něčeho obecnějšího a 

dostat se tak na úroveň symbolu platného nejen v rámci 

fikčního světa, ale i mimo něj. Jeden neoddiskutovatelný 

příklad za všechny: samotná morová epidemie je konkrétním 

znakem, který zastupuje univerzálii ve světě jako takovém. 

61 Jedli6ková, Alice. "tas a jeho úloha při konstituováni narativniho dila." 
In Na cestě ke smyslu. Praha: Torst, 2005, s. 224. 
62 Maně se nám tu vnucuje paralela s Komenského Labyrintem světa, kde popis 
jednoho města je alegorickou sumou všehomira. V tomto připadě sice nejde o 
kroniku, ale princip výstavby alegorie je obdobný. Podobně jako v Labyrintu 
i v Moru je předána jakási suma postojů ke světu (reprezentováno 
j ednotli vými postavami) a nalezen smir, tentokrát ale v podobě spole6né 
pomoci lidem (neb Bůh je mrtev) . 
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Zbývá jen naj í t a dosadit obecný poj em, který tomuto znaku 

odpovídá. Je snad zbytečné opakovat, že tím nejobecnějším 

pojmem, který je třeba za morovou epidemií hledat, je Zlo o 

sobě. Zlo, které nemusí být nutně jenom nacistickou okupací 

(j ak si kritika navykla mor v městě Oran interpretovat), ale 

zlo, které se může projevovat v různých formách (smrt, 

inkoherence, abstrakce, utrpení ... ), podobně jako i sám mor má 

různé formy a různá stádia. 

Tím se ale již dostáváme k tomu, co je předmětem naší 

následující kapitoly: jak se střetává tato inklinace 

k symbolicko-alegorickému vyjádření s potřebou autentifikovat 

kronikové vyprávění, tzn. neodtrhávat ho zcela od žité ; 

skutečnosti a dodat mu na pravdivosti a důvěryhodnosti. 

3. EMBLEMATlZACE A AUTENTIFlKACE63 

Ve formě kroniky jsme se setkali s tím, co určuje a 

provází román Mor jako celek: snaha dát konkrétní reálný obraz 

věcem a vytěžit z nich jejich obecné poselství. Jak prokázali 

Le Huenen a Perron, každá konkrétní j ednotli vost diegetického 

světa Moru, počasím počínaje a samotnou morovou epidemií 

konče, je zasazena do celé sítě významových vztahů a dostává 

se jí tak rozměrů symbolu s nárokem na obecnou platnost. 

Náš další výklad si do značné míry klade za cíl naznačit právě 

toto kolísání mezi narativními postupy směřujícími ke 

konkretizaci a autentifikaci na straně jedné a postupy 

vedoucími k zabstraktnění či symbolizaci jednotlivých prvků 

vyprávění na straně druhé. 

63 "Autentifikace" se v našem podáni zcela nekryje s pojmem, kter9 Doležel 
použivá v Narativních strategiích v české literatuře. Doležel pod pojmem 
"autentifikace" chápe proces spojen9 s v9stavbou fikčniho světa a 
s věrohodnosti motivů pouštěn9ch vypravecem do jeho v9stavby. V našem 
pojeti je "autentifikace" pojem poněkud širši, kter9 zahrnuje vše, co má 
literárnimu textu dodat na autentičnosti, důvěryhodnosti, "pravdivosti" a 
zaj isti t mu tak pune konkrétni individuálně žité skutečnosti. Zároveň je 
pak autentifikace námi chápána jako opozitum k opačnému procesu vedoucimu 
ke zevšeobecněni a symbolu. 
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3.1 Oran-univerzálni město 

Vraťme se na samý začátek románu, v němž se čtenáři 

představuje město Oran. Již tady, zdá se, má snaha po 

univerzálnosti navrch nad potřebou dát městu Oran a jeho 

obyvatelům konkrétní individualizovanou tvář. Jakkoli vypravěč 

předstírá, že hledá popis toho, co odlišuje Oran od ostatních 

míst civilizovaného světa, podává nakonec takový obraz Oranu, 

který by padl jako ulitý kterémukoli j inému civilizovanému 

městu kdekoli na světě. 

Vypravěč nejprve nastiňuje běh města v opakujícím se rytmu 

ročních období, posléze přechází ke každodenním činnostem jeho 

obyvatel. Není náhoda, že popis života obyvatel je doprovázen 

stručným načrtnutím toho, jak se v městě Oran běžně 
...... .. \, 

"zlJe , 

"miluje" a "umírá" tato témata budou tvořit v průběhu 

vyprávění osy, okolo nichž se celé Rieuxovo vyprávění točí. 

Zároveň jsou tím vyznačeny tři základní body, které jsou 

společné celému lidskému rodu: "život-Iáska-smrt". 

Umírání ve městě Oran je prezentováno jako jeho 

nej originálněj ší stránka. Přesto ale i ta vzbuzuj e pocit, že 

je univerzální vlastností všech civilizovaných měst: 

Ce qui est plus original dans notre ville est la difficulté qu'on peut 
y trouver a mourir. Difficulté, d'ailleurs, n'est pas le bon mot et il 
serait plus juste de parler d'inconfort. Ce n'est jamais agréable 
d'ětre malade, mais il y a des villes et des pays qui vous soutiennent 
dans la maladie, ou I' on peut, en quelque sorte, se laisser aller. 
( ... ) Mais a Oran, les exces du climat, I' importance des affaires 
qu'on y traite, l'insignifiance du décor, la rapidité du crépuscule et 
la qualité des plaisirs, tout demande la bonne santé. 
s. 1220 

To, co vypravěč svádí na výstřelky podnebí, důležitost 

rozjednaných obchodů, nic neříkající dekor města, rychlost 

soumraku a způsob zábavy v městě Oran, má v podstatě platnost 

obecného výroku, který se dá vztáhnout na každé jiné "moderní" 

město. Vše v popisu města tedy směřuj e k tomu, aby byl Oran 

představen jako místo "neutrální", "banální" a "nic 
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neříkajícího" dekoru, čili jako místo univerzální, za které se 

dá dosadit kterékoli místo jiné. 

Má-li Oran vskutku nějakou originální stránku, pak je to ono 

propojení klimatu a lidského života a jejich relativní 

rovnováha, kterou se snaží deskripce města Oranu ustanovit. Ve 

výše citované ukázce výčet důvodů, pro které je nutné být 

zdravý, ostatně příznačně tlumočí toto propojení rozmarů 

přírody na straně jedné ("les exces du climat", 

"l'insignifiance du décor", "la rapidité du crépuscule") a 

lidské každodennosti na straně druhé (,,1' importance des 

affaires", "la qualité des plaisirs"). 

Pro toto jinak neutrálního místo ustanovených zvyků znamená 

morová epidemie narušení každodennosti a vnesení chaosu do 

relativního řádu. Klima a počasí, které doposud určovalo 

rytmus každodenních činností, určuje od nynějška průchod 

nemoci a křivku epidemie. Nadále tedy zůstávají přírodní jevy 

provázané s lidským životem, tentokrát ale ve službách 

epidemie určují i okamžik smrti. To, co by se tedy mohlo zdát 

jako specifikum odlišující město Oran od všech ostatních, tak 

vlastně ohraničuje vyprávěné události jakýmsi mýtickým rámcem, 

kde se živly ve všeobecném zmatení postavily na stranu běsnící 

epidemie. 

3.2 Postavy Moru 

Jako autentifikující či emblematické složky vyprávění 

působí l postavy Moru. Celá první část, počínaj ící popisem 

města a končící deklarací moru, jej akousi dramatickou 

expozicí, během níž se postupně představují všechny hlavní 

postavy románu a během níž se profiluje jejich zaměření a 

charakter. Postupně tak přicházejí na řadu postavy rekrutující 

se z okruhu Rieuxových známých: Othon, Rambert, Tarrou, 

Paneloux, Grand a Cottard. Jejich osudy se stanou spolu 

s Rieuxovým putováním městem hybnou částí narativní osy 

románu. Zbytek města je pak redukován na bezejmennou masu, na 
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antický chór, o němž se referuje počínaje druhou částí románu 

především v sumarizujících deskriptivních pasážích. Z tohoto 

neodlišeného zástupu vystupují, hlavně v Tarrouových zápiscích 

zabývajících se "podružnými detaily" a řízených "hlediskem 

bezvýznamnosti", individuální dramata konkrétních okrajových 

postav, jako je stařík plivající na kočky nebo výhybkář Camps. 

Znovu jsme tak svědky toho, jak se střetávají ony dvě tendence 

po obecnosti a autenticitě. Tarrouovy okrajové postavičky 

vnášejí do románu právě onen prvek autenticity, zatímco 

redukování zbytku města na jednotný a od okolního světa 

odtržený kolektiv dodává příběhu onu dimenzi obecné platnosti 

a univerzálnosti a činí z morových událostí záležitost "nás 

všech". 

Hlavní postavy románu, Rieux, Tarrou, Othon, Rambert, 

Paneloux, Grand a Cottard, pak vycházejí ze střetu mezi 

obecným a konkrétním jako jakási syntéza obou. Jej ich osudy 

sice vykazují individuální rysy, jejich fyzické 

charakteristiky a povolání se liší, ale při bližším pohledu je 

snadné rozeznat, že podstata těchto postav podléhá značné 

stylizaci a obecné generalizaci na základě určité ideje, 

jejímiž jsou reprezentanty.64 Nelze však v tomto případě mluvit 

o jakýchsi "individualizovaných typech", ale skutečně o 

ztělesněných abstrakcích, které ve fikčním světě nabývají 

hmatatelných obrysů a fyzické podoby. 

3.3 Objektivita a polyfonie vyprávění 

Svou roli v autentifikaci románového vyprávění sehrává l 

diskurz vypravěče, respektive jeho snaha o "objektivitu" a o 

zachycení věcí, které jsou obecně platné pro celé společenství 

zamořeného města (odtud výběr témat, vypravěčem postupně 

pojednávaných, jako jsou láska, utrpení, exil ... ). Ve srovnání 

s Cizincem je tu opět patrný radikální posun ve funkci 

64 Viz vyse zmiňovaná studie Rolanda Le Henena a Paula Perrona a naše 
poznámky k ní. 
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vypravěče. I tady bychom sice mohli hovořit o jakési 

obj ekti vní ich-formě nebo o extradiegetickém homodiegetickém 

vypravěči. Tentokrát je však objektivita vyprávění programově 

dána nej en žánrem kroniky, ale i rolí kronikáře, kterou si 

vypravěč v úvodu přisvojuje. 

Objektivita vyprávění se zároveň podílí na budování 

důvěryhodnosti vypravěče. Jak vyplývá z Doleželovy práce o 

narativních způsobech 65, ich-forma neposkytuje vypravěči 

takovou míru důvěryhodnosti, která by vypravěči zaručovala 

autoritu naprosto spolehlivého zdroje. Snad i proto se 

vypravěč Moru zpočátku skrývá za obj ekti vní er-formou, aby 

nevznikaly žádné pochyby o hodnověrnosti jeho vyprávění a aby 

jeho události a zážitky morové epidemie mohly být považovány 

za stoprocentně pravdivé a autentické. 

Tato snaha eliminovat své Já ve vyprávění vede až k onomu 

počátečnímu dojmu, který Kellman charakterizuje následovně: 

Mor je příběh, který chce, abychom uvěřili, že ho nenapsal nikdo konkrétní, 
že ve skutečnosti vypráví sám sebe. Sám k sobě opakov2ně odkazuje jako ke 
"kronice". To, co charakterizuje kroniku, je chod událostí a jejich 
chronologie, a ne indi viduální představivost. Ctností kroniky je 
pravdivost, a ne vynalézavost. Vypravěč úzkostlivě dbá na to, aby potvrdil, 
že nejde jen o soukromou smyšlenku, a definuje proto prostřednictvím 

neosobního zájmena třetí osoby roli kronikáře. 66 

Tento prvotní dojem ale v závěru vyvrací odhalení identity 

vypravěče. O tom však ještě bude řeč později. 

K roli kronikáře neodmyslitelně patří kromě objektivity i 

využívání dostupných pramenů. V tomto případě jde o 

kronikářovo vlastní svědectví, svědectví ostatních postav 

65 Doležel, Lubomír, Cit. d. 
66 "The Plague is a tale that would have us beleive that no one in 
particular wrote i t, tha t i t is in fact telling i tself. It is repea tedly 
referred to as a "chronicle", and what defines a chronicle is that 
chronology, not individual imagination, determines the order of events. 
Veracity, not invention, is the virtue of a chronicle , and an author 's 
byline would be a disturbing reminder of the possibility of eccentricity 
and fabrication. Scrupulous about establishing that this is no private 
fantasy, the anonymous narrator defines, through a detached third-person 
pronoun, the role of chronicler." 
Kellman, Steven G., Cit. d., s. 24 
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kroniky a r~znorodé texty, které vypravěči "náhodou přišly do 

rukou". Zároveň vypravěč Moru v úvodní pasáži románu 

prohlašuje, že bude s prameny zacházet, jak uzná za vhodné: 

II se propose d' Y puiser quand il le jugera bon et de les utiliser 
comme il lui plaira. 
s. 1222 

Takové upřímné prohlášení předpokládá, že vypravěč příběhu je 

natolik d~věryhodná a k vyprávění oprávněná osoba, že si m~že 

takové vyloženě "nekronikové" zacházení s prameny dovolit. 

Sám vypravěč má proto od počátku potřebu sv~j statut kronikáře 

ospravedlnit. Na obhajobu této své role uvádí svou přímou 

účast na vyprávěných událostech a vlastnictví dokument~ 

dostačujících k uspořádání retrospektivní kroniky morové 

epidemie. Jako člen společenství se vypravěč cítí oprávněn 

k tomu, aby mluvil ve jménu všech: 

Et le narrateur est persuadé qu'il peut écrire lCl, au nom de tous, ce 
qui lui-meme a éprouvé alors, puisqu'il l'a éprouvé en meme temps que 
beaucoup de nos concitoyens. 
s. 1276 

Prvním skutečným krokem k legitimizování Rieuxova 

vyprávění je ale právě odstranění vypravěčského Já v průběhu 

takřka celého románu. Tím dochází k zajímavému zdvojení 

Rieux-postava je Rieuxem vypovězen jako "on", jako z venku 

popisovaná postava, individuum jednající v zamořeném světě, 

zatímco Rieux-vypravěč je takřka systematicky představován 

jako člen kolektivu, jako nedílná součást celku, "jeden z nás, 

kdož zakusili útrapy moru". Počáteční "il", jímž je vypravěč 

označován v úvodu románu se v pr~běhu druhé části rozplývá v 

kolektivním "nous" nebo všezahrnujícím "on": 

Et pour nous tous, le sentiments qui faisait notre vie et que 
pourtant, nous croyions bien connaitre (les Oranais, on l'a déjá dit, 
ont des passions simples), prenait un visage nouveau. 
s.1276 
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Přestože se vypravěč většinu románu skrývá za neosobním "il" 

či kolektivním "nous" a "on" , postupuje v prfiběhu celého svého 

vyprávění tak, aby jeho autorita nebyla podryta závěrečným 

odhalením jeho pravé identity. I při zpětném pohledu je 

zřejmé, že vypravěč zakládal svou dfivěryhodnost od začátku na 

tom, že vyprávěl jen to, co bezprostředně znal. Jádro fikční 

skutečnosti samé se točí právě okolo Rieuxovy zkušenosti. 

Rieux je tak například jediná postava, které se dostává 

výsadního práva vnitřního monologu. Pokud se jedná o zkušenost 

postavy jiné, vypravěč nikdy neopomine uvést zdroj, ze kterého 

se mohl Rieux tu či onu informaci dozvědět. Vždy jde tedy buď 

o vyprávění, kterého je Rieux přímým účastníkem, nebo které mu 

bylo zprostředkováno jedním z aktérfi (popřípadě Tarrouovými 

zápisky). Několik málo příkladfi za všechny: 

II parla longtemps et voici a peu pres son discours reconsti tué. (s. 
1420 - úvod k Tarrouově zpovědi, které je Rieux adresátem). 

Sous la rubrique "Rapports de Cottard et de la peste", ce tableau 
occupe quelques pages du carnet et le narrateur croit utile d'en 
donner ici un apercu. (s. 1377 úvod ke Cottardově pfiběhu 

zaznamenaného Tarrouem) 

II (Rambert) se rendit chez Rieux et lui raconta ses démarches dans le 
détail. (s. 1340-následuje po pfetlumočeném Rambertově vyprávěni) 

Záruka "pravdi vosti" vyprávění by tedy byla poskytnuta i 

v případě, že by identita vypravěče byla známa už na začátku. 

Domní váme se proto, že vypravěčova cesta od neosobního "il" 

k vlastnímu "je" přes kolektivní "nous" v sobě skrývá i něco 

jiného než honbu za autentifikací kronikového vyprávění. Za 

touto změnou je možné hledat l jistou emblematickou 

existenciální dimenzi. Ve chvíli, kdy se odhalí vypravěčova 

identita, stává se ze změny od neosobního zájmena třetí osoby 

na subjektivní osobu první i názorná ilustrace proměny, kterou 

si prošel Rieux jako postava. Rieux totiž prodělává v prfiběhu 

morové epidemie obdobnou proměnu v přístupu k sobě samému a 

k okolnímu světu. Od osamělého jedince, který se cítí být ve 

světě sám, vede jeho cesta ke skutečnému Já právě přes pocit 
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přináležitosti k celku. Rieux putující labyrintem morového 

města a střetávaj ící se všemi možnostmi, které mu tento svět 

panuj ící zhouby nabízí, nalézá konečně svůj trpký lusthaus a 

obj evuj e sám sebe na konci této pouti. Na konci stoj í sice 

znovu osamělé individuum, stejně jako na začátku, tentokrát 

ale poznamenané novou zkušeností a vnitřně proměněné poznáním, 

které mu morové události přinesly. Prostá formální změna ve 

vyprávění v rámci textu, který je vystavěn tak, jak jsme 

naznačili výše, dostává opět určitý symbolicko-alegorický 

rozměr. 

Pocit přináležitosti k celku není na úrovni vyprávění 

manifestován jen vypravěčovým "nous" a "on", ale nacház í si 

svůj formální prostředek i v záměrné polyfonii vyprávění. Tady 

zaznamenáváme další zásadní posun oproti Cizinci, kde vypravěč 

nahlížel vyprávěné události z jediné (své vlastní) 

perspektivy. V Moru se dostává střetu různých perspektiv 

dostatek prostoru. Jakkoli má Rieux coby vypravěč výsadní 

právo organizovat sled a rozsah příspěvků ostatních postav 

(Rambertovo vyprávění, Tarrouovy zápisky, Panelouxovo 

kázání ... ), celkový výsledek působí dojmem střetu různých 

postojů a perspektiv unifikovaných cestou za společným cílem. 

Namísto jednohlasého Meursaultova vyprávění, který do své 

promluvy integruje nahodilé útržky promluv ostatních postav a 

zastřešuj e je svou značně selektivní perspektivou vnímání, se 

v případě Moru setkáváme s polyfonním vyprávěním snažícím se 

neupřít všem zúčastněným stranám jejich místo v kolektivní 

diskusi. Postoje postav jsou převzaty buď přímo, v podobě 

monologu či dialogu, anebo jsou předány v podobě (volné) 

nepřímé řeči a přejatého vyprávění zasazeného a integrovaného 

přímo do vypravěčova partu. 

V míře integrace 

protichůdné cíle. 

promluv postav se dají vystopovat dva 

Mimetická podoba promluvy postav je vedena 

buď vypravěčovou snahou distancovat se od pronášeného proslovu 

to je případ Panelouxova prvního kázaní v porovnání 
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s kázáním druhým, které jej iž předáno formou nepřímé řeči 

anebo naopak snahou po co nejvěrohodnějším zachycení promluvy 

a udělení přímé řeči výsadního místa v rámci celkové 

vypravěčovy promluvy, čili dodat mu na důležitosti to je 

případ Tarrouovy zpovědi na terase nebo Rieuxových příspěvků 

na prefektuře, 

odpůrcům: 

kde se toto výsadní místo upírá Rieuxovým 

Richard trouvai t qu' il ne fallai t rien pousser au noir et que la 
contagion d' ailleurs n' étai t pas prouvée puisque les parents de ses 
malades étaient encore indemnes. 
-Mais d'autres sont morts, fit remarquer Rieux. ( ... l 
Richard, cependant, pensait résumer la situation ( ... l 
-La question, insista Rieux, n'est pas de savoir si les mesures 
prévues par la loi sont graves mais si elles sont nécessaires pour 
empecher la moi tié de la ville d' etre tuée. ( ... l 
s. 1257-1258 

Polyfonie románu Mor ve srovnání s jednostrunným Meursaultovým 

vyprávěním má své logické opodstatnění jak jinak a lépe by 

se dala manifestovat jedna ze zák12dních myšlenek románu, 

totiž že "mor je záležitostí nás všech"? Kolokviální charakter 

románu tak tlumočí to, co jej edním z tématických lei tmoti vů 

románu: postihne-li katastrofa (zlo, mor) společenství, pak je 

to záležitost každého v rámci tohoto společenství. Už není 

žádné individuální "já" ale kolektivní "my", neodlučitelná 

sounáležitost všech "já" v něm obsažených. Koncipovat 

vyprávění jako kolokvium několika reprezentantů tohoto 

společenství znamená pro vypravěče zároveň l redukovat sebe 

sama na jednoho "z nás", na j eden hlas mezi mnohými. Děj e se 

tak pochopitelně opět na úkor autentického prožitku reálné, 

konkrétní katastrofy. I na úrovni vyprávění musí ustoupit 

snaze po zobecnění a univerzální platnosti. 67 

67 Obdobnou myšlenku formuluje Václav Jamek ve své studii "To, co je 
v lidských silách"; "Retrospektivní objektivita shrnujicí reportáže, v nlZ 
je román stylizován (včetně odstupu vypravěče, který pojednává i sám sebe 
v třetí osobě, dokonce zdvojené: jako Rieuxe a jako "vypravěče"), zeslabuje 
ovšem bezprostřední náraz kruté konkrétní skutečnosti a podporuje naopak 
dojem jakéhosi užšího kolokvia, v němž jako by se soustřeďovalo vědomí 

širší tragédie, jež postihuje celé společenství ... " 
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3.4 Konkrétní vyjádření versus metafora 

Partnerem Rieuxe-vypravěče ve vyj adřování obecnin jej eho 

duchovní dvojče, "bratr v koupeli", Tarrou. Je to právě on, 

kdo dokáže v monologu-zpovědi adresovaném Rieuxovi vytěžit 

z moru jeho abstraktní a symbolickou stránku. Nejprve uvede 

paralelu mezi "zamořenými" a soudci a posléze tuto paralelu 

ještě rozšíří na celý lidský rod. Ještě předtím, než k tomu 

dospěje sám Rieux, vysloví myšlenku o boji proti pohromám (= 

moru = zlu) a potřebu být vždy na straně obětí: 

Je dis seulement qu'il y a sur cette terre des fléaux et des victimes 
et qu'il faut, autant qu'il est possible, refuser d'etre avec le 
fléau. Cela vous paraitra peut-etre un peu simple, mais je sais que 
cela est vrai. 
s. 1426 

Metafora "zamořených lidí" jako lidí přihlížejících nečinně 

k nespravedlnostem tohoto světa není v textu ostatně jediná. 

Lexikum spojené s konkrétními událostmi morové epidemie se 

znovu objevuje v metaforách a personifikacích a činí tak 

z obou neoddělitelný celek. Například v úvodní pasáži třetí 

části románu se nejprve mluví o požárech roznášených větrem 

podobně jako "zárodky morové epidemie". O něco později se 

"požár" stává metaforou všeobecného šílení obyvatel města 

Oranu: 

On pe ut penser que toutes ces circonstances, ajoutées au vent, 
porterent aussi l' incendie dans certains espri ts. Les portes de la 
ville furent attaquées de nouveau pendant la nuit ( ... ) II Y eut des 
échanges de coups de feu, des blessés et quelques évasions. 
s. 1358 

Jako by si vypravěč sám dával záležet na rozrušování hranice 

mezi konkrétním vyjádřením a jejím figurativním užitím. Je-li 

tato hranice narušena, nic už nebrání tomu, aby se konkrétní 

stalo metaforou a symbolem, vnější znak vnitřním a naopak. 

Jamek, V. "To, co je v lidských silách." In V.J. Duch v plné práci. Praha: 
Torst, 2003, s. 113 
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Dvě protichůdné tendence, po autentifikaci na straně jedné 

a po obecném vyj ádření na straně druhé, které z příběhu činí 

ono neustálé "kolísání mezi přirozeným a neuvěřitelným, 

individuálním a obecným, tragickým a každodenním, absurdním a 

logickým ... ,,68, byly patrné již v Meursaul tově příběhu. I tady 

jsme měli obyčejného, téměř bezejmenného úředníčka, který 

spáchá neobyčejnou "solární" vraždu dodávající jeho příběhu 

mýtický rozměr. V Moru se ale stává z "autentifikace" a 

"emblematizace" samotný hybný princip díla, kterému se 

podřizuj í jeho j ednotli vé složky a který určuj e i výstavbu 

narativního textu. Nutno ale poznamenat, že v Meursaultově 

příběhu přece jenom nakonec zvítězila snaha o autentičnost, o 

zachycení jedné možné žité skutečnosti. Obecné a abstraktní se 

v Cizinci nachází v latentní podobě, kterou je třeba důkladně 

podnítit interpretací (začasto závislé na Camusově díle 

filozofickém), aby náznak vydal svou obsahovou náplň. V Moru 

je tomu ale již naopak. Emblematizace nabyla převahu nad 

autentifikací. 

4. TEMATIZACE NA ÚROVNI VYPRÁVĚNÍ 

4.1 Deskriptivni a úvahové pasáže 

Vkládání autentifikačních prvků a pasáží směřujících více 

k celkovému zobecnění je patrné i v kompoziční výstavbě 

románu. Ta je mimo jiné charakteristická tím, jak se v ní 

prostřídávají pasáže narativní s pasážemi deskriptivními a 

úvahovými. Narativní pasáže tlumočí individuální osudy 

hlavních postav, pasáže deskriptivně-úvahové pak přinášejí 

zobecňující pohled na věc. Tak například první část románu je 

68 Citát je převzat z Camusovy studie o Kafkovi. Celá věta, z níž si citaci 
vypůj čuj eme, zní: "Ces perpétuels balancement entre le naturel et 
1 'extraordinaire, 1 'individu et 1 'universel, le tragique et le quotidien, 
1 'absurde et le logique se rztrouvent atravers toute son oeuvre et lui 
donnenta la fois sa résonance et sa signification." 
Camus, Albert. L'espoir et l'absurde dans l'oeuvre de Franz Kafka. In A. 
C.: Le Mythe de Sisyphe. Paris: Gallimard, 1975, s. 167n. 
Camusova slova jako by vyjadřovala i jeho vlastní umělecké krédo. 
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narozdíl 

události 

od zbytku převážně narativní. Lineárně vyprávěné 

prvních dní epidemie jsou jen zřídka přerušeny 

Rieuxovým vnitřním monologem nebo úvahou. Vpád morové epidemie 

do města Oranu jako by s sebou ale přinášel řadu dílčích 

událostí, které podněcují vypravěče k tomu, aby z nich vytěžil 

jejich symbolický rozměr. V okamžiku, kdy je mor vyhlášen 

oficiálními institucemi, se tedy rytmus vyprávění mění. Běh 

událostí se pozastaví a druhá část je uvedena deskriptivním 

výjevem ze života morem zasaženého města. Narativní pasáže 

tlumočící příběh hlavních postav románu jsou od tohoto 

okamžiku prokládány pasážemi deskriptivními, jejichž cílem je 

shrnout jednotlivé etapy morové epidemie. Z prostých 

skutečností, jako je uzavření městských bran, j sou pak 

generovány důsledky, jimž je vypravěčem přičítána určitá 

existenciální dimenze . Deskriptivní pasáže tak dostávaj í Mor 

za samou hranici fabulace a přeměňuj í ho na filozofický esej 

tím, jak odsouvaj í samotný příběh do pozadí a upřednostňuj í 

jeho morální a ideologický význam. 

Tak například odloučení bytostí ve městě a mimo něj vede podle 

vypravěčova komentáře k vyprazdňování smyslu slov i činností, 

odloučení bytostí je záminkou k úvahám o podobách exilu, 

uvržení do bezčasí a upínání se k minulosti apod. 

Na tomto příkladu je názorně vidět další veliký posun 

v narati vní strategii ve srovnání s předcházej ícím Camusovým 

románem, kde stejná témata implikovala jen struktura 

narativního diskurzu (narration) nebo příběh sám (histoire). 

Vyprazdňování smyslu slov nikdy nebylo vypravěčem explicitně 

formulováno a vyplývalo z pouhého Meursaultova aktu vyprávění, 

popřípadě z jeho implicitních narážek typu "cela ne veut rien 

dire". Bezčasí a návrat k minulosti byly naznačeny kompozicí 

románu a změnou narati vní perspektivy v druhé části románu, 

téma exilu bylo zachyceno v samotném Meursaultově přístupu ke 

světu, v jeho "cizinectví", které si na úrovni narace našlo 

své vyj ádření v nepřirozené obj ekti vizaci ich-formy, případně 
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Meursaultovým příběhem, jehož nedílnou součástí bylo uvěznění 

a odtržení od okolního světa smyslových prožitků. Tady je tomu 

právě naopak, morová epidemie slouží jako podnět (ne-li 

zástěrka) k tomu, aby tato témata byla vypravěčem exponována 

v jeho vlastním události komentujícím partu. Témata, která 

v Cizinci zůstávala v latentní implikované formě, dostávají 

v Moru nejen konkrétní obraz na rovině fikčního světa 

(histoire), ale jsou tematizována přímo na úrovni vyprávění 

(réci t) . 69 

4.2 Zmnožováni témat 

Srovnáním Moru s Cizincem jsme se posunuli směrem k onomu 

"zmnožování" témat, k "mise en abyme" , jak ho na příkladu 

jazykového vyjádření demonstroval ve své studii Fitch. Obdobná 

témata, na která jsme narazili při analýze Cizince, naj deme 

totiž i v Moru, tentokrát ale na více úrovních narati vního 

textu. 

Tak například "znovuzačínání", jak jsme se snažili ukázat 

výše, je v Cizinci naznačeno cyklickou kompoziční výstavbou 

románu. Kellman70 ve své monografii věnované Moru zmiňuje, že 

totéž platí i v případě druhého Camusova románu. Na cyklické 

narativní matrici ("circular narrative pattern") Moru se podle 

něj podílí především způsob, kterým se prezentuje vypravěč -

odkrytí identity vypravěče v samém závěru románu vyjeví pravé 

důvody, proč právě Rieux přij al roli kronikáře a vrátí tak 

čtenáře znovu na začátek románu, kde se vypravěč skrýval pod 

objektivním "il". Kromě této cyklické narativní matrice, 

kterou má Mor s Cizincem společnou, je ale znovuzačínání 

v Moru opět výrazně tematizováno i na úrovni celého románového 

textu. Narážky na znovuzačínání se objevují v promluvě postav 

i vypravěče. Morová epidemie sama je Rambertem definována jako 

neustálé znovuzačínání a echo této myšlenky prostupuje i další 

69 Pojmy nnarration", nrécit" a nhistoire" přej imáme z Genettovy 
terminologie a jsou vysvětleny v teoretické části této práce. 
70 Kellman, Steven G., Cit. d. 
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jednotlivosti spojené s morovou epidemií. Tak například po 

noční koupeli Rieuxe a Tarroua vypravěč poznamenává, že "teď 

je zapotřebí znovu začít",71 při návratu krys do města ke konci 

morové epidemie se Tarrou ptá, zda "to všechno začne nanovo" 

(míněn je mor) 72, pro Cottarda je konec moru předmětem obav, že 

mor nic nezměnil a že všechno začne nanovo ... 73 

Na úrovni vyprávěného příběhu některé dílčí motivy k opakování 

a znovuzačínání přímo odkazuj í - Rieux se neustálé pouští do 

téže práce, v kinech se hrají stále tytéž filmy, v divadle se 

hraje stále dokola Orfeus a Eurydika, Rambert se stále znovu a 

znovu pokouší dostat z města ... Pravým ztělesněním 

znovuzačínání je ale postava Granda, který neúnavně opisuj e 

svojí větu o amazonce stále dokola. Kruh, který se mu podaří 

prolomit spálením rukopisů ve chvíli, kdy onemocní, znovu 

zpečeťuj e příslibem do budoucna: "Mais je recommencerai" (s. 

1435) . 

Podobně prostupuj e celou strukturu románu Mor i další velké 

téma Cizince - nedostatečnost jazykového vyj ádření. I to je 

reflektováno v několika různých podobách a na různých úrovních 

narativního textu. Celou první část románu je možné 

parafrázovat jako hledání názvu, jména, označení zhouby, která 

zachvátila město a s níž je Rieux konfrontován při svých 

každodenních pochůzkách. Konkrétní zkušenost, lidé umírající 

se všemi příznaky moru a stoupající statistiky, naráží 

na neochotu oficiálních institucí označit tuto zkušenost 

slovem "mor". Jedno prosté slovo, které by stačilo k popsání 

skutečnosti, 

parafrází, 

Tlumočníkem 

je směšně maskováno řadou nedostačujících 

jejichž účelem je zastřít skutečný stav věcí. 

tohoto rozporu mezi skutečností a snahou 

kamuflovat skutečnost nejasnými slovními obraty je Rieux. A to 

71" ( ••• ) Rieux savait que Tarrou se disait, comme lui, que la maladie 
venait de les oublier, que cela était bien, et qu 'il fallait maintenant 
recommencer". (s. 1429) 
72 ,,_ Est-ce que 9a va recommencer? dit Tarrou a Rieux." (s. 1435) 
73 Mais Cottard ne souriait pas. Ii voulait savoir si 1 'on pouvait penser 
que la peste ne changerait rien dans la ville et que tout recommencerait 
comme auparavant, c 'est-a-dire comme si rien ne s 'était passé." (s. 1448) 
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nejenom jako vypravěč, ale i jako postava. Jeho intervence na 

prefektuře se celá nese v tomto duchu: 

- Quand un microbe, dit Rieux, apres un court silence, est capable en 
trois jours de temps de quadrupler le volurne de la rate, de donner aux 
ganglions mésentériques le volume d'une orange et la consistance de la 
bouillie, il n' autorise pas d' hési tations. ( ... ) Par conséquent, il 
importe peu que vous l' appeliez peste ou fievre de croissance. II 
importe seulement que vous l'empechiez de tuer la moitié de la ville. 
s. 1257 

Celá první část knihy je zakončena deklarací morového stavu. 

Slovo pro označení morové epidemie je konečně nalezeno a 

uznáno oficiálními institucemi. 

Hned v následující kapitole bere na sebe jazyková 

nedostatečnost podobu uniformních dopisů a telegramů, které 

nejsou s to vyjádřit skutečné city odloučených bytostí. 

Samotné vyprazdňování smyslu je reflektováno a explicitně 

vyjádřeno vypravěčem v jedné z oněch zmiňovaných deskriptivně

úvahových pasáží: 

Pendant des semaines, nous ffunes rédui ts alors a recornrnencer sans 
cesse la meme lettre, a recopier les memes appels, si bien qu'au bout 
d'un certain temps, les mots qui d'abord étaient sortis tout saignants 
de notre coeur se vidaient de leur sens. Nous les recopiions alors 
machinalement, essayant de donner au moyen de ces phrases mortes des 
signes de notre vie difficile. Et pour finir, a ce monologue stérile 
et enteté, a cette conversation aride avec un mur, l' appel 
conventionnel du télégrarnrne nous paraissait préférable. 
s. 1275 

Konečným odrazem jazykové nedostatečnosti na úrovni fikce je 

znovu postava Josepha Granda. Ten nejenže v civilním životě se 

Rieuxovi 

slova,,74, 

jeví 

ale 

jako 

je to 

člověk, 

právě 

který "nenachází ta správná 

on, kdo prožívá tvůrčí muka 

spisovatele odkázaného na užívání jazyka. S těmi se svěřuj e 

Rieuxovi: 

- Comprenez bien, docteur. A la rigueur, c'est assez facile de choisir 
entre mais et et. C'est déja plus difficile d'opter entre et et puis. 
La difficulté grandit avec puis et ensuite. Mais assurément, ce qu'il 
y a de plus difficile, c'est de savoir s'il faut mettre et ou s'il ne 
faut pas. 
s. 1303 

74 "Enfin, et surtout, Joseph Grand ne trouvait pas ses mots:" (s. 1254) 
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Tak se to, co našlo v Cizinci svůj obraz v podobě 

jazykového ztvárnění samotného a v neplodnosti dialogů, které 

Meursaul t vedl se svým okolím, stává v Moru předmětem 

systematické tematizace a nachází svůj odraz na úrovni 

vyprávění i fikčního světa. 

Kromě těchto dvou velkých Camusových témat, která má Mor 

společná s Cizincem, je podobná tendence k tematizaci a 

explicitnímu vyjádření na úrovni vyprávění a dialogu patrná i 

u témat dalších. Podobně se postupuje například u tématu 

abstrakce a jejího zhoubného vlivu. V rozhovoru s Rieuxem 

Rambert doktorovi vytkne, že žije v abstrakci. Následuje úvaha 

ve vypravěčově pásmu, při níž je abstrakce chápána jako mor 

sám. Mor jako abstrakce má mnoho tváří a projevuje se mnoha 

způsoby. Jedním z nich je i vpád inkoherence do "šťastného" 

města Oran. Mor ve svých důsledcích způsobuje narušení smyslu 

(viz nic neříkaj ící dopisy, práce lékařů, jej ímž cílem již 

není léčit, nepochopené gesto umírajícího operního zpěváka 

apod.). Leitmotiv románu Mor - "mor je věcí nás všech", který 

předznamenává polyfonní struktura vyprávění, je několikrát 

zopakován vypravěčem, Rambertem i Tarrouem. 

K těmto základním tématům spojených přímo s morem (a jeho 

alegorickým významem) by se dala připoj i t celá řada dalších, 

jako například nárok na štěstí a jeho hledání (Rambert, 

Rieux ... ), umělost soudního systému (reprezentováno soudním 

vyšetřovatelem Othonem i vypravěčovým partem - mor je zločin a 

je zapotřebí vždy stát na straně oběti), zamítnutí trestu 

smrti (v Tarrouově zpovědi ne večerní terase) apod. 

Mor si už nevystačí s náznakem, ale má potřebu neustále 

jednotlivá témata navracet v mimetické i diegetické části 

vyprávění, prozkoumávat je z různých úhlů ve vypravěčově partu 

i v promluvách postava nacházet jim předmětné zkonkrétnění na 

úrovni fikčního světa. 
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4.3 Dialog-prostor k diskusi 

Z toho, co jsme nastínili výše, je patrný i další zásadní 

odklon od prvního Camusova románu: dialog v Moru má zcela 

jinou funkci. Dialog v Cizinci byl převážně konkrétní 

manifestací neschopnosti domluvit se, nezdařilým pokusem o 

který je kvůli jazykové nedostatečnosti a vzájemnost, 

odlišnému přístupu postav ke světu již předem odsouzen ke 

ztroskotání. V Moru ale dialog výrazně přispívá k procesu 

tematizace a stává se živnou půdou pro řešení j ednotli vých 

témat Moru. Dialog poskytuje prostor pro sebevyjádření, ke 

střetu odlišných názorů, je otevřenou diskusí vedoucí 

k ujasnění si vlastních myšlenkových východisek: 

-Voyons, Tarrou, etes-vous capable de mourir pour un amour? 
-Je ne sais pas, mais il me semble que non, maintenant. 
-Voila. Et vous etes capable de mourir pour une idée, c'est visible a 
l'oeil nu. Eh bien, moi, j'en ai assez des gens qui meurent pour une 
idée. Je ne crois pas a l' héroIsme, je sais que c' est facile et j' ai 
appris que c'était meurtrier. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on vive et 
qu'on meure de ce qu'on aime. 

Rieux avait écouté le journaliste avec attention. Sans cesser de le 
regarder, il dit avec douceur: 
-L'homme n'est pas une idée, Rambert. 
s. 1351 

Znovu a znovu tedy narážíme na to, co bylo řečeno v úvodu 

této kapitoly o Moru: druhý Camusův román přináší ve srovnání 

s Cizincem výrazný posun ve prospěch explicitního vyj ádření. 

Aby nedocházelo k žádným pochybnostem, tematické celky se 

zmnožuj í a prostupuj í více rovin románu, z roviny narace pak 

sestupují na rovinu vyprávění a zobrazeného světa, kde 

nacházejí svoje předobrazy v jednotlivých postavách a jsou 

řešeny v rámci dialogu. 

5. SHRNUTÍ 

Celková výstavba Moru se řídí jediným kritériem - udělat 

z románového světa myšlenkově ucelený a uzavřený svět. Návrat 

k tradičnějšímu typu vyprávění a žánru kroniky má ve své 

podstatě za cíl neodvádět pozornost od tématického zaměření 
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Moru a upřednostnit jeho obsahovou náplň. Směřování k symbolu 

převažuje nad autenticitou vyprávění, které už nemá jako 

v případě Cizince zachytit konkrétní žitou zkušenost 

inkoherentního světa, ale naopak udělat z vyprávění obecně 

platnou alegorii tohoto světa. 
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, 
IV. PAD 

Poslední ze tří Camusových románů, Pád (La Chute, 1956), 

zaujímá v rámci Camusova díla specifické místo. Camus sám rád 

připomínal, že jeho dílo je koncipováno do tématicky 

uzavřených celků či "cyklů", kterými sleduj e určitý záměr a 

které odpovídají jednotlivým vývojovým fázím jeho myšlení. 

Román Cizinec Camus zařazoval do cyklu strukturovaného okolo 

mýtu o Sisyfovi. Tento cyklus odpovídá prvnímu Camusovu 

období, období "absurdity", respektive jeho "negativní" fázi. 

Román Mor pak tvořil součást cyklu navazuj ícího na mýtus o 

Prométheovi a spadal do tzv. Camusova "období revolty", 

"pozi ti vní" fáze filozofie absurdity. Pád stoj í stranou obou 

cyklů a vymyká se tak poněkud z Camusova díla jako celku. 75 

1. LITERATURA K TÉMATU 

Literární kritici byli po publikování Pádu tímto románem 

poněkud zaskočeni. Pád se svým tématickým zaměřením vzdaluj e 

oběma předchozím románům. Navíc Clamencův monolog se v mnohém 

liší od stylu vyprávění, na který byl čtenář z předchozích 

dvou Camusových románů zvyklý. Pád se na první pohled v ničem 

nepodobá strohému Meursaultovu a zdráhavému Rieuxovu 

vyprávění. K tomuto dojmu "jinakosti" Pádu ještě přispívá 

specifické využití formy implikovaného dialogu či dramatického 

monologu,76 kterou provází sžíravá a vše shazuj ící ironie ze 

strany vypravěče. 

Skoro každý z kritiků proto při analýze Pádu zmiňuj e genezi 

knihy a hledá důvody oné náhlé změny stylu i tématu 

v Camusových sporech se soudobou intelektuální levicí. Tyto 

spory byly podníceny vydáním Camusova filozofického eseje 

75 Viz monografie Lévi-Valensi. Lévi Valensi, Jacqueline. La Chute d'Albert 
Camus. Paris: Gallimard, 1996. 
76 Jako "implikovaný dialog" a "dramatický monolog" charakterizoval 
vyprávěcí techniku Pádu sám autor, když vyvracel hypotézy o příbuznosti 

svého románu s francouzským novým románem: ffC'est beaucoup plus simple. J'y 
ai utilisé une technique de théátre (le monologue dramatique et le dialogue 
implicíte) pour décríre un comédien tragique. J'aí adopté la forme au 
sujet, voíla tout." Citováno podle Lévi-Valensi,J., tamtéž, s. 39. 
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Člověk revoltující (L'Homme revolté, 1951) , v němž autor 

odsuzuje jakékoli násilí páchané na lidech pod zástěrkou 

budoucího spravedlivého řádu a ve jménu abstraktních idej í. 

Camusovo protirevoluční stanovisko pobouřilo především 

pařížské prokomunisticky orientované intelektuály z okruhu 

časopisu Les Temp s modernes, v jejichž čele stál Jean-Paul 

Sartre. Spory o esej se na vzniku textu významně podílely. 

Narážky na Sartrovy útoky proti Camusově osobě se prolínaj í 

celým textem. Lévi-Valensi dokonce poznamenává, že nebýt 

těchto polemik, Pád by nikdy nespatřil světlo světa. 77 

Většina kritických studií proto vychází z tohoto dobového 

kontextu a pokouší se ho zahrnout do svých interpretací. Vnáší 

tak do Clamencova monologu další rozměr, který se již neodvíjí 

od samotného textu, ale od mimoli terárních skutečností 

souvisej ících s autorovou biografií. Tři následuj ící analýzy 

Pádu, které jsme vybrali mezi všemi jako reprezentativní 

vzorek studií pokoušejících se objasnit narativní podobu Pádu, 

postupují vesměs stejným způsobem. André Abbou rozšiřuje 

komunikační situaci, do které vstupuje literární text, o 

dimenzi implikující právě polemiku mezi Camusem a jeho 

odpůrci. Briana T. Fi tche inspiruj í narážky na tyto polemiky 

k rozboru dvou plánů Pádu, z nichž druhý zčásti zakládá 

Camusova tendence začlenit do textu autobiografické narážky. 

Studie Myrny Magnan-Shardtové se k mimoliterárnímu kontextu 

také vrací, tentokrát oklikou přes prozkoumání potenciálního 

vlivu Dostojevského románů (Camus v padesátých letech 

adaptoval pro divadlo Dostojevského román Běsi) na specifické 

užití ich-formového vyprávění Pádu. 

1 . 1 André Abbou 

Analýzy André Abboua, které předcházely interpretaci 

Pádu, měly převážně formální charakter a opíraly se o ryze 

77 Lévi-Valensi, Jacqueline. "La Chute, ou la parole en proces." La Revue 
des Lettres Modernes, Albert Camus 3, 1970, nOs 238-244, s. 33 
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strukturalistický přístup, který chápe literární dílo jako do 

sebe uzavřený autonomní celek. V rozboru Pádu ale Abbou 

neodolal možnosti rozšířit své pole zkoumání mimo text sám. 

Abbou mluví o Pádu78 jako o diskurzu, tedy jako o komunikačně 

ukotveném útvaru. 

Jednu ze základních podmínek komunikační situace tohoto 

literárního textu tvoří i nejazykový kulturní kontext. 

V případě Pádu je podle Abboua tento kulturní kontext vytvářen 

právě spory mezi Camusem a jeho odpůrci. Na základě porovnání 

textu románu a některých Sartrových útočných článků přisuzuj e 

Abbou románovému textu Pádu trojí rozměr. Komunikační situace 

daná diskurzivní povahou Pádu zahrnuje podle něj tři 

komunikační okruhy různé povahy. První z nich je tvořen 

komunikací mezi autorem a čtenářem, druhý komunikační okruh je 

veden mezi Camusem a jeho dobovými odpůrci z Les Temp s 

modernes a konečně třetí se uzavírá na úrovni fikčního světa 

mezi Clamencem a jeho partnerem v dialogu. Smíšením všech 

těchto tří rovin komunikace vzniká komplexní struktura Pádu. 

Teprve po tomto konstatování se Abbou pouští do rozboru 

"povrchových struktur diskurzu", čili syntaktických struktur 

výpovědního charakteru (sem zahrnuje zejména modalitu výpovědí 

a užití osobních zájmen ve výpovědích) a pokouší se 

interpretovat jejich významovou hodnotu (denotativní i 

konotativní) v rámci komplexního diskurzu románu. 

Trojí strukturace "sdělení" odlišuje podle Abboua Pád od 

Cizince, kde Meursault disponoval dvěma komunikačními okruhy 

jiné povahy, okruhem Meursault-ostatní postavy fikčního světa 

a okruhem Meursault-Meursault. 79 

Narozdíl od Abboua se nedomníváme, že v tomto zmnožení 

komunikačních kanálů by spočíval hlavní odlišnost Pádu od 

78 Abbou, André. "Les structures superficielles du discours dans La Chute." 
La Revue des Lettres Modernes, Albert Camus 3, 1970, nOs 238-244, s. 101-
125. 
79 Viz též Abbouova práce o Cizinci. Abbou, André. "Les paradoxe s du 
discours dans L'Étranger: De la parole directe a l'écriture inverse". La 
Revue des Lettres Modernes, Albert Camus 2, 1969, nOs 212-216, s. 35-76. 
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Cizince. Komunikační okruh mezi autorem a čtenářem je, podobně 

jako v případě Pádu, zajištěn Cizinci už jeho statutem 

literárního textu. Komunikace mezi Meursaultem a postavami je 

přirozenou součástí fikčního světa. Cizinec navíc také vznikal 

na pozadí jistého mimoliterárního kulturního kontextu, 

konkrétně jako součást Camusových úvah o absurditě. Proč by 

tedy nemohlo být na Cizince aplikováno stejné komunikační 

schéma jako v případě Pádu? Třetí komunikační okruh by stejně 

dobře mohl být popsán jako Camus-soudobá společnost, Camus

justice nebo dokonce Camus (Cizinec)-Camus (Mýtus o Sisyfovi). 

Navíc se domníváme, že komunikační kanál Meursault-Meursault 

je udržitelný jen tehdy, přistoupíme-li na to, že Cizinec je 

formálně jakousi obdobou vnitřního monologu. BO Budeme se proto 

snažit založit naše srovnání obou románů na jiných 

východiscích než je Abbouovo komunikační schéma literárního 

textu. 

1.2 Brian T. Fitch 

Obdobným způsobem jako Abbou zahrnuj e autorovu biografii 

do interpretace Pádu i Brian T. Fitch. Ve své studii "Une voix 

qui se parle, qui nous parle, que nous parlons, ou I / espace 

théatral de La Chute,,81 připomíná, že komplexní struktura Pádu 

je založena na dvou vzájemně se prostupujících plánech. První 

(vnitřní) plán románu je tvořen Clamencovou promluvou a 

spočívá proto v zobrazeném románovém světě, plán druhý pak 

zahrnuje soubor vztahů mezi spisovatelem a čtenářem. První 

plán obsahuj e vše, co se týká psychologie Clamence, světa, 

který obývá, a poselství, které se snaží předat svým 

monologem. Do prvního plánu Pádu tedy spadá psychologická, 

ontologická, sociologická, politická a náboženská rovina 

významu, vyjádřená textem jako takovým. 

80 Viz i Fitch, Brian T. Cit.d., zde kapitola I, 1.1 
81 Fitch, Brian T."Une voix qui se parle, qui nous parle, que nous parlons 
ou l'espace théatral de La Chute." La Revue des Lettres Modernes, Albert 
Camus 3, 1970, nOs 238-244, s. 59-79. 
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Plán druhý pak oproti tomu v sobě zahrnuje tu rovinu významu, 

kterou zakládají narážky na Camusův život a na polemiky okolo 

Člověka revoltujícího. Z prolínání obou těchto od sebe jen 

těžko odlišitelných plánů pak podle Fitche vyplývá zmatek 

v dosavadních interpretacích Pádu, z nichž žádná není s to 

věrně postihnout toto dílo v jeho celistvosti. 

Fi tch se proto snaží omezit svůj další výklad na zobrazování 

prostoru v Pádu a vysvětlit jeho hodnotu v prvním i druhém 

plánu vyprávění. 

Prostor uvnitř zobrazovaného světa má podle Fi tche dvoj akou 

povahu, což ho předurčuj e k tomu, aby byl odrazem Clamencova 

mentálního světa. Podobně jako je prostor v Pádu dán základní 

opozicí mezi horizontalitou pochmurné holandské krajiny a 

vertikalitou sluncem zalitých řeckých ostrovů, i Clamencova 

povaha a myšlení jsou charakterizovány dvojakostí, 

povahou bytí. 

dvojí 

Skutečné specifikum Camusova Pádu podle Fitche ale spočívá 

v plánu druhém, obzvláště pak ve způsobu, kterým román vtahuje 

čtenáře do textu na místo původního adresáta Clamencovy 

promluvy. Román Pád tak propojuje fiktivní prostor 

s prostorem, který obývá čtenář sám: 

... čtenář vstoupí rovnýma nohama do románového světa, takže fiktivní 
prostor a prostor skutečný, který obývá čtenář, se nacházej í volně 

vedle sebe a nedělí je žádná demarkační čára. 82 

Toto promíšení fiktivního a skutečného prostoru je podle 

Fitche typické pro divadelní žánr, kdy je mezi oběma prostory 

pouze rampa jeviště. Na divadle je běžné, že se tato hranice 

občas překročí a fiktivní prostor se tak propoj í s prostorem 

reálným. Z tohoto důvodu označuje Fitch prostor druhého plánu 

Pádu jako prostor "divadelní" a poukazuj e na příbuznost Pádu 

s divadelními texty. Specifikum narati vní podoby Pádu je tak 

ve výsledku Fi tchem redukováno na jeho aspekt "dramatického 

82 " •• • le lecteur entre de plain-pied dans 1 'uni vers romanesque, de sorte 
que 1 'espace fictif de celui-ci et 1 'espace réel qu 'habite le lecteur se 
trouvent juxtaposés san s aucune ligne de démarcation." Tamtéž, s. 68 
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monologu", který z původního narativního textu činí jen 

jakousi variantu textu dramatického. 

Přestože se tato rodová příbuznost Pádu s divadelním 

žánrem přímo nabízí i z jiných důvodů (např. některé dílčí 

motivy: Clamence sám sebe popisuje jako herce a komedianta, 

jeho monolog má vy tvoři t univerzální divadelní masku, která 

padne jako ulitá každému posluchači, Clamencovy komentáře mají 

občas povahu scénických poznámek ... ), nelze zapomenout, že Pád 

je především text románový, narati vní. Jakkoli by se mohla 

zdát jeho podobnost s technikou textu dramatického na místě, 

přece jen podléhá poněkud jiným zákonitostem, 

pokusíme objasnit níže. 

1.3 Myrna Magnan-Shardtová 

Podobné výhrady, jaké jsme uvedli v našem 

které se 

stručném 

komentáři k Fitchově studii, má proti analýzám Pádu jako textu 

dramatické povahy i Myrna Magnan-Shardtová. Svou vlastní 

studií "La Chute comme skaz: une hypothese génétique,,83 chce 

proto přispět k objasnění specifické formy vyprávění Pádu 

z jiného pohledu. Z pohledu, který nahlíží Pád především jako 

specifický druh vyprávění. 

Magnan-Shardtová se nespokojuje s definicí Pádu jako ich-

formového vyprávění konfesijního typu, která podle ní 

nepostihuje zcela některé jeho aspekty, např. dialogickou 

podobu románu a výrazný mluvní charakter Clamencovy promluvy. 

Proto se pokouší upozornit na spřízněnost stylu Pádu se stylem 

skazových vyprávění. Jako výchozí bod této myšlenky jí 

posloužil prokazatelný vliv Dostojevského díla na Camusovu 

tvorbu. Camus se snadno mohl nevědomky nechat ovlivnit při 

psaní Pádu skazovým vyprávěním, které znal z Dostojevského 

románů, zvláště pak ze Zápisků z podzemí, kde Dostojevský 

využil právě této techniky. 

83 Magnan-Shardt, Myrna. "La Chute comme skaz: une hypothese génétique." La 
Revue des Lettres Modernes, Albert Camus 6, 1973, nOs 360-365, s. 33-57. 
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Skaz je typický tím, že navazuje na tradici ústního vyprávění, 

odkud přebírá znaky mluvního stylu. Ve skazovém vyprávění 

přenechává autor své místo promluvě hlavní postavy a 

přizpOsobuje jazyk ich-formového vyprávění sociálnímu a 

intelektuálnímu prostředí, ze kterého hlavní hrdina pochází. 

Vyprávění skazu je stylizováno tak, aby se vyprávějící postavě 

- reprezentantovi určitého sociálnímu typu - dodalo na živosti 

a věrohodnosti. Psaný jazyk se přibližuje mluvnímu stylu dané 

sociální skupiny a nese veškeré jeho znaky, včetně využití 

vulgarismO či dialektu. V případě pádu se setkáváme podle 

Magnan-Shardtové s parodickým typem skazu, který je navíc 

charakteristický tím, že autorova myšlenková orientace je 

zcela protichOdná ideologickému zázemí promlouvající postavy. 

Magnan-Shardtová dále podrobně popisuje tuto podobnost 

techniky vyprávění Pádu a skazu. I v Pádu uvolňuje autor své 

místo Clamencovu hlasu. Clamence se podobně jako skazoví 

vypravěči 

promluvy: 

vyznačuje vysokou mírou profesionality ve 

své vyprávění má neustále pod kontrolou a 

vedení 

řídí ho 

tak, aby vzbudil posluchačOv zájem. Stylem Clamencova promluva 

odpovídá překultivovanému intelektuálnímu prostředí, ze 

kterého tento samozvaný vypravěč vzešel. Mluvní charakter 

Clamencovy promluvy je podporován vysokým výskytem citoslovcí, 

zvolacími větami a využitím expresivního lexika. Clamence je 

typickým reprezentantem francouzského intelektuálního 

prostředí a tato jeho sociální příslušnost ho předurčuje 

k tomu, aby ve své promluvě navíc využíval vysokého počtu 

rétorických figur, poetismO, humoru a maxim. 

Srovnáme-li pád se skazovým vyprávěním, mOžeme podle Magnan

Shardtové chápat Clamence jako mluvčího celé jedné třídy a 

generace. Pád jako celek je pak vlastně parodií jednoho typu 

myšlení a vyjadřování typického pro tuto nihilismem 

poznamenanou, odlidštěnou třídu. 
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Ať už byla narativní forma Pádu ovlivněna Dostojevského 

romány, nebo čerpala ze zdrojů jiných84
, srovnání Pádu se 

skazovým vyprávěním, které nabízí Magnan-Shardtová, pomohlo 

upozornit na některá specifika tohoto románového textu, 

především pak na roli vypravěče a stylové zvláštnosti jeho 

promluvy, o kterých se zmíníme i my, tentokrát ale pouze 

v souvislosti s utvářením celkového významu tohoto literárního 

díla. 

Z výše citovaných studií vyplývá pro naše další úvahy 

několik zásadních poučení. Nechceme-li znovu opakovat ony 

mnohonásobně zmiňované životopisné souvislosti provázející 

genezi Pádu, musíme se soustředit na výstavbu samotného textu 

a ponechat stranou vše, co se vztahuj e k tomuto historickému 

kontextu. Dále je nasnadě, že máme-li se věnovat rozboru pádu, 

je zapotřebí v prvé řadě obhájit jeho statut narativního textu 

a obj asni t vyprávěcí situaci tohoto románu, s níž souvisí i 

samotná stylová stránka textu i jeho výstavba. Odtud je pak 

možno pokračovat směrem k interpretaci významů, které tato 

vyprávěcí situace ve své podstatě zakládá. 

2. ÚSKALÍ IMPLIKOVANÉHO DIALOGU: CLAMENCE-VYPRAVĚČ? 

Žánrové a formální zařazení Pádu není vůbec snadné. Mluvit 

o konfesijním vyprávění je jistě na místě, nelze ale opomenout 

že konfese je jen malou součástí usazenou do širšího 

dialogického rámce. Problémy, které se obj eví, chceme-li Pád 

zařadit žánrově a určit formu jeho vyprávění, souvisí 

s netradičním užitím výstavby narati vního textu, který svou 

dialogickou podobou opravdu v mnohém připomíná spíše text 

dramatický. 

84 Kromě podobnosti s Diderotovým Neveu de Rameau, kterou autorka studie 
také zmiňuje, by se například nabízela souvislost se sokratovským dialogem 
(jehož parodií by se Pád mohl zdát) nebo třeba s některými dalšími 
francouzskými romány a povídkami konfesijního charakteru. 
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V Pádu došel Camus v narušování literárních konvencí asi 

nejdále. Zatímco předchozí dva románové texty se ještě držely 

v mezích tradičního vymezení narativního textu jako prostředku 

konstrukce a rekonstrukce fikčního světa, jehož hlavními 

složkami jsou děj, postavy a prostředí a v němž jsou dodrženy 

primární funkce postav a vypravěče,85 Pád se snaží různými 

prostředky z této definice uniknout. 

Jedním z nich je právě ona "nenarativní" technika 

implikovaného dialogu, či dramatického monologu, ze které ve 

své studii vycházel Fi tch. Žánrová příbuznost Pádu s dramatem 

má ale hlubší kořeny než Fitchem zmiňované překračování 

fiktivního prostoru směrem ke čtenářovu reálnému světu. 

2.1 Od m~esis k diegesis 

První krok ke sblížení narativního textu s textem 

složky 

který by 

dramatickým 

narativního 

vychází z minimalizování diegetické 

textu, z eliminování vypravěčova partu, 

stál v opozici vůči promluvám postav. 

pouhé ztotožnění vypravěče s jednou 

čili užití vyprávění v první osobě. 

specifickým způsobem užito ich-formy. 

Za tímto krokem nestojí 

z postav fikčního světa, 

I v Cizinci a Moru bylo 

Meursaul tovo i Rieuxovo 

vyprávění ale nenarušovalo tradiční model výstavby narativního 

textu; vypravěčův part byl 

odliši telný. Jakkoli Meursaul tův 

od promluv postav jasně 

a Rieuxův hlas měly v rámci 

tohoto fikčního světa výsadní postavení, ostatním postavám 

fikčního světa nebyla upírána jistá míra autonomie. Meursault 

(nevědomky) a Rieux (cíleně) tlumočili poměrně věrně jej ich 

reakce a názory v rámci fikčního světa. Tím mu zároveň 

zajišťovali poměrně stabilní existenci. 

V Pádu je tato situace jiná. Forma implikovaného dialogu 

rozrušuje tradiční hranice románové výstavby a převrací poměr 

mezi jeho diegetickou a mimetickou částí ve prospěch té druhé. 

Přímá řeč a Clamencův mluvní proud se stávají základními 

85 Viz Doležel, L. Cit.d. 
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organizačními složkami výstavby narativního textu. Clamence 

není typický iCh-formový vypravěč, nebo alespoň jím není ve 

vztahu k prvnímu diegetickému stupni. Tím, že je omezen jen na 

proj evy své přímé řeči (v rámci fiktivního dialogu), zbavuj e 

se svých primárních vypravěčských funkcí. Podle Chatmanovy 

definice vypravěče musí být navíc svět příběhu ve chvíli 

vypravěčovy 

přítomností: 

promluvy již minulostí a nemůže být žitou 

Vypravěč nemůže vnímat či zakoušet věci v onom světě: může pouze 
mluvit nebo ukazovat, co se tam děje, protože pro něj je svět příběhu 
už "minulost" a "jinde". Může je přenášet, komentovat dokonce ( ... ) 
zviditelňovat, ale vždy a pouze zvnějšku, z místa vně diskurzu. Logika 
narativu ho chrání od obývání světa příběhu ve chvíli, v níž vypráví. 86 

Tato Chatmanova definice odpovídá pouze roli, kterou Clamence 

zastává uvnitř fikčního světa. Tam skutečně vypráví svému 

společníkovi události svého minulého života a to s odstupem, 

který by mu mohl kdekterý ich-formový vypravěč závidět. 

Clamence je tedy tradičním ich-formovým vypravěčem až na 

samotné rovině diegese, 

hYPodiegetický87 charakter. 

jeho vyprávění má vlastně 

Ve vztahu k první rovině diegetické ale Clamence podle této 

Chatmanovy definice roli vypravěče nezaujímá. Tentokrát už 

totiž nejsme "vně" diskurzu, ale přímo v něm. Clamencova 

promluva má v tomto bodě pikantní přídech paradoxu. Podobně 

jako známý Escherův obraz zobrazující dvě navzájem se malující 

ruce, i Clamencova promluva, přímá řeč, je jediným indikátorem 

existence románového světa, který je zároveň tvořen z vnitřku 

sebe samého. Mimesis už není pouhou součástí diegetického 

světa, ale naopak tento svět sama zakládá a utvrzuje nás 

v jeho jsoucnosti. Fikční svět má tedy implicitní podobu 

vyplývající jen z toho, co se o něm dozvídáme na základě 

Clamencova diskurzu, a ten je zase zcela součástí fikčního 

světa. 

86 Chatman, S. Cit. d., s. 143 
87 Viz Rimmon-Kenanová, zde kapitola I. 1.3 
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Autonomie postav a dějů, která byla v Cizinci a Moru 

zachována, se v Pádu zcela vytrácí. Vše opanuje a zahltí 

Clamencův proud řeči. Nikde žádný jiný rámec v podobě přímého 

vstupu jiné postavy fikčního světa nebo nepřímé řeči dalšího 

vypravěče, který by potvrdil existenci světa tak, jak ho 

Clamence předkládá. 

Všechny pravomoci a funkce vypravěče i postav jsou soustředěny 

výhradně v Clamencových rukou. Je jeho výsadním právem 

přijmout z okolního světa a reakcí posluchače jen to, co se mu 

hodí, vyvýšit se tak "nad všechny ostatní" a "být ve svém 

dobře uzavřeném světě král, papež a soudce" (s. 1541). 

2.2 Dva časové plány románu: cesta do labyrintu introspekce 

Vraťme se ještě na chvíli Chatmanově definici vypravěčovy 

role. Clamence není vypravěčem v tom smyslu, že by byl tvůrcem 

a organizátorem zvněj šku vyprávěného příběhu. Nemá od první 

diegetické roviny ani onen potřebný časový odstup, který 

Chatman po vypravěči vyžaduje. Clamence naopak nastoluje první 

větou promluvy svou přítomnost právě "tady a teď". Clamencův 

diskurz tak vytváří iluzi přítomného okamžiku, nulového 

výchozího bodu neustále se obnovujícího proudem jeho řeči. Od 

tohoto iluzivního časového bodu nula se simultánně odvíjí 

příběh jeho pětidenního amsterdamského dobrodružství. Clamence 

podobně jako herec na jevišti prosazuje svou přítomnost právě 

tady a teď a jeho výstup se odvíjí simultánně s tím, jak 

pronáší svou řeč. 

Jak jsme ale již zmínili výše, Clamence svým vyprávěním uvnitř 

diegetického světa zakládá druhou, hypodiegetickou rovinu 

vyprávění, která zahrnuje všechny ony s odstupem vyprávěné 

události Clamencova minulého života. 

Z Clamencovy promluvy tak vystupují příběhy dva. První z nich 

se odvíjí paralelně s postupem Clamencovy promluvy a zahrnuje 

onen příběh pěti dnů ve městě Amsterdam. Druhý příběh je 

tvořen Clamencovým retrospektivním vyprávěním, konfesí, která 
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se točí okolo "oné noci, kdy ... " 

diegetického a pásmo světa 

hypodiegetického, 

proplétají. 

se v Clamencově 

Dvě časová pásma, synchronní 

diachronní pásmo světa 

promluvě vzájemně mísí a 

Chronologická provázanost prvního časového plánu, 

založeného přímo Clamencovým diskurzem, je poměrně jednoduchá 

a řídí se lineární posloupností pěti dnů vyprávění. První den 

se setkává Clamence s neznámým turistou v Mexico-City a 

domlouvá si s ním schůzku na další den. Druhý den se oba znovu 

setkávají tamtéž a navazují na rozhovor z minulého dne. Třetí 

den vycházejí oba na procházku do města, kde se Clamence 

v hovoru konečně dostává k ústřední epizodě stoj ící u zrodu 

jeho povolání. Den čtvrtý společně vyrážejí na výlet na ostrov 

Marken, kde Clamence rozvádí důsledky epizody vyprávěné 

předchozí den. A konečně den pátý se Clamence setkává 

s krajanem z baru ve svém bytě, odhaluje mu význam povolání 

"kající se soudce" a odkrývá skutečný smysl promluvy, kterou 

vedl předcházející dny. 

Na pozadí tohoto jednoduchého chronologického řazení se odvíjí 

časové pásmo vypovězených událostí, které sleduj e svou 

vlastní, nepoměrně složitější, logiku. Centrální osu tohoto 

druhého časového pásma tvoří Clamencova konfese. Časové pásmo 

diskurzu je tak protínáno vhledy do minulosti a 

retrospektivním vyprávěním Clamencova dosavadního života. 

Chronologie této retrospekce není zdaleka tak přehledná. 

Clamence nepostupuje od nejstarších událostí k nejnovějším, 

jak bývá zvykem v konfesijním vyprávění. Rozplétá a zaplétá 

jednotlivé události podle vlastního klíče a odemyká tak dveře 

do spletitého labyrintu své paměti, v níž je jen minimum 

orientačních bodů. Jedním z nich je Clamencovo systematické 

upozorňování na skutečnost, že v jeho životě existuje jakési 

"předtím" a "potom". Časová posloupnost vyprávěných událostí 

je sice dešifrovatelná jen stěží, zato jej ich střed je takto 

pevně dán: v centru Clamencovy konfese j e zdánlivě nepatrná 

92 



událost pád mladé ženy do Seiny, jíž Clamence není s to 

zachránit. Popis této události zauj ímá symbolicky i místo ve 

středu románu. Pád ženy do Seiny dělí podobně jako vražda v 

Cizinci Clamencův život na dobu "před" a "po". Šťastný život 

"před pádem" vystřídá pocit viny "po pádu", nespokojenost 

s vlastní osobou a neúcta k sobě samému. 

Okolo této stěžej ní události jako by Clamence vytvářel svým 

vyprávěním soustředné kruhy. Obkličuje tento okamžik svého 

minulého života celým systémem prospekcí a retrospekcí. 88 

Například již první den doprovází svého společníka k mostu, 

kde ho ponechává o samotě se slovy, 

předzvěst budoucího vyprávění: 

která působí jako 

Non, vous trouverez maintenant votre chemin; je vous quitte pres de ce 
pont. Je ne pas se jamais sur un pont, la nuit. C'est la conséquence 
d'un vceu. Supposez, apres tout, que quelqu'un se jette a l'eau. De 
deux chose l'une, ou vous l'y suivez pour le repecher et, dans la 
saison froide vous risquez le pire! Ou vous l' Y abandonnez et les 
plongeons rentrés laissent parfois d'étranges courbatures. 
s. 1483 

To, co by se mohlo zdát Clamencovým rozmarem a podivnůstkou, 

je přesným předobrazem toho, co bude v jeho vyprávění 

následovat most, noc, chladno a pád těla do vody, který 

vzbudí ony "podivné horečnaté stavy" v podobě Clamencovy 

introspekce a sebeobviňování. 

Dříve, než dojde k vyprávění tohoto "pádu", Clamence 

zmiňuje drobnou epizodu, která se stala za podobných okolností 

na mostě des Arts několik let poté. Idyla po dobře stráveném 

úspěšném dni je narušena nočním smíchem, který přichází 

neznámo odkud. 

Tento první večer, kdy Clamence ztrácí iluzi o svém bývalém 

štěstí a objevuje svoji dvojí tvář, je sám o sobě předznamenán 

dvěma prospektivními eliptickými narážkami: 

J'ai plané jusqu'au soir ou ... Mais non, ceci est une autre affaire at 
il faut oublier. 
s. 1490 

88 Podle původní Genettovy terminologie "prolepses" a "analepses". 
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Je courais ainsi, toujours comblé, jamais rassasié, sans savoir ou 
m'arreter, jusqu'au jour, jusqu'au soir plut6t ou la musique s'est 
arretée, les lumieres se sont éteintes. La fete ou J avais été 
heureux ... Mais permettez-moi de faire appel a notre ami primate. 
s. 1491 

Nedořečené 

neobratností, 

narážky nejsou Clamencovou 

ale dobře promyšlenou léčkou, 

vyjadřovací 

jak zaujmout 

posluchače a vlákat ho do pasti, kterou mu Clamence připravil. 

Posluchač (a s ním i čtenář) se nechává strhnout vírem 

Clamencovy řeči a brzy už tone v netrpělivosti dozvědět se o 

onom večeru více: 

Comment? Quel soir? J'y viendrai, soyez patient avec 
certaine manlere, d'ailleurs, je suis dans mon sujet, 
histoire d'amis et d'alliés. 
s. 1491 

moi. 
avec 

D'une 
cette 

Tato zdánlivě bezvýznamná příhoda stačí k tomu, aby Clamence 

začal hledat v paměti zasuté události, které ho shazují 

z piedestalu nezištné ctnosti a nadřazené nedotknutelnosti. 

Mezi nimi nachází i přihodu, která ho činí zodpovědným za smrt 

utonulé ženy. Obj evení této epizody odstartuj e Clamencův pád 

z výšin sebeúcty do hloubek uznání vlastní viny, z něj ž vede 

cesta jen přes obvinění celého světa. 

Cesta do hlubin paměti je ukončena prozatím touto epizodou, 

Clamencovo vyprávění se v témž okamžiku vrací do svého 

výchozího bodu a navazuj e tam, kam ho dovedlo vyprávění o 

smíchu na mostě. Echa "pádu" poznamenávají ale i jeho 

následuj ící vyprávění. Minulý život je přehodnocen ve světle 

nově nabytého pocitu viny. Vše, co v Clamencově promluvě 

následuj e, je touto příhodou usouvztažněno. Clamence sám se 

k ní explicitně vrací při výletu na ostrov Marken i v samotném 

závěru své promluvy: 

HÓ jeune fille, jette-toi encore dans l'eau pour que j'aie une seconde 
fois la chance de nous sauver tous les deux!" Une seconde fois, hein, 
quelle imprudence! Supposez, cher maitre, qu'on nous prenne au mot? II 
faudrait s'exécuter. Brr ... ! l'eau est si froide! Mais rassurons-nous! 
II est trop tard, maintenant, il sera touj ours trop tard. 
Heureusement! 
s. 1551 
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Tento časový labyrint vyprávěné minulosti má dva možné 

cíle. Ve vztahu k adresátovi vyjevuje jednu ze strategií 

Clamencova diskurzu. Převrácený sled děj ů má za cíl udržet 

posluchačovu zvědavost, a proto mu postupně předkládá jakoby 

namátkou vyj evené indicie, jej ichž smysl se odkryj e v závěru 

pátého dne. V rovině významu pak tento postup zakládá 

předobraz bludného kruhu, nekonečného tápání v okruzích 

Clamencovy paměti, které jsou jeho osobním peklem. Časové 

uspořádání příběhu tak koresponduje s Clamencovou paralelou 

mezi uspořádáním Dantova pekla a Amsterdamu místa, kde 

provází svého společníka na cestě do hlubin introspekce. 

2.2.1 Znamení kruhu 

"Znamení kruhu" se podobně jako v Cizinci a Moru promítá i 

do celkové struktury románu, která také vykazuje výraznou 

tendenci k cyklické uzavřenosti. 

Stejně jako v Cizinci i románem pád se prolíná celý systém 

vnitřních moti vických ech, jej ichž smysl se obj asňuj e až při 

opětovném čtení. Clamencovy nará žky89 se objasní až po poznání 

skutečného důvodu a cíle jeho péče o cizince v baru Mexico-

City. 

Poslední den Clamencova vyprávění je zároveň dnem nového 

začátku. Clamence slibuje, že ještě týž večer "začne nanovo" 

(s. 1549) . Podobně jako románová kronika Moru je tedy i 

diskurz Pádu jakýmsi cyklicky uzavřeným mikrosvětem, k jehož 

aktualizaci ale v tomto případě dochází při každém Clamencově 

setkání s vhodným adeptem na pozici posluchače. 

Pád j de v posedlosti po opětovném začátku ale ještě dál než 

oba předchozí romány. Nespokojuje se s tímto jedním uzavřeným 

89 Například: "La, je les attends" , s. 1483; "Creusez votre mémoire, peut
etre y trouverez-vous quelque histoire semblable que vous me conterez plus 
tard", s. 1508-1509; "Le plus souvent, au contraire nous nous confessons a 
ceux qui nous ressemblent et qui partagent nos faiblesses", s. 1518; popř. 

narážky na ukradený obraz apod. 
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okruhem uvnitř románové fikce, ale rozšiřuje stigma nového 

začátku i na posluchače, potažmo na samotného čtenáře, výzvou 

k následování jeho příkladu: 

Alors, racontez moi, je vous prie, ce qui vous est arrivé un soir sur 
les quais de la Seine et comment vous avez réussi a ne jamais risquer 
votre vie. 
s. 1551 

Clamence první hází odsuzující kámen do stojatých 

amsterdamských vod a dívá se, jak se kruhy jeho osobního pekla 

rozšiřují a "zamořují" všechno kolem. 

3. DIALOG? 

Svět, o kterém se dozvídáme jen díky Clamencově mluvnímu 

proudu, je svou povahou velice nestabilní. Aby se nerozpadl 

úplně, je zapotřebí, aby Clamence do své promluvy integroval 

celou řadu signálů, které mají za účel utvrdit existenci 

adresáta i světa, ve kterém se oba potkávají. 

3.1 Clamencův společník 

Kontaktní výrazy, oslovení a Clamencovy otázky určené 

adresátovi mají mimo jiné právě tuto funkci: potvrdit 

existenci druhého účastníka hovoru a udržet dojem dialogu. 

Jiný prostředek, jak docílit dojmu přítomnosti druhé osoby, 

partnera v dialogu, je přenechat mu v proudu řeči nepatrné 

bílé místo, které si čtenář musí sám doplnit, aby dodal 

adresátovi na hmatatelnosti: 

Mais je me retire, monsieur, heureux de vous avoir obligé. Je vous 
remercie et j'accepteris si j'étais sur de ne pas jouer les facheux. 
Vous etes trop bon. J'installerai donc mon verre aupres du votre. 
s.1477 

Mezi první-druhou a druhou-třetí větou ukázky je patrný předěl 

v Clamencově proudu řeči, který si čtenář snadno doplní 

adresátovou replikou na základě situačního kontextu a znalosti 

společenských konvencí. Po první větě následuje jistě pozvání 
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ke stolu a po Clamecových obavách, že by mohl být na obtíž, 

zamítavá zdvořilostní odpověď adresáta. 

Tím dochází k tornu, co popsali již mnozí jiní před námi. 

Čtenář je nepřímo vyzván, aby s Clamencem spolupracoval. 

Zaplňování bílých míst ho aktivně zapojuje do hry, kterou 

Clamence sehrává, a vybízí čtenáře k tornu, aby zaujal v textu 

adresátovo místo. Zdá se tedy, že text se obrací 

prostřednictvím "vous" adresovaného cizinci z baru zároveň i 

na čtenáře. Některé z Clamencových obratfi jako "monsieur", 

"voyez-vous", "n'est-ce pas" nemusí vypovídat nic o 

přítomnosti druhé fiktivní osoby. Mohou plnit roli ryze 

kontaktních výrazfi překračujících hranice diegese a obracet se 

nejen na adresáta uvnitř fikčního světa, ale i mimo něj. 

K identifikaci čtenáře s cizincem z Mexico-City napomáhá i 

fakt, že Clamencfiv společník je individualizován jen 

minimálně. Nemá jméno, jeho hlas není slyšet a jeho portrét, 

který Clamence načrtává, vede k dojmu, že je ve skutečnosti 

jen optimálním reprezentantem prfiměru, panem "kdokoli". 

Na druhou stranu se nedá popřít, že uvnitř fikce existuje 

uzavřený komunikační okruh mezi Clamencem a jeho společníkem, 

o němž se zmiňuje ve své studii Abbou. Clamence se totiž 

v prfiběhu promluvy obrací na svého společníka i j inýrni 

kontaktními výrazy svědčícími o vývoj i jej ich vztahu. Úvodní 

"monsieur" se postupně mění na "mon cher compatriote", o něco 

dál na "cher ami", nebo dokonce na "mon cher". Tyto zrněny 

v oslovení ilustrují vzrfistající intimitu vztahu mezi oběma 

postavami a zároveň poněkud více individualizují adresáta 

Clamencovy promluvy. o tom, že mezi Clamencem a druhou 

implikovanou postavou dialogu existuje doopravdy jakýsi 

uzavřený pakt vzájemnosti, který občas ze hry vylučuje i 

samotného čtenáře, nás mfiže více než cokoli jiného přesvědčit 

následující ukázka: 

Ici, nous sommes dans le dernier cercle. Le cercle des ... Ah! Vous 
savez cela? Diable, vous devenez plus difficile a classer. Mais vous 
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comprenez alors pourquoi je puis dire que le centre des choses est 
ici, bien que nous nous trouvions a l'extrémité du continent. 
s. 1483 

Clamencova narážka na Danta není explicitní. Jej í pochopení 

předpokládá, že Clamence a adresát mají stejnou kulturu a 

úroveň vzdělání. Kouzlo čtenářovy účasti na dialogu se 

prolomí, jestliže čtenář tuto kulturu s Clamencem nesdílí. 

Text Pádu či Clamencův diskurz si tedy vytváří svého vlastního 

modelového čtenáře. 90 Za něj je možné považovat jen toho, kdo 

sdílí s Clamencem stejný kulturní kontext, má podobné 

individuální i kolektivní zkušenosti a je podobně jako 

Clamence "kultivovaným Evropanem". Jinými slovy text kalkuluje 

s takovým čtenářem, který je Clamencovým "dvoj níkem" podobně 

jako jeho fiktivní adresát. 

Identifikace čtenáře textu s adresátem promluvy uvnitř diegese 

je ale i tak možná. Pád totiž nechává konkrétní obrysy druhé 

postavy rozpustit v mlžném oparu Clamencova diskurzu. 

Clamence si počíná při vedení dialogu nebývalým způsobem. 

Veškerý prostor dialogu usurpuje sám pro sebe. Ve svém projevu 

je neomezený vládce, který pevně řídí průběh a směr dialogu. 

Případné reakce ze strany adresáta jsou Clamencem integrovány 

do jeho vlastní promluvy a jejich subjektivní hodnota je 

rozpuštěna v subj ekti vi tě Clamencova diskurzu. Clamence navíc 

používá eventuálních společníkových odpovědí a otázek jako 

prostředku k dosažení vlastních cílů. Plynule na ně navazuje a 

posouvá je tam, kam sám chce a kde je potřebuje mít: 

Quoi? On pouvait vivre dans ces cellules et etre innocent? Improbable, 
hautement improbable! Ou sinon mon raisonnement se casserait le nez. 
Que l'innocence en soit réduite a vivre bossue, je me refuse de 
considérer une seule seconde cette hypothese. Du reste, nous ne 
pouvons affirmer l'innocence de personne, tandis que nous pouvons 
affirmer a coup sur la culpabilité de tous. 
s. 1531-1532 

90 Umberto Eco používá termínu "modelový čtenář" pro ideální typ čtenáře, 
který je vytvářen samotnou strategií textu, souhrnem textových instrukcí 
narativního textu. Viz např. Eco, Umberto. Šest procházek literárními 
lesy. Přel. Bronislava Grygová. Olomouc: VOTOBIA, 1997, s. 25n 
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Jako by Clamence společníkovy námitky dopředu předvídal, 

dokáže si jimi poslouž i t k vyj ádření vlastních stanovisek a 

rozvinutí vlastních myšlenek. 

Z dialogu se tak stává ve skutečnosti parodie dialogu, neboť 

tady nedochází k žádné výměně názorů či ke střetu různorodých 

stanovisek. Jedna perspektiva pohltila vše a nedává šanci 

možné opozici. 

3.2 "Kulisy" dialogu 

Podobně jako o přítomnosti společníka se dozvídáme i o 

podobě okolního světa a o přítomnosti dalších postav jen 

prostřednictvím krátkých 

diskurzu. Fi tch91 i Lévi 

popisů včleněných 

Valensi 92 připisuj í 

do Clamencova 

těmto vstupům 

hodnotu scénických poznámek. Clamence se totiž podle Lévi-

Valensi nespokojuje s prostým popisem, ale vychází ze 

skutečného prostorového uspořádání věcí, evokuje gesta postav 

a zaznamenává podobu a změnu kulis: 

Voyez, par exemple, au-dessus de sa tete, sur le rnur de fond, ce 
rectangle vide qui rnarque la place d'un tableau décroché. 
s. 1478 

Vous regardez cette piěce. Nue, c'est vrai, rnais propre. Un Verrneer, 
sans rneubles ni casseroles. Sans livres, non plus, j'ai cessé de lire 
depuis longternps. 
s. 1537 

Tyto popisné vstupy mají podle nás ale ještě jinou 

hodnotu, než jakou by mohly mít pouhé scénické poznámky. 

Clamence integruj e do své promluvy jen ty proj evy okolního 

světa, které maj í význam pro strategii a cíl jeho promluvy. 

Tyto vsuvky tedy nemají za účel jen dodat na autenticitě 

Clamencovu diskurzu, usadit ho do konkrétního prostoru a dát 

mu tak reálný rámec, ale zaujímají v rámci Clamencovy promluvy 

důležité strategické místo. Zdánlivě podružný detail se 

později propojí s rovinou významu, je reinterpretován ve 

91 Fitch, Brian T., Cit.d. 
92 Lévi-Valensi, J., Cit.d. 
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světle postupujícího Clamencova diskurzu a dostane se mu 

symbolického rozměru. 

Tak například první poznámka o prázdném místě na zdi je 

zároveň prvním krokem k odhalení tajemství vytvářeného 

Clamencem okolo ukradeného Van Eyckova obrazu Bezúhonní 

soudci. Tato epizoda bude v rámci Clamencova diskurzu tvořit 

jedno samostatné děj ové pásmo, narážky na ukradený obraz se 

několikrát zopakuj í a ke konečnému odhalení dojde v poslední 

kapitole, kde se námět obrazu propojí s tématem Clamencovy 

promluvy. Prázdné místo na stěně, obraz představující 

neúplatné soudce klanící se beránkovi symbolu čistoty a 

nevinnosti dostane svůj vlastní nový symbolický rozměr: 

tento svět ztratil nevinnost, nikdo není nevinný, ani Kristus, 

a tudíž i bezúhonní soudci patří do skříně, a ne do kostela: 

pourquoi je n'ai pas restitué le panneau? ( ... ) 
... parce que ces juges vont au rendez-vous de l'Agneau, qu'il n'y a 
plus d'agneau, ni d'innocence, et qu'en conséquence, l'habile forban 
qui a volé le panneau était un instrument de la justice inconnue qu'il 
convient de ne pas contrarier. 
s. 1542 

I druhý příklad, který jsme citovali výše a který by mohl mít 

právě tuto roli doplňuj ící scénické poznámky, hraj e v rovině 

významu důležitou roli. Clamencův pokoj svou strohostí a 

prázdnotou připomíná celu vězně, kobku, o níž se Clamence již 

předtím dlouze rozhovořil, popřípadě celu kajícníka 

dobrovolně přijímajícího nepohodlí, aby tak odčinil své viny. 

Zmínka o knížkách je rovněž cílená - Clamence na ni plynule 

navazuj e a přiznává svou zálibu v konfesích, jej ichž autoři 

nejsou upřímní ani ve chvíli, kdy slibují, že konečně dospějí 

k nějakému přiznání. To je přesně i Clamencův případ a on sám 

to s ironií sobě vlastní přiznává slovy "Croyez-moi, je suis 

orfěvre" (s. 1538). 

S podobným procesem emblematizace jsme se již setkali v románu 

Mor, kde jednotlivosti zobrazovaného světa (mor, počasí, klima 

apod.) nabývaly v síti dalších významových vztahů také rozměrů 
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symbolu. V Pádu je ale význam jednotlivostí pokroucený 

Clamencovým diskurzem, za kterým se skrývá léčka, jejímž cílem 

je vtáhnout posluchače do osidel světa neúprosného soudu a 

kolektivní viny, do světa bez milosti a odpuštění. Symboly 

Pádu si nemohou osobovat takovou všeobecnou platnost, jakou 

měly symboly Moru. Jejich platnost je značně omezená 

nespolehlivostí vypravěče. 

4. MEZI LŽÍ A PRAVDOU 

4.1 Nespolehlivý vypravěč 

Clamence je narozdíl od vypravěčů Cizince a Moru značně 

nespolehlivý. Sám podrývá svoji důvěryhodnost na každém kroku. 

Už samotný fakt, že Clamence jej ediný, kdo drží ve svých 

rukou otěže dialogu, a že upírá druhé postavě dialogu možnost 

ke zpětné reakci, dává tušit, že autorita tohoto vypravěče 

stoj í na tenkém ledě. Je zapotřebí zahl ti t druhého proudem 

řeči, vměstnat se na jeho místo a nedat mu příležitost 

vyklouznout z osidel Clamencových nekalých záměrů. 

Clamence dovede podrýt svou důvěryhodnost i obsahem svého 

sdělení. Pokud budeme brát jeho rady, maximy a komentáře 

doslovně, musí se nutně obrátit i proti němu samému. Clamence 

deklaruje svou neschopnost rozeznat realitu od snu a přiznává, 

že v jeho promluvě jde jen stěží rozeznat, co je pravda a co 

lež: 

Et pour corriger un peu mes discours d'hier, je vais vous dire la 
grande idée qui m'est venue en parlant de tout ceci dont je ne sais 
pas meme plus si je l'ai vécu ou revé. 
s. 1541 

Je sais ce que vous pensez: il est bien difficile de démeler le vrai 
du faux dans ce que je raconte. 
s. 1537 

Clamence svou zálibou v konfesij ní literatuře připouští, že i 

on sám používá podobnou strategii, jakou používají autoři 

konfesij ní literatury - ve chvíli, kdy autor slibuj e, že se 

blíží přiznání, se ve skutečnosti nepřizná nic. A navíc sám 

vyzývá svého společníka ke lhaní: 
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Surtout, ne croyez pas vos amis, quand ils vous demanderont d' etre 
sincěre avec eux. ( ... , Si, donc, vous vous trouvez dans ce cas, 
n'hésitez pas: promettez d'etre vrai et mentez le mieux possible. 
s. 1517-1518 

Kdo by pak byl ochoten věřit, že Clamence sám mluví pravdu? 

Vždyť se přece nachází v úplně stej né situaci slíbil svému 

společníkovi, že bude upřímný, a nazývá ho svým přítelem. 

Řídí-li se svými radami, sám lže, a neřídí-li se jimi, pak 

jsou samy lživé. Jak se dá věřit někomu, kdo si sice 

přisvojuje veškerá práva na vedení promluvy, ale sám vlastními 

slovy zpochybňuje její pravdivost? 

Dalším prostředkem, který přinejmenším zpochybňuje věrohodnost 

Clamencova sdělení, je všudypřítomná ironie. 93 Jejím terčem se 

stává všechno od obsahu sdělení a jeho formy až po 

celospolečensky uznávané hodnoty. Clamencovi není nic svaté, 

nic se jeho ironii neubrání, vše se obrací ve svůj pravý opak. 

Jedním z oblíbených cílů Clamencovy ironie je i jeho vlastní 

osoba. Clamence vypráví o sobě a svém minulém životě 

s ironickým odstupem a zesměšňuje sám sebe: 

J'hésite a l' avouer, de peur de prononcer encore gros mots: i1 me 
smble bien qu'a cette époque je ressentit le besoin d'un amour. 
Obscěne, n'est-ce pas? 
s. 1526 

Korozivní činnost ironie prostupuje všechny vrstvy vyprávění a 

narušuje celistvý obraz vyprávěného světa tak, že už není 

možné vést hranici mezi tím, co je myšleno vážně a co ne. 

Poslední zásah své vypravěčské autoritě Clamence zasadí 

v závěru diskurzu. Konečné odhalení strategie a účelu 

promluvy odkrývá pravou podstatu toho, co bylo právě vyřčeno. 

Clamencova zpověď a sebeobviňování měly za cíl uniknout 

vlastnímu soudu, vyslovit obviňující soud nad celým lidstvem a 

93Podrobně se působením ironie v Pádu zabývá studie Paula Viallaneixe. 
Via11aneix, Paul. "Jeux et enj eux de l' ironie dans La Chute." In Albert 
Camus: oeuvre fermée, oeuvre ouverte? Acte du colloque du Centre Culurel 
International de Cerisy-la Salle, Juin 1982. Ed. R. Gay-Crosier et J- Lévi
Valensi. Paris: Gallimard, 1982, s. 187-200. 
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nakazit tímto poselstvím svého posluchače-dvojníka chyceného 

do sítě Clamencovy řeči. Prostředky, kterých k tornu bylo 

použito, světí tento Clamencův účel a není podstatné, zda se 

zakládaly na pravdě: 

Les mensonges ne mettent-ils pas finalement sur la voie de la vérité? 
Et mes histoires, vraies ou fausses, ne tendent-elles toutes a la meme 
fin, n'ont-elles pas le eme sens? Alors, qu'importe qu'elles soient 
vraies ou fausses si, dans les deux cas, elles sont significatives de 
ce que j'ai été et de ce que je suis. 
s.1537 

Ve výsledku se tedy veškerý Clamencův obsah sdělení, všechna 

jeho přiznání, novodobá poselství a zj evené pravdy zdaj í být 

přinejmenším nevěrohodné a falešné jako jeho jméno. Clamencův 

zájem o krajana v baru a celý jeho proslov byl jen dobře 

sehraný výstup herce-profesionála. 

Paradoxnost Clamencova diskurzu, který vlastními slovy popírá 

to, co sděluj e, dovedla některé kritiky dokonce k vyslovení 

myšlenky, že celé Clamencovo vyprávění točící se okolo pádu 

dívky do řeky zastírá ve skutečnosti nějaké závažnější 

Clamencovo provinění, pravděpodobně spoj ené s mnohem dří věj ší 

příhodou předcházející tuto událost a související 

s Clamencovýrn papežstvím v táboře zajatců. 94 

Takové úvahy nás ale zavádějí až příliš daleko. Stejně by se 

dala zpochybnit i skutečnost cizince v Mexico-City, o němž se 

přece dozvídáme také jenom prostřednictvím Clamencovy 

promluvy. Není vypovězená existence fikčního adresáta jen 

další kličkou, jak se dostat na kobylku přímo čtenáři? 

Clamence se svou vypravěčskou nespolehlivostí a 

nedůvěryhodností ocitá zcela na opačném pólu než Meursault 

nebo Rieux. Meursaultovu diskurzu rozhodně nejde vytknout 

94 Tak například Lévi-Valensi se domnívá, že za zámlkami v textu "Le soir 
ou ... " se skrývá ještě něco jiného než onen večer, kdy mladá žena skončí na 
dně Seiny: "Que faut-il oublier? Le soir ou Clamence a entendu un rire? 
Mais il va le raconter - avec quelque réticence il est vrai, il ne cherche 
donc pas čl 1 '''oublier'', alors, un autre soir? Ou il s 'est passé autre 
chose, et qui serait "une autre affaire"? Lévi-Valensi, Cit.d., s. 63 
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neupřímnost. 95 Ba právě naopak, jeho konkrétní jazyk byl 

vlastně způsobem, jak zaujmout k věcem nefalšovaný přímý 

postoj nezkažený všemi úklady krásného jazyka a zůstat tak 

pravdivý před světem i sebou samým. Meurasault prostě neumí 

lhát. o Rieuxově snaze legitimizovat své vyprávění 

obj ekti vi tou a eliminací vlastního já jsme se již zmiňovali 

výše. K tomu, aby mohl mluvit ve jménu všech, musí nejdřív 

stát se všemi ostatními v jedné řadě, být s nimi solidární. 

I Clamence chce mluvit ve jménu nás všech nebo alespoň ve 

jménu všech novodobých Evropanů. Proto ve svém diskurzu 

nenápadně postupuje od . "" ,,] a k "my" (s. 1549) .96 Clamencovo 

"nous" ale není vyj ádřením solidarity jako u Rieuxe. V jeho 

ústech se "my" mění na "já versus ti ostatní". Clamence nechce 

stát jako Rieux ve stejné řadě s oběťmi a mluvit v jejich 

prospěch. Oběti moru byly nevinné. V Clamencově světě ale 

žádná nevinnost neexistuje a Clamence sám přišel zvěstovat 

tuto novinu o nevykoupení a všeobecném odsouzení. Vysloví-li 

"my", pak jenom proto, aby stáhl na samé dno celé lidstvo a 

mohl se nad ně sám povznést. Právo mluvit ve jménu všech mu 

není jako v případě Rieuxe zajištěno pocitem přináležitosti ke 

kolekti vu a společnou zkušeností, ale pocitem, že právě on 

pronáší o světě absolutní pravdy. 

4.2 Dvojakost promluvy i by ti 

Lež a pravda, iluze a skutečnost, zlo a dobro nestojí 

v Pádu na protilehlých pólech, jako tomu bylo v románu Mor. 

Postavy Moru se mohly rozhodnout, na kterou z těchto dvou 

stran se přikloní. V pádu se z opačných pólů stávají dvě 

strany téže mince. Clamence přináší "špatnou zprávu" o dvojaké 

povaze bytí a odkrývá, že každý líc má i svůj rub. Clamence 

sám je toho zářným příkladem. I za jeho promluvou je skrytý 

95 I když i takové tendence se občas v kritických reflexích Cizince 
vyskytují. 
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cíl, i on má dvojí tvář laskavého společníka a zrádce, i on má 

povolání, které si protiřečí ... 

Téma dvojakosti bytí prostupuje, podobně jako tomu bylo 

v Moru, všechny roviny textu Pádu, počínaje jazykovým 

vyjádřením a konče zobrazovaným světem. 

Dvojakost provází už Clamencův jazyk. 97 S přehnanou uhlazeností 

a vybraným stylem, který by se v mluveném projevu mohl zdát až 

přehnaně škrobený, jdou ruku v ruce výrazy a slovní obraty, 

které se svou expresivitou ocitají za hranicí spisovného 

jazyka. Konjunktiv imperfekta a minulý prostý čas kontrastují 

s užíváním hovorového "c;:a" ("c;:a n'empeche rien" , s. 1534), 

lidovými obraty ("On avai t du coffre" s. 1498) a vulgarismy 

("je couchais donc avec les putains" s. 1528). Jako by 

obrácená strana jazyka občas proklouzla do povrchově upravené 

tváře promluvy. 

Jistě není náhoda, že Clamence si ve svém projevu libuje 

v paradoxech ("L' homme est ainsi, cher monsieur, il a deux 

faces: il ne peut pas aimer sans s'aimer", s. 1492; "un 

ravissemnet a la fois las et comblé", s. 1490), v oxymoronech 

("son crime innocent", s. 1533; "le satanisme vertueux", s. 

1544) a v ironii (není snad ironie záměrným užitím slov 

v opačném významu?) . 

Dvoj í podstata věcí prostupuj e nej en Clamencův jazyk, ale i 

prostor zobrazovaného světa. Prostor v Pádu je charakterizován 

v kontrastních opozicích. Podobně jako Clamencův život "před" 

a "pO,,98 i prostor v Pádu má své "tady" a "jinde". Amsterdam, 

nyněj ší místo Clamencova výkonu povolání kaj ícího soudce, je 

Clamencem představen jako místo, kde vše splývá v jednu 

nerozlišitelnou horizontální masu, místo, kde chybí veškeré 

"orientační body" a kde je vše zastřeno mlhou a deštěm, jinými 

slovy skutečné peklo na zemi pro člověka, který miluje 

vrcholky a výšky (s. 1487). Amsterdam je odvrácenou stranou 

97 Viz též studie Magnan-Shardtové, Cit.d., s. 160n 
98 Viz i Fitchova studie, Cit. d., zde IV, 1. 2 
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hornatých řeckých ostrovů, o kterých se Clamence zmiňuje jako 

o místě, kam se smí jen s "čistým srdcem" (s. 1523). Hornaté 

ostrovy Řecka zalité sluncem se stávaj í symbolem ztraceného 

ráje, věku nevinnosti či onoho "jinde", ze kterého je Clamence 

vykořeněn a přesazen do dobrovolného exilu pekelných okruží 

města Amsterdam. 

Podobně jako se v Clamencově promluvě mísí "tady" a "jinde", 

je i v jeho vnímání času patrná opozice mezi "nyní" a "jindy". 

Časové roviny Clamencova vyprávění se navzájem prolínají, 

přítomnost se mísí s minulostí, minulost osobní s minulostí 

dějinnou. 

I Clamencova společníka jev posledku zapotřebí chápat jenom 

jako jakési zdvoj ení Clamencova vlastního já. Letmý portrét 

společníka, který Clamence načrtává, když si "hraj e na 

detektiva", by mohl být stejně dobře i obrazem jeho samotného: 

Vous avez a peu pres mon age, 1 'ceil renseigné des quadragénaires qui 
ont a peu pres fait le tour des choses, vous etes a pres bien habillé, 
c'est-a-dire comme on l'est chez nous, et vous avez les mains lisses. 
Done, un bourgeois, a peu pres! 
s. 1480 

Clamencova sebereflexe se také beze zbytku řídí tímto 

"poznáním" dvoj í tváře věcí. Večer, kdy zaslechne smích na 

mostě, objevuje dvojakost 

emblémem se nadále stává 

svého úsměvu 

Janus, bůh 

v zrcadle, 

dvou tváří. 

jeho 

Po 

převyprávění vzpomínky na utonulou ženu přehodnocuje Clamence 

svůj život a odhaluje odvrácenou stranu ctnosti. Za jeho 

ctností se skrývala neřest, za milosrdenstvím pohrdání, 

skromnost mu pomáhala vyvyšovat se nad ostatní, pokora vedla 

k pokoření. .. 

Toujours est-il qu'apres de longues études sur moi-meme, j'ai mis au 
jour la duplicité profonde de la créature. J'ai compris alors, a force 
de fouiller dans ma mémoire, que la modestie m' aidait a briller, 
l'humilité a vaincre et la vertu a opprimer. 
s. 1518 
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Čistota úmyslů a nevinnost jsou dvoj akou povahou bytí 

vyvráceny, vše může být obráceno v pravý opak. 

Ve světě Pádu už není možné být autentický jako Meursault a 

ctnostně obětavý jako Rieux, zkrátka být člověk "z jednoho 

kusu" (s. 1478) . "Primitivní" člověk Cizince a "čistý" člověk 

Moru přestali dávno existovat, za vším se dají najít postranní 

úmysly, všechny už nakazila příslušnost ke kultuře evropské 

společnosti. 

4.3 Jazyk v boji sám proti sobě 

Nespolehlivost vypravěče, falešnost jeho stylisticky 

dokonalého diskurzu a v neposlední řadě i dvojí povaha 

Clamencovy promluvy a jazykového vyj ádření navazuj í na jednu 

z tématických konstant, které se objevily i v předchozích 

Camusových románech. Tímto leitmotivem společným všem 

Camusovým románům je nedůvěra v jazyk. 

Žádný z předchozích dvou Camusových románů ale ve skepsi vůči 

jazyku nedošel tak daleko jako pád. Meursaultův způsob 

vyprávění založený na stručném a konkrétním stylu byl jednou 

možnou cestou, jak j azyka nezneužívat a vymanit se z úkladů 

sémanticky vyprázdněných mluvních stereotypů. V Moru byla 

nedůvěra v jazyk překonána Rieuxovým objektivním vyprávěním ve 

jménu všech a návratem k původní funkci dialogu - prostoru pro 

názorovou výměnu. Meursault i Rieux byli vypravěči, kterým 

byla vlastní přímočarost projevu bez "postranních úmyslů". 

Jej ich vyprávění se tak v jistém směru jevilo jako lék na 

neduhy jazyka, 

podstatu věcí. 

na jeho zrádné kličky zastírající pravou 

V Pádu jako by se ale jazyk Clamencovou promluvou obracel sám 

proti sobě vlastními prostředky. Clamence umí jazyk používat a 

libuje si v jeho moci. Je to mluvčí-profesionál, milovník 

"krásného jazyka" (s. 1478). Kdysi býval advokátem, výmluvnost 

mu byla obživou. Dokázat nevinu a vymýšlet polehčující 

okolnosti pro ty, kdo sedí na lavici obžalovaných, a dovést 
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kauzu ke zdárnému konci i za cenu překrucování reality mu 

přece nemůže dělat žádný větší problém. 99 A tak i jeho projev 

má povahu dopředu zinscenovaného procesu. Tentokrát je 

Clamence sám soudcem, žalobcem, obhájcem i kajícím se viníkem 

najednou. Jako žalobce sám sebe obviňuje, jako kajícník si 

sype popel na hlavu, jako obhájce hledá polehčující okolnosti 

v kolektivní ztrátě nevinnosti a jako soudce pronáší rozsudek 

o kolektivní vině. Svět, který takto tvoří, je plný sofismat, 

lží a pochyb o pravdivosti vyřčeného. 

Připomeňme znovu, že Clamence je jediný, kdo se dostává v 

románu ke slovu. Ačkoli předstírá, že jeho obhaj ovací řeč je 

dialogem, nedopřeje svému společníkovi ani kousek prostoru 

k vyjádření vlastního názoru. Otázky směřované k jeho 

společníkovi zůstávají bez odezvy, dialog mezi oběma nikdy 

nezazní naplno .100 Jak sám Clamence poznamenává, dialog 

v moderním světě přestal existovat: 

Nous ne disons plus, cornme aux temps nalfs: "Je pense ainsi. Quelles 
sont vos objections?" Nous sommes devenus lucides. Nous avons remplacé 
le dialogue par le cornmuniqué. "Telle est la vérité, disons nous. Vous 
pouvez toujours la discuter, ca ne nous intéresse pas. Mais dans 
quelques années, il y aura la police, qui vous montrera que j' ai 
raison." 
s.1498-1499 

Sokratovský dialog, který by směřoval k dobrání se skutečné 

pravdy o podstatě věcí, vymizel i v Clamencově případě. On sám 

postupuje stejnými prostředky jako jím samým kritizovaní 

novodobí evropští filozofové. Na konci svého diskurzu spěchá 

odkrýt "pravdu" a oznamuje zprávu o obecné vině. V jeho 

průběhu ale již stačil této pravdě podkopat půdu pod nohama 

99 Vzpomeňme si jenom na Clamencovy blížence z Cizince- na státního zástupce 
a Meursaultova advokáta. 
100 Podle Abboua maj í Clamencovy otázky kromě funkce denotati vní, která 
prlsplva k dojmu existence světa fiktivního dialogu, i druhou funkci, 
funkci konotativní, která přispívá k demonstraci nemilosrdného světa bez 
dialogu: nAu niveau dénotatif, elles accréditent la fiction de récit 
dialogué. Au niveau connotatif, elles structurent cet univers sans grace, 
voué au malentendu, ou les questions se font écho sans jamais recevoir 
d'autre réponse que dubitative ou interrogative. C'est 1 'univers de la 
question sans réponse et du dialogue sans communication." 
Abbou, André, Cit. d., s. 113 

108 



míšením pravdy a lži, ironií nasměrovanou vůči své vlastní 

osobě a tomu, co říká, vrháním světla pochyb na jazyk a 

dokazováním jeho moci. Paradox tohoto posledního počinu 

rozmělňuje závažnost Clamencova "poselství" a vzbuzuje 

nedůvěru v jeho pravdivost. 

Jazyk sám se napadá a obviňuj e přímo Clamencovými ústy. 

Tak například konjunktiv imperfekta použitý hned v jedné 

z prvních vět románu je předmětem Clamencovy metajazykové 

úvahy, jejíž závěr přispívá k zpochybnění Clamecova uhlazeného 

stylu promluvy a krásného jazyka: 

Ah! Je vois que vous bronchez sur cet imparfait du subjonctif. J'avoue 
ma faiblesse pour ce mode, et pour le beau langage, en général. ( ... ) 
Le style, comme la popeline, dissimule trop souvent l'eczéma. 
s. 1478 

I Clamence zakrývá svým vybraným slohem prašivinu svého 

poselství. 

Jiným odrazujícím příkladem manipulativního zacházení 

s jazykem je Clamencova strategie svádění, která jako hlavního 

prostředku používá líbivého diskurzu, neustálým opakováním 

zautomatizovaného a samovolně se spouštějícího i bez skutečné 

potřeby po navázání kontaktu. 

Strategie používaná Clamencem ke svádění žen si v ničem nezadá 

se strategií, kterou se mu daří dostat do svých spárů 

návštěvníky Mexico-Ci ty a jejíž pravidla sděluje svému 

posluchači pátý den. Diskurz se tak v poslední kapitole obrací 

Clamencovými ústy sám proti sobě, sám odhaluj e své cíle a 

prostředky, upozorňuj e na svou moc i umělost a zasazuj e tak 

poslední ránu své autentičnosti a pravdivosti. 

5. SHRNUTÍ 

Pád se v mnoha směrech jeví jako vypravěčský kontrapunkt 

ke dvěma předcházej ícím Camusovým románům. S Cizincem ho sice 

sbližuje jednotná perspektiva vyprávění, monofonnost 

Clamencova diskurzu, s Morem pak ona tendence k vyj adřování 
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univerzálií, obojí je ale zpochybněno systematickým podrýváním 

Clamencovy vypravěčské autority. 

Forma implicitního dialogu, v níž je druhá postava fikčního 

světa redukována takřka na nulu, vede k prvotní destabilizaci 

fikčního světa, jehož existence nadále závisí jen na tom, 

jakou důvěryhodnost si Clamence u svého posluchače-čtenáře 

vybuduj e. Paradoxy jeho promluvy, ironie a odkrytí strategie 

diskurzu, které zároveň odhalují nespolehlivost jazyka a 

falešnost styl u, však naopak přispí vaj í ke zpochybnění 

pravdivosti jeho výpovědi o světě. 

Přestože si Clamence činí nárok na univerzální platnost svého 

nahlížení světa, jeho promluva vyznívá více než v případě 

Meursaulta a Rieuxe jako vykalkulovaná sofistika, za níž se 

skrývají jen Clamencovy osobní zájmy. 
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f 

v. ZÁVĚR: TŘI PODOBY leH-FORMY 

Hledáme-li první záchytný bod ve srovnání narati vních 

postupů v Cizinci, Moru a Pádu, jeden se nabízí zcela 

přirozeně - ve všech třech je specificky využito ich-formového 

vyprávění. Proč si Camus zvolil pro své romány právě tuto 

formu vyprávění za základní? 

Odpověď se sama nabídne, použijeme-li Trávníčkova srovnání 

moderního románu s románem devatenáctého století 101. Román 

devatenáctého století se všemi svými formálními prostředky, 

mezi něž patří i er-formový vypravěč, vyrůstá z přesvědčení, 

že může předat o světě obecně sdělnou zprávu, předložit 

čtenáři obraz toho, jaký tento svět je. Román dvacátého 

století tuto jistotu s románem předchozího období již nesdílí. 

Er-formový vypravěč je, jak prokázal Barthes102 , jedním 

z garantů bezpečnosti a koherence románového světa, a tím i 

j eho univerzální "pravdi vosti " . leh-forma se tedy oproti tornu 

jeví jako jeden z prostředků, jak vyklouznout z tenat 

bezpečného světa všeobjímajících sdělných pravd a zároveň 

uniknout modernímu "hoři z rozumu,,103 nalezením jiného než 

tradičního vypravěčského řešení. 

leh-forma jako základ Camusových románů má v prvé řadě toto 

společné východisko - představit jeden možný pohled na svět, 

jednu možnou zkušenost se světem. Narati vní zvláštnosti tří 

Camusových románů by se tak daly považovat za jeden z odrazů 

obecnější tendence moderního románu, který hledá nové způsoby 

vyjádření a nová vypravěčská řešení. 

Mezi tato nová vypravěčská řešení moderního románu zahrnuj e 

Trávníček mimo jiné i návrat k mýtu (což je do značné míry 

případ Cizince, 

individuálnímu 

kde Meursaultovo 

rozhodování, ale je 

jednání 

vedeno 

nepodléhá 

neúprosným 

101 Trávníček, Jiří. Příběh je mrtev? Schizmata a dilemata moderní prózy. 
Brno: Host, 2003, s. 20n. 
102 Barthes, R., Cit.d. 
103 T' ,- k C' d 45 ravnlce, J. lt .. , s. 
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osudem10 4
), smír s tradičním vyprávěním a směřování k symbolu 

(to je bezesporu případ Moru) a mluvnost, kdy hlavním 

organizačním principem se stává proud přímé řeči a simulace 

bezprostřednosti vyprávění 

Pádu) . 

(takové je i skazové vyprávění 

Na druhou stranu je ale známa Camusova neúnavná snaha 

přizpůsobovat formu obsahu literárního díla a cizelovat podobu 

textu do nejmenších detailů105 . Za narati vními postupy a ich

formovým vyprávěním jeho románů se tedy pravděpodobně skrývá 

daleko víc než jen snaha po neotřelé umělecké výpovědi. Tím 

"víc" je snaha dát obsahové náplni románu vhodnou formální 

podobu a zároveň už touto formální podobou určit směr hledání 

obsahového jádra. Nepřekvapí proto, že Camus zpětně 

kontroloval, zda signály ke "správné" interpretaci jeho díla 

byly kritikou a čtenáři dobře zachyceny, a pokud ne, snažil se 

způsoby vrátit románů na všemožnými 

správnou cestu tak, aby 

interpretaci 

nevybočovaly 

svých 

z jeho původního 

autorského záměru. Eva Beránková tuto Camusovu tendenci uvádět 

věci na pravou míru shrnuje následovně: 

( ... ) Camus sám udělal všechno pro to, aby "kontroloval" interpretace 
svých myšlenek a děl. Zasazoval je více Cl mene do tří předem 

připravených cyklů, hojně o nich debatoval s novináři a studenty, měl 

ve zvyku rozesílat vysvětlující dopisy kritikům, když se mu zdálo, že 
překrucuj í jej ich smysl. Tímto způsobem postupně předkládal všechny 
interpretační klíče a vedl čtenáře tam, kde si ho přál mít: ne, 
Meursault není bezcitná troska, je to muž poháněný vášnivou láskou 
k pravdě; ne, Mor nezakládá politiku osamělého jedince, ale je naopak 
přechodem k solidaritě s druhými; ne, Clamencovo duševní rozpoložení 
neodpovídá duševnímu rozpoložení jeho tvůrce, protože ten by přece 

nikdy neopěvoval otroctví ... 106 

104 O Cizinci jako o vyprávění kopíruj ícím narati vní schéma antických mýtů 
se podrobněji rozepisuje Eva Beránková v doslovu k českému překladu 

Cizince. Beránková, Eva. "Cizinec, aneb justiční vražda jedné moderní 
sfingy". Doslov k českému překladu Camusova románu Cizinec. Praha: 
Garamond, 2005, s. 107-122. 
105 Viz Quilliotovy prezentace Camusových románů v A. C.: Théatre, récits, 
nouvelles. 
106,,( ••• ) Camus lui-meme a tout fait pour «controler» l'interprétation de 
sa pensée et de ses ceuvres. Il les a plus ou moins insérées au sein de 
trois cycles préétablis, il en a largement débattu avec des journalistes et 
des étudiants, il avai tl' habi tude d' adresser des lettres explica ti ves a 
ceux des critiques qui lui semblaient en déformer le sens. Ainsi, il 
introduisait peu a peu toutes les clefs interprétatives et guidait le 
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Dá se předpokládat, že u tak svědomitého romanopisce, 

který pečlivě připravuje výstavbu svých románů, byly tyto 

pozděj i dodané interpretační klíče už přednastaveny samotným 

literárním textem a jeho narativními strategiemi. Ich-formoví 

vypravěči a jejich vyprávění a spolu snimi i výstavba 

románového světa se mění v Camusových textech stejně jako se 

mění jejich mimotextové myšlenkové zázemí. 

Meursaultův příběh jako součást cyklu o absurditě se snaží 

tl umoči t po ci t inkoherence světa. Ne náhodou je za základní 

téma a zároveň i strukturní prvek Cizince zvolena "solární" 

vražda, která vybočuje ze zaběhnuté "logiky" zločinu. Už 

samoúčelnost tohoto činu bez logického pozadí by bývala 

stačila k zakušení pocitu inkoherence (potažmo absurdity) 

světa. Významové vyprázdnění světa však není omezeno jenom na 

Meursaultův příběh, ale sestupuje i do dalších složek 

vyprávění. Strohé Meursaultovy věty bez logických spojek, 

výrazová střídmost a příklon ke konkrétnímu vyj ádření ve své 

podstatě zakládaj í předobraz světa, v němž není možné hledat 

hlubší smysl věcí a dávat věcem abstraktní rozměr, jak se o to 

v soudní síni snaží představitelé justice (řád lidské 

spravedlnosti) a v Meursaultově cele kaplan (řád křesťanské 

morálky a abstrakce božské lásky). 

Meursaultova "vášnivá láska k pravdě" se nezakládá jenom na 

této závěrečné konfrontaci Meursaulta se společenskými 

konvencemi a běžně uznávanými abstrakcemi, jej ichž odmítnutí 

stojí Meursaulta život, ale má pramenit už z věrného a 

lecteur dans la direction souhai tée : non, Meursaul t n' est pas une épave 
insensible, c'est un homme animé par la passion de la vérité ; non, La 
Peste ne fonde pas une politique de solitude, elle marque au contraire le 
passage a la solidarité ; non, l'état d'esprit de Clamence ne correspond 
pas a celui de son auteur, car ce dernier n'aurait jamais choisi d'exalter 
la servitude ... N 

Beránková, Eva. "Albert Camus et l'idéal de la Méditerranée". Opera 
romanica 2. České Budějovice: Editio Universitatis Bohemiae Meridionalis, 
2001, s. 263-264. 
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autentického tlumoEení základní pravdy o "nesmyslnosti" světa, 

kde věci nejsou víc než to, co jsou. 

Konkrétní Meursaultův jazyk je jedním ze způsobů, jak přispět 

k Meursaultově "pravdivosti" a autenticitě. Jazyk je totiž 

také jedna z abstrakcí, která navíc může být zneužívána 

k zastírání pravdy a k manipulaci druhými lidmi. K tomu, aby 

Meursaultův diskurz mohl být z těchto negativních vlastností a 

schopností jazykového vyjádření vyjmut, je zapotřebí ho 

strukturovat od poEátku co nejúsporněji, a tedy i 

"nejpravdivěji". 

Text Cizince se vyhýbá jakémukoli explicitnímu vyjádření 

poci tu nesmyslnosti světa a dalších základních témat, které 

s ním souvisejí. Meursault je "pravdivý" vypravěE už v tom, že 

nepodrobuje svoje zkušenosti žádné myšlenkové analýze 107 

abstraktní filozofování o absurditě, nadměrná sebereflexe a 

intelektuální analýza prožitků by musely nutně autenticitu a 

bezprostřednost zkušenosti se světem zpochybnit. 

Implicitnost tohoto poselství o "pravdivosti" hlavního hrdiny, 

sublimovaného do narativní struktury Cizince Ei do 

Meursaultova diskurzu, ale způsobila, že ne každý kritik byl 

ochoten na tuto interpretaci přistoupit. "Bílá místa" 

v Meursaultově vyprávění jde totiž zaplnit všelijak. 10B 

Snad i proto se román Mor, který má ilustrovat Camusův 

příklon k "pozitivní fázi" filozofie absurdity, k období 

"revolty", uchyluje ke strategii jiné. Tentokrát se 

vypravěEský subjekt, alespoň zpoEátku, skrývá za třetí osobu, 

vyprávění je koncipováno jako obj ekti vní popis událostí, jako 

"kronika", ke slovu se dostávaj í i další postavy. To všechno 

107 Jak to dělá například Sartrův Roquentin, jehož filozofování ve chvíli, 
kdy o sobě hrdina tvrdí, že je zavalen přemírou bytí, a zároveň je v tutéž 
chvíli schopen jasné myšlenkové analýzy, výstižně komentuje Trávníček: 

"Sartrovu hrdinovi lze možná věřit filozoficky, ale nikoli vypravěčsky. 

( ••• J Buď jsem "uvnitř", ale potom se nemohu vidět a popsat, anebo jsem 
"vně", mohu se vidět a popsat, ale potom zase nevím, co se děje "uvnitř", 
neboť popisuji vždy už svůj minulý stav. Lze být aktérem i pozorovatelem, 
ale nikoli v jedné perspektivě." Trávníček, J. Cit. d., s. 109 
108 O některých dalších možných způsobech interpretace viz výše citovaný 
(pozn. 104) doslov k českému překladu Cizince od Evy Beránkové. 
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sbližuje Mor s tradičním typem vyprávění a zároveň i 

k tomu dát narativnímu textu punc "závažnosti" a 

sdělnosti". Příklon k tradičnímu vyprávění značně 

možné pole interpretací - forma už tolik nepřitahuje 

neodvádí) pozornost a alegorické "poselství" románu 

zaznít naplno. 

směřuje 

"obecné 

omezuje 

(a tím i 

tak může 

Hlavní témata Moru jsou 

vypravěče. Aby však 

explicitně 

nedocházelo 

vyj ádřena už 

k nějakým 

v promluvě 

případným 

nej asnostem, zmnožuj í se i na ostatních rovinách narati vního 

textu, především pak v dialozích, a zhmotňují se i na úrovni 

fikčního světa v jednotlivých postavách románu a v dalších 

dílčích fikčních faktech. Celková kompoziční výstavba a 

tématická provázanost všech složek narativního textu z Moru ve 

výsledku dělají cosi na způsob uzavřeného mikrokosmu 

směřujícího k obecně platnému symbolu. 

Na opačném pólu než oba předcházej ící romány stoj í 

implikovaný dialog Pádu. Nejenže vybočuje z Camusem 

"přednastavených" myšlenkově ucelených cyklů, ale zároveň, 

narozdíl od Cizince a Moru, které se přece jen berou poněkud 

vážně , vyznívá jako parodie sebe sama. Jakkoli vypravěč Pádu 

předstírá, že předává "obecně sdělné pravdy", jeho pozice je 

podstatně jiná než v Cizinci a Moru. Clamence se narozdíl od 

Meursaul ta a Rieuxe jeví jako vypravěč značně nespolehlivý. 

Svou vypravěčskou autoritu podrývá různými prostředky od 

ironie až po odkrytí umělosti a vypočítavosti jazyka, jehož 

sám využívá k dosažení vlastních cílů. Tím se ocitá na opačném 

břehu řeky než Meursaul t, člověk "pravdivý", a Rieux, člověk 

"solidární" . Narozdíl od Meursaul tova vyprávění je Clamencův 

diskurz nestřídmý a okázalý a tím i lživý, narozdíl od Rieuxe 

je Clamencova snaha mluvit ve jménu všech nelegitimní, 

nedůvěryhodná a motivována nesolidárními, egoistickými 

pohnutkami. 

Meursault, 

ich-formového 

Rieux, Clamence - tři vypravěči a tři možnosti 

vyprávění jsou zároveň třemi rozdílnými 
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způsoby nahlížení světa. Desubj ekti vizovaná podoba ich- formy 

Cizince odráží obraz světa, z něhož se vytratil smysl věcí a 

kde individuum stoj í osaměle proti zautomatizovaným konvencím 

společnosti. V Moru eliminování vlastního vypravěčského já a 

splynutí s dílčím vyprávěním dalších postav reflektuj e svět, 

v němž je zapotřebí být solidární s ostatními a kde individuum 

existuje jen jako součást kolektivu. Clamencovo nastolení 

dominance vlastního já, které usurpuje veškerý prostor jen pro 

sebe, zakládá obraz světa, kde pravdivost i solidarita 

s druhými vymizela a kde se vše podřizuje individuálním 

zájmům. 

Můžeme tedy shrnout, že 

které podle autorových 

významová výstavba Camusových románů, 

vlastních výkladů mají vyjadřovat 

"pocit absurdity", "pozitivní revoltu" a jakousi 

intelektuální sumu moderního člověka - Camusova antipoda, se 

zakládá již ve výběru formálních prostředků. Obsah si nachází 

své vhodné formální vyjádření a forma sama přispívá k 

významovému sjednocení Camusových románů. 
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RÉsUMÉ: 

Les stratégies narratives 

romanesque d~Albert Camus. 

dans l~oeuvre 

Dans ce mémoire nous tentons de traiter les stratégies 

narratives dans l'oeuvre romanesque d'Albert Camus. Nous 

insistons ainsi sur les rapports entre la forme et le coté 

sémantique de trois romans camusiens: L'Étranger, La Peste et 

La Chute. Nous nous intéressons surtout a la fac;:on do nt les 

roman, l'utilisation 

systeme des temps 

du sens du texte 

éléments formels (comme la composition du 

du narrateur a la premiere personne, le 

verbaux ... ) participent a la structuration 

narratif. Afin de mieux éclairer les tendances dominantes de 

ce procédé dans les trois romans de Camus, chaque partie de 

notre propre analyse est précédée d'un résumé des études 

critiques qui renvoient a notre sujet. 

Avant d'entrer dans le vif du sujet de notre mémoire, nous 

tenons a résumer quelques approches narratologiques 

contemporaines. Nous nous concentrons notamment sur le role et 

la classification de la catégorie du narrateur qui nous permet 

a la fois de délimiter les problemes terminologiques des 

théories narratologiques issues de tradi tions et de milieux 

différents (narratologie tcheque, anglosaxonne, allemande et 

franc;:aise) et de trouver un point de départ commun pour nos 

analyses. 

Ainsi la posi tion et le fonctionnement du narrateur dans 

L'Étranger semblent etre primordiaux pour la compréhension et 

l'interprétation du texte. Les études de Fitch, de Barrier et 

de Sartre sur la narration ou le style de L'Étranger revelent 

la nécessité de bien distinguer la catégorie du narrateur et 

la catégorie de l'auteur, quoique la portée morale ou 

intellectuelle du texte corresponde bien a l'état d'esprit de 

son créateur. L' intention du texte, cette tension entre d' un 

coté ses moyens formels (le narrateur inclu) et d 'un autre 
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coté son sens interprétable, peut etre exprimée par le terme 

de ,,1' auteur impliqué" qui se défini selon Chatman comme le 

principe perceptible de l'invention du texte. En nous appuyant 

sur cette idée nous tachons d'explorer quels sont ces 

principe s non seulement dans L 'Étranger, mais aussi dans La 

Peste et dans La Chute. 

Au départ, nous découvrons que L'Étranger est con9u comme 

une narration cyclique invitant a la relecture. Ainsi le roman 

absorbe le theme du recommencement dans sa structure-meme. 

Cette sublimation des unités thématiques dans le niveau de la 

narration accompagne le roman dans son ensemble. 

De la meme maniere l'usage systématique du passé composé la ou 

on attendrait plutot du passé simple fonctionne comme un des 

moyens principaux pour exprimer l'incohérence du monde fictif. 

Mais il assure aussi au récit de Meursault l'illusion de 

l' immédiat, de l' expérience vécue qui ne perd pas son lien 

avec le présent. 

L'usage spécifique du narrateur objectif a la premiere 

personne tradui t aussi cette expérience de l' incohérence du 

monde. Le langage incolore voire "neutre" de Meursaul t, dont 

les liens logiques et les figures de style sont rédui ts a 

zéro, reflete bien le manque de sens dans un monde ou seuls 

les plaisirs corporels et les sensations immédiates valent la 

peine d'etre vécus et ou les choses ne signifient rien de plus 

que ce qu'elles sont. 

Dans la deuxieme partie du roman, le changement de la 

perspective narrative accompagne le changement du point de vue 

de Meursault. Des son emprisonnement, ce dernier est privé de 

ses sensations et il est rédui t lors du proces a un obj et 

impersonnel, a un jouet aux mains du pouvoir judiciaire. Livré 

a lui-meme, il découvre de nouveaux sentiments et il témoigne 

de la naissance d'une nouvelle fiction, cette fois-ci dirigée 

par les conventions de la société rigide et par la maitrise du 

beau langage. 
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Ainsi on pourrait presque dire que derriěre le langage de 

Meursaul t se cache la seule fac;::on d' évi ter les leurres de la 

langue, la seule fac;::on de rester un homme vrai et authentique. 

Par conséquent, la narration elle-meme renvoie a la double 

thématique de l'insuffisance linguistique et du pouvoir 

manipulateur de la langue, qui sera exprimée d' une maniěre 

plus explicite dans le second roman d'Albert Camus. 

La Peste n'a pas joui d'un aussi grand intéret de la part 

de la critique littéraire que L'Étranger. La forme et la 

structure dans La Peste sont beaucoup plus transparente s que 

dans le premier roman. C' est pourquoi seul le ni veau de la 

signification attire l'attention de la critique littéraire. 

Les études de Fitch et de Le Huenen-Perron le prouvent bien. 

Toutefois, la transparence des éléments formels est justifiée 

par son alliance avec le niveau de la signification qui, cette 

fois-ci et contrairement au roman précédent, a marqué une 

tendance incontestable a l'expression plus explicite et moins 

ambiguě. 

La forme de la chronique révěle déja que la stratégie 

narrative de La Peste est marquée par deux tendances 

complémentaires: assurer au réci t la valeur d' emblěme et le 

rendre authentique a la fois. Pourtant, la premiěre tendance 

domine de plus en plus la deuxiěme. Chaque élément du monde 

fictif ou presque entre dans tout un réseau de corrélations 

sémantiques et pe ut ainsi prétendre au statut de symbole: Oran 

est décrite comme une ville universelle qui pourrait se 

trouver n'importe ou dans le monde civilisé, chaque personnage 

de La Peste incarne une idée différente... Le narrateur lui

meme se veut objectif afin de parler "au nom de nous tous". 

Cette intention est d'ailleurs reflétée au niveau de la 

narration par la polyphonie des voix narratives et par 

l'élimination de la premiěre personne du narrateur qui se sert 

souvent des pronoms "on" ou de "nous" a val eur plus 

universelle. 
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Le monde de La Peste se manifeste comme un tout fermé 

hermétiquement, un vrai microcosme qui tend a refléter le 

macrocosme. Le procedé de "mise en abyrne \\ des uni tés 

thématiques souligne cet enfermement et la valeur générale du 

monde fictif. Les unités thématiques s'infiltrent aux 

différents niveaux du texte narratif. Par exemple, le theme du 

recommencement est esquissé déja dans la composition 

circulaire du roman, il descend au ni veau du réci t lorsqu' il 

est traité par le narrateur, il est repris plusieurs fois au 

niveau du dialogue et finalement, il est matérialisé au niveau 

de l'histoire par le personnage fictif de Grand. 

Le dialogue, quant a lui, a une toute autre fonction dans la 

Peste que dans le roman précédent. rl n' est plus comme dans 

L'Étranger la pure manifestation de l'insuffisance 

linguistique, mais il redevient dans le second roman le 

domaine de la communication, de la mutualité et de la 

discussion. 

Le troisieme des romans de Camus occupe une place a part 

dans l'oeuvre camusienne. Pour cette raison, les critiques 

littéraires (par exemple celles d'Abbou, de Fitch et de 

Magnan-Shardt) appuient souvent leurs analyses de La Chute sur 

les circonstances qui ont accompagné sa genese. Dans notre 

analyse nous laissons de coté ce contexte historique pour 

prendre comme le point de départ la situation narrative du 

texte. 

La forme du dialogue implicite dans La Chute renverse la 

logique du texte narratif. La part diégétique du roman est 

éliminée et ses fonctions sont transposées vers la part 

mimétique. Toute la création du monde fictif est alors 

organisée par le discours de Clamence. 

L'autonomie du monde fictif et de ses personnages est absorbée 

par l' afflux des mots de Clamence qui se sert de la parole 

pour suivre et accomplir sa propre stratégie. Toutes les 

informations sur l'interlocuteur et sur le décor que le 
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lecteur re90it grace au discours de Clamence entrent dans tout 

un réseau de corrélations sémantiques. Nous avons déja 

remarqué le meme procédé dans La Peste. La valeur symbolique 

des éléments dans La Chute est cependant minée par le manque 

de crédibilité du narrateur. Les paradoxes, les contradictions 

et l'ironie de son discours provoquent nécessairement chez le 

lecteur la méfiance quant a l'authenticité de son discours."Le 

bon message~ que Clamence prétend révéler peut aussi bien etre 

un mensonge car le mensonge et la vérité, l' illusion et la 

réalité, le mal et le bien sont selon Clamence lui-meme deux 

faces d' une meme piéce. "La créature est double ~ aussi bien 

que le langage de Clamence qui se plait a utiliser contrastes, 

paradoxes, oxymorons et ironie. Finalement, le beau langage de 

Clamence démasque donc par ses propres moyens la fausseté du 

style et le pouvoir persuasif et manipulateur du langage. 

Nous pouvons interpréter La Chute comme un contrepoint 

narratif a L'Étranger ou a La Peste. Meursault et Rieux, 

contrairement a Clamence, sont deux personnages qui veulent 

rester vrais. Meursaul t tradui tl' expérience de l' incohérence 

du monde par l'intermédiaire d'un langage transparent et 

simple, ce qui lui permet de rester crédible et d'éviter de 

devenir faux. Rieux justifie son role de narrateur et atteste 

l' authentici té de sa narration par une obj ecti vi té maximale, 

par l'élimination du "je~ narratif et par son appartenance au 

colectif de la ville d' Oran. Clamence, au contraire, se sert 

d'un langage excessif et subjectif. Son role de narrateur 

n'est pas légitime car il dirige son discours afin d'atteindre 

ses propres buts. 

Meursault, Rieux et Clamence trois possibilités de 

narration a la premiére personne représentent alors trois 

possibilités d'aborder l'image du monde. La premiére personne 

objective de Meursault refléte l'image du monde privé de sens 

ou l'individu solitaire affronte les conventions de la 

société. Dissoudre le "je~ narratif de Rieux dans les voix des 
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autres signifie aussi présenter l' indi vidu cornme une partie 

inséparable et solidaire du collectif. La dominance du "je" de 

Clamence qui usurpe tout l' espace narratif présente un monde 

ou la solidarité a disparu et ou tout est soumis aux intérets 

égoistes et individuels. 

En conclusion, nous pouvons constater que dans l'oeuvre 

romanesque d'Albert Camus le contenu trouve toujours la forme 

qui lui convient le mieux et, 

participe considérablement a 
romans. 

en revanche, la forme elle-meme 

la structuration du sens des 
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v , 

PRILOHY 

1. Doplňky k Doleželově teorii vypravěče 

Následující tabulka zachycuje proces neutralizace navrhnutý 

Lubomírem Doleželem: 

Tab. A 

DISTINKTIVNÍ RYSY 
PROMLUVOVÝ 
TYP GRAMATICKÉ VYPOVĚDNÍ SÉMANTICKÉ SLOHOVÉ GRAFICKÉ 

systém systém deixe apel a 
osob časů exprese 

objektivní O O O O 
vyprávění 

polopřímá O 0/1 1 1 
řeč 

smíšená O 0/1 1 1 
řeč 

ne značená 1 1 1 1 
přímá řeč 

přímá řeč 1 1 1 1 
l=příznak, přítomnost distinktivního rysu 
O=absence příznaku 

Doleželova typologie vypravěčů: 

Tab. B 
VYPRAVĚCSKY FUNKCE 
ZPŮSOB V 1. konstrukční a 

O 

1 

1 

1 

1 

NEBO 3. OSOBĚ kontrolní interpretační 

objektivní + -
rétorický + + 
subjektivní + + 
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O O 

1 O 

1 O 

1 O 

1 1 

Akční 

-
-
+ 



2. Typologie vypravěčů podle Rimmon-Kenanové 

Typologie Rimmon-Kenanové s příklady narativních textů je 

shrnuta v následující tabulce: 

Extradiegetický intradiegetický 

heterodiegetický Typ Homérovy eposy Typ Šehrezáda 

homodiegetický Typ Gil Blas Typ Odyseus (Joyce) 
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3. Sémantická výstavba Moru podle Le Huenena a Perrona 

Tab. A Časoprostorové indikace určující postavy Moru: 
POSTAVA PROFESE ČAS MÍSTO 
Rieux Lékař ráno schodiště 

Michel Domovník ráno/poledne ulice 
starý Španěl - ráno pokoj 
Othon Vyšetřující poledne ulice 

soudce 
Rambert Novinář odpoledne ordinace 
Tarrou - odpoledne schodiště 

Paneloux Kněz poledne ulice 
Grand Úředník odpoledne schodiště 

Cottard - odpoledne pokoj 

Le Huenen, Roland a Perron, Paul. ustructure actancielle et inversion dans 
La Peste." La Revue des Lettres Modernes, Albert Camus 8, 1976, nOs 479-483, 
s. 33. 

Tab. B Sémantická výstavba světa iluzí a pravd v Moru 

Pozitivní predikace Negativní predikace 

PRAVDY 

AKTANTY 

relativnost 

cit 

povinnost 

tolerance 

pochyba 

vášeň 

Tamtéž, s. 43 

ŽIVOT SMRT 

OZNAČENÍ OZNAČENÍ 

temnota světlo 

horizontálnost vertikalita 

zima teplo 

přeměna nehybnost 

skrovnost rozlehlost 

tekutost plynný stav 
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ILUZE 

AKTANTY 

absolutno 

rozum 

právo 

spravedlnost 

jistota 

lhostejnost 
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