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Anotace 

 

Práce se zabývá vymezením a následným popsáním vztahu 

člověka k entitám, kterými jej obklopuje jeho vnitřní  

i vnější svět. Mapuje různé aspekty vztahu a v každém 

z nich hledá souvislosti s jedním z hlavních témat Camusovy 

filosofie – s tématem absurdna, které prostupuje dílo 

tohoto filosofa a spisovatele. Na problémy je zde nahlíženo 

především z filosofického hlediska, nicméně jsou rovněž 

stručně rozebrány postavy z Camusových beletristických děl. 

Z bezpočtu autorových románů byly vybrány dva tituly, které 

bývají často označovány za jakési paralely dvou Camusových 

filosofických esejů, z nich převážně byla čerpána inspirace 

pro tuto práci.  
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Annotation 

 

This work is interested in classification and description 

of relationship between man and various entities, which are 

closing about his inner and outer world. It maps various 

aspects of the relationship and in each of main topics 

tries to find contexts with one of main theme of Camus’ 

philosophy – with the theme of absurd, which runs through 

the work of this philosopher and writer. Problems are 

regarded in philosophical aspect mainly, therefore also 

characters of Camus fiction work are described here. From 

many author’s novels were chosen two titles,  which are 

marked to be parallels of two Camus’ essays, which 

inspiration for this work was taken from.   

 

Key words: 

 

Human, absurd, fight, rebellion, relationship.  
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Úvod 

 

 

Albert Camus, francouzský myslitel žijící ve 20. století, 

byl člověkem pohybujícím se ve dvou vzájemně se 

prolínajících a na sebe působících světech. Tím prvním byl 

„svět“ filosofie, ve kterém byl Camus řazen mezi 

představitele existencialismu. Druhý svět sestával 

z literatury, kde Camus působil jako spisovatel převážně 

beletristických děl. Ve svých četných románech vdechl život 

nespočtu propracovaných postav, z nichž všechny mají něco 

společného. Jeho postavy musely čelit problému, se kterým 

se Camus potýkal ve svých filosofických úvahách. 

 

Tímto hlavním filosofickým problémem se stal každodenní 

život v absurdnu a hledání spásné cesty ven, snaha vzbouřit 

se navyklému prožívání a rovněž touha po nalezení  

a následném zasazení smyslu života do jinak bezcílného 

putování absurdním životem. 

 

Cílem této práce je vytvořit ucelený obraz lidské existence 

jakožto jednotlivce tak, jak jej vnímal Camus (nejen)  

ve svých filosofických dílech. K tomuto účelu poslouží 

studium mnohých literárních pramenů, ať už ryze 

filosofických nebo naopak beletristických, z nichž bude 

utvořena kompilace vztahující se k dané problematice.  
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1. Tři stádia lidského vědomí 

 

 

1.1 Nevědomý „spící“ člověk 

 

 

1.1.1 Absurdno 

 

 

Důležitým pojmem Camusovy filosofie je termín absurdna. 

Absurdno je pocitem, který se může objevit kdykoliv  

a přijít odkudkoliv, a to bez jakéhokoliv předcházejícího 

varování, přičemž má schopnost určitým způsobem ovlivnit 

každého, kdo s ním přijde do styku. Jak Camus rozvádí 

myšlenku v jednom ze svých děl, jedná se doslova o  

 

„pocit, který se může vynořit na nároží kdejaké ulice, 

dokáže zalomcovat každým.“
1
  

 

Samotný pocit absurdity je však pouhým počátkem dlouhé 

cesty, na kterou se člověk může, ale také nemusí vydat. 

Prvním příznakem absurdna vkrádajícího se jedinci do života 

je pocit prázdnoty, který je současně doprovázen jakýmsi 

vytržením z každodenního sledu událostí a všedního 

fungování.  

 

„Pocit absurdna sám o sobě ještě neznamená ponětí  

o absurdnu. Jej je zakládá, toť vše. Neshrnuje je leda  

na krátký okamžik, kdy vyslovuje soud o světě. Pak je třeba 

zajít ještě dál.“
2
 

 

 

                                                           
1
 CAMUS, A. Mýtus o Sisyfovi. Praha: Nakladatelství Svoboda, 1995. s. 23,  

ISBN 80-205-0477-X. 
2
 CAMUS, A., pozn. 1, s. 45. 
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1.1.2 Počátek probuzení 

 

 

Důležitým momentem v procesu poznávání a uvědomění absurdna 

je moment „zborcení kulis“
3
, jak jej Camus nazývá. Jedná se  

o takovou chvíli, kdy si člověk uvědomí znechucení  

ze skutečnosti, že jeho život je v podstatě pouze jednou 

nekončící rutinou, prodchnutou bezcílností a zbytečností. 

Najednou se jedinec jakoby probudí ze svého spícího Já, 

které pouze programově vykonává již naučenou soustavu 

každodenních činností a povinností (příklad takovéto rutiny 

nacházíme rovněž v Camusově díle, kde uvádí sled těchto 

událostí:  

 

„Vstát, tramvaj, čtyři hodiny v kanceláři nebo v továrně, 

jídlo, tramvaj, čtyři hodiny v práci, jídlo, spánek,  

a tento rytmus se opakuje v pondělí, v úterý,  

ve středu, ve čtvrtek, v pátek a v sobotu, většinu doby se 

tomu lidé snadno podřizují.“
4
 

 

Tento člověk začne přemýšlet, jaký smysl vlastně má ono 

konání těch všedních věcí, které tvoří každý jeho den stále 

znovu a znovu. Jelikož však nedokáže najít odpověď  

na otázku po smyslu toho všeho, po nějakém hlubším cíli, 

kterého by mohl dosáhnout, nedokáže zodpovědět stále více 

hlodající otázku „proč“, tehdy se do jeho života začne 

dostávat znechucení provázené překvapením – jak je možné, 

že si toho nevšiml již dříve? Překvapení se tak mísí 

s údivem. Důležité však je, že toto „znechucení poznamenané 

údivem“
5
 je pouze začátkem.   

 

 

                                                           
3
 CAMUS, A., pozn. 1, s. 25. 

4
 CAMUS, A., pozn. 1, s. 25, 26. 

5
 CAMUS, A., pozn. 1, s. 26. 
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1.2 Bod zlomu 

 

 

Člověk, který si uvědomil přítomnost absurdna ve svém 

životě, má podle Camuse dvě možnosti, jak s touto 

skutečností naložit.  Tou první variantou je návrat zpět  

do stavu před probuzením, tedy do fáze, ve kterém  

o absurdnu netuší vůbec nic. Tento posun zpět, tento 

„návrat do řetězu“
6
, jak jej Camus nazývá, se děje 

nevědomě. Člověk, který takto učinil, se nejspíš tedy 

podvědomě rozhodl vydat tou jednodušší ze dvou nabízených 

cest. Jeho rozhodnutí mu umožní nadále žít mechanicky, 

stejně jako tomu byl zvyklý doposud. Nedopadne na něho 

úzkost související s uvědoměním si přítomnosti absurdna, 

nebude muset každým okamžikem čelit pocitu nesmyslnosti 

vlastního bytí, ale především, nebude se muset proti 

nastalé situaci nijak vzbouřit, protože pro něho je ve fázi 

„spánku“ vše přesně tak, jak má být. Veškeré další úvahy  

o možnosti existence nějakého absurdna, objeví-li se vůbec, 

se tento člověk nejspíš bude opět podvědomě nadále snažit 

vytěsňovat a již nikdy více si je nepřipouštět. A právě ono 

plné uvědomění si absurdna a následné vzbouření se proti 

němu je prvním krokem na druhé z výše zmíněných cest,  

na cestě k „definitivnímu probuzení.“
7 
 

 

 

1.3 Člověk bdělý  

 

 

Toto probuzení ovšem stále nemusí znamenat porážku 

absurdna. Naopak, může vyústit v porážku jedince samotného. 

Camus uvádí, že  

                                                           
6
 CAMUS, A., pozn. 1, s. 26. 

7
 CAMUS, A., pozn. 1, s. 26. 
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„na konci probuzení se časem objevuje důsledek: sebevražda, 

nebo zotavení“
8
.  

 

Pokud si člověk, jehož dosavadní život byl prodchnutý jasně 

viditelným smyslem, najednou uvědomí, že nic takového tam  

ve skutečnosti není a nikdy ani nebylo, zhroutí se mu celý 

svět během onoho jediného krátkého okamžiku absolutního 

uvědomění. Není již kroku zpátky, protože procitl zcela,  

a i kdyby se o vytěsnění pokoušel nyní, nedokázal  

by na prožitek prohlédnutí absurdna zapomenout. Takový 

člověk se pak nechá „semlít“ tíhou skutečnosti, se kterou 

se nedokáže vyrovnat, a jelikož nedokáže najít smysl, 

nenalézá jej ani v možnosti vzbouřit se a jako jediné 

východisko volí sebevraždu, tedy smrt.  

 

Proces zotavení je mnohem složitější, neboť člověk se musí 

absurdnu stavět stále znovu, každý nový den, každou další 

minutu. Boj s absurdnem je totiž nutné vykonávat neustále.
9
 

 

 

1.4 Člověk k boji rozhodnutý 

 

 

Člověk, který se plně probudil a chystá se svést svůj 

každodenní souboj s absurditou, musí být schopen vzdát se 

všech iluzí, odhodit je pryč a už se k nim zpět nevracet, 

byť je to lákavé. Nesmí se ohlížet zpět na svůj starý život 

poskytující bezpečí jistoty a smyslu, a postavit se tváří 

v tvář bezvýchodnosti své situace, ať už je sebevíc 

vyčerpávající. Musí se podívat kruté pravdě přímo do očí  

a následně ji přijmout – nikoliv však rezignovaně, naopak, 

přijmout ji jen do té míry, aby v něm toho zjištění mohlo 

                                                           
8
 CAMUS, A., pozn. 1, s. 26.  

9
 CAMUS, A., pozn. 1, s. 48. 
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vzbudit odpor, který v sobě následně promění v pevné 

odhodlání v boji vytrvat a i přes marnost takového konání 

jej nikdy nevzdat.
10
   

 

 

1.5 Boj s absurdnem 

 

 

Důležitým pocitem, který je pro neustálé svádění boje 

zásadní, je podle Camuse pohrdání. Díky němu si posléze 

jedinec uvědomí svoji vnitřní svobodu. Člověk přijímá svůj 

absurdní úděl, přičemž si nemůže zvolit svět bez absurdity, 

nemůže si zvolit existenci bez absurdity, neboť nic 

takového není možné, absurdita existuje bez ohledu na jeho 

přání či volbu. Co si však člověk již zvolit může, je 

způsob, jakým tuto skutečnost přijme a postoj, který vůči 

situaci zaujme. Šťastné znovuobjevení svobody, byť je  

i tato svoboda svým způsobem absurdní, navrací do života 

člověka pocit kontroly nad svým osudem, pocit vítězství  

nad absurdnem.  

 

Výsledkem vzdoru se stává radost a štěstí, neboť si člověk 

uvědomil, že díky své vnitřní svobodě jej absurdno nikdy 

nemůže pohltit. Tím, že jím začne pohrdat a povznese se  

nad něj, se o absurdno již prakticky starat nemusí, neboť 

se dostal na vyšší duchovní úroveň a absurdno již jeho 

pozornosti není hodno. Nyní už žije pouze pro svůj vlastní 

osud, ve kterém se naučil být šťastný.
11
 

 

Tento proces pohrdání a z něho vycházející pocit radosti  

a štěstí popisuje Camus ve svém Mýtu o Sisyfovi, když 

uvádí, že  

                                                           
10

   KOL. AUT. Albert Camus: Padesát let od úmrtí: Sborník textů. Praha: CEP 
2010, s. 47, ISBN 978-80-86547-88-6. 

11
 KOL. AUT., pozn. 10, s. 48, 49. 
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„V tom spočívá tichá Sisyfova radost. Jeho balvan je jeho 

věcí… Vše je v pořádku… Musíme si představit, že Sisyfos je 

šťasten.“
12
 

 

 

1.5.1 Sebevražda jakožto řešení boje s absurdnem 

 

 

Jak už zde bylo několikrát zmíněno, boj s absurdnem jakožto 

každodenní realitou je velmi vyčerpávající – vyžaduje 

neustálé nasazení plného vědomí, odhodlání ke zříkání se 

vlastních nadějí, ba co víc, odhodlání k tomu dokonce se 

svých nadějí vzdát a přestat doufat zcela.  

 

Ne každý člověk je schopen přijmout život bez naděje  

a jakéhokoliv smyslu. Takový život je pak pro jedince, 

který nedokáže objevit veškerou svoji skrytou sílu  

a neutuchající možnosti vnitřní svobody, zredukován  

na pouhé přežívání, neboť jediným smyslem, který by se mu 

naskýtal, by bylo neustálé čelení nesmyslnosti, což tomuto 

člověku právem přijde zcela absurdní. Smysl ve světě beze 

smyslu je těžké najít. Člověk je navyklý na své jistoty, 

v nově nabytém poznání absurdna se mu však  

 

„dostává odpovědi, že nic není jisté. Ale alespoň to je 

jistota.“
13
  

 

To však zoufalému člověku k odhodlání žít dále rozhodně 

stačit nemusí a s tímto zjištěním odchází i poslední zbytek 

motivace.  

 

Motivace k tomu vytvořit smysl nový, jenž je třeba zrodit 

svým odhodláním a dát tím vzniknout revoltě, se tedy nikdy 

                                                           
12

 CAMUS, A., pozn. 1, s. 165, 168 
13

 CAMUS, A., pozn. 1, s. 76 
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neprojeví a tento člověk se tak vinou jejího nedostatku 

v boji s absurdnem stává poraženým.  

 

Je možné uvažovat tak, že člověk absurdno ve svém životě 

vnímá jako narušitele. Viní jej z toho, že se nezváno 

vetřelo do jeho „šťastného“ života, a jakožto nenáviděnému 

narušiteli mu přirozeně nechce věnovat nic zadarmo. Někteří 

lidé možná zvolí sebevraždu, aby ukončili své trápení, 

v jejich pojetí se tedy skutečně jedná o čin vyvolaný 

beznadějí a zoufalstvím. Pro jiné lidi však může být 

vlastní smrt způsobem boje s absurdnem, alespoň o tom jsou 

přesvědčeni. Člověku možná přijde na mysl, že absurdno 

pokoří svojí smrtí, již si dobrovolně zvolí. Mohl by 

uvažovat, že právě to je nejlepší způsob, jak dokázat 

absolutní pohrdání, jak se od absurdna zcela odvrátit. 

Ačkoliv se tento úsudek může jevit jako naprosto správný, 

neboť odvrácení se od absurdna je v rámci vzpoury žádoucí, 

je podle Camuse tato domněnka mylná. Ve výsledku totiž 

tento „definitivní“ způsob odvrácení se naopak absurdnu 

přitaká a daruje mu vítězství. Tím, že člověk spáchá 

sebevraždu, naopak jakoby dával najevo smíření se svým 

bezvýchodným osudem a jeho přijetí.
14
  

 

„Sebevražda je pravým opakem vzpoury, protože předpokládá 

souhlas. Sebevražda, obdobně jako skok, znamená přijetí 

vlastního omezení“.
15
 

 

Sebevražda se tak vlastně stává rezignací. To je důvod, 

proč se nachází na opačném konci pomyslné úsečky, než boj  

a vzpoura. Neboť vzpoura, jak již bylo zmíněno, předpokládá 

odhodlání k tomu nikdy se nevzdat a navzdory absenci smyslu 

                                                           
14

 CAMUS, A., pozn. 1, s. 77. 
15

 CAMUS, A., pozn. 1, s. 77. 
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v revoltě pokračovat stále. Jistě, každý jednou zemře, 

podle Camuse však  

 

„Jde o to zemřít neusmířený a nikoliv podle vlastního 

přání. Sebevražda je zneuznáním.“
16
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16

 CAMUS, A., pozn. 1, s. 78. 
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2. Člověk a čas  

 

 

„Žijeme se zaměřením na budoucnost. Tyto nedůslednosti jsou 

obdivuhodné, protože koneckonců jde o smrt.“
17
 

 

V tom, jak člověk přistupuje k času, se rovněž objevuje 

absurdní rozpor mezi touhou žít pro příští den a tím pádem 

se přiblížit k umírání. Život pro budoucnost, což je 

klasický způsob prožívání neprobuzeného člověka, znamená 

žít směrem k smrti. V momentě, kdy si člověk tuto 

skutečnost uvědomí, začíná se jej zmocňovat strach a touha 

tento časový proces nějak zpomalit – poznává totiž, že čas 

není jeho spojencem, jak si možná myslel dříve, když ještě 

čekal na všechny ty krásné věci, které ho potkají někdy 

„později“, ale naopak jej nese směrem ke konci všeho,  

a tak „rozpoznává v čase svého nejhoršího nepřítele.“
18
 

 

 

2.1 Zrušení času  

 

 

Absurdno v jistém smyslu ruší čas. Když člověk zažije 

absurdno, klasické pojetí času, na něž byl po celou dobu 

„spánku“ zvyklý, pro něho ztrácí smysl, neboť takový čas 

jej pojil především s budoucností. Jeho existence byla 

vymezena časem. Člověk se zabýval otázkami, co se stane  

za pár hodin, až půjde do práce, nač musí vydělat během 

příštího roku, nebo jakými činnostmi se bude zaobírat  

za několik let. To však bylo ještě před procitnutím, kdy se 

jeho životem vinula zřetelná linka smyslu. Vyhlídky  

na takovou budoucnost však už po procitnutí nemáme, neboť 

                                                           
17

 CAMUS, A., pozn. 1, s. 26. 
18

 CAMUS, A., pozn. 1, s. 27. 
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„zítřek neexistuje“
19
 - to jediné, co existuje, je  

pro nás absurdno provázející nás neustále. Absurdno 

z našeho života nezmizí, stává se něčím věčným, takže 

v tomto smyslu je již bezúčelné o čase uvažovat.  

 

Nyní jde o něco jiného. Není důležité myslet na čas 

budoucí, důležité je žít v přítomném okamžiku, neboť zítřek 

není a vše je jenom jedním nekonečným prožitkem absurdna. 

Člověk však kvůli tomu nesmí přestat žít, ale právě naopak, 

důležité pro něj je žít, co nejvíc může, a naplnit svůj čas 

co nejpestřeji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 CAMUS, A., pozn. 1, s. 82. 
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3. Člověk a příroda 

 

 

Filosofickým východiskům vztahu člověka a přírody Camus  

ve své literatuře mnoho prostoru nevěnoval. Výjimku tvoří 

časový úsek mezi lety 1952 a 1955, ani zde se však nejedná 

o ucelenou filosofii, na svět a přírodu se zde totiž 

nahlíží spíše v rámci vysvětlujících souvislostí 

s uvědoměním si absurdna, nikoliv na popis přírody o sobě.   

 

 

3.1 Příroda ve filosofickém díle A. Camuse 

 

 

„Ve své rané literární tvorbě ukazuje Camus důležitost 

propojení člověka s přírodou, neboť příroda zde může 

sloužit jako nástroj rozvinutí filosofického uvažování  

o cenných otázkách lidského života. Předpokladem k tomu je, 

aby se člověk dostal s přírodou do úzké harmonie skrze její 

vnímání celou svou bytostí prostřednictvím všech svých 

smyslů.“
20
 

 

Člověk je v úzké harmonii se svým přírodním prostředím. 

Během tohoto období člověk zažívá zkušenost přírody ve dvou 

rovinách. Tou první je prožívání prostřednictvím svých 

smyslů – zrak, sluch, ale především čich. Poté příroda může 

probudit určité filosofické hloubání nebo jej naučit cenné 

pravdy o životě a smrti. K tomuto hloubání může být 

probuzen rovněž díky prožitku silných emocí, jež v něm 

vnímání přírody vyvolává. 

                                                           
20
„In the early years of his career, Camus depicts man in close harmony  

with his natural surroundings. During this period, man experiences nature  

on two planes: first, in terms of his senses: sight, sound, and smell  

in particular. Then, nature may arouse in him certain philosophical musings 

or teach him valuable truths about life and death.“  

BUTTON, J. M. Man’s relationship with nature in the work of Albert Camus. 

Vancouver: The University of British Columbia, 1964, s. 5. 
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„Bouřkové nebe v srpnu. Žhavé závany. Černé mraky.  

Na východě nicméně průsvitný, něžně modrý proužek. Nedá se 

na něj dívat. Jeho přítomnost zraňuje oči i duši. Krása je 

totiž k nesnesení. Uvádí nás v zoufalství, věčnost chvíle, 

kterou bychom přitom rádi protáhli po všechny časy.“
21
 

 

Ve svém raném díle Camus v přírodě vidí rovněž důležitou 

spojnici mezi člověkem a realitou, což je důležité k tomu, 

aby se nevyděloval ze světa a zůstal jeho součástí: 

 

„Neodlučovat se od světa. Člověk nemůže svůj život prohrát, 

když s ním vyjde na světlo… Kontakt se skutečností, 

především s přírodou…“
22
  

 

 

3.1.1 Charakteristika přírody  

 

 

Hmotný svět je podle Camuse světem těles, která jsou 

charakteristická tělem, hmotou a vnější rozsáhlostí. Tento 

svět existuje bez jakéhokoliv smyslu či sebemenšího účelu. 

Omezení, pořádek a krása v přírodě jsou tudíž přisuzovány 

čiré náhodě.  

 

„Camus užívá rozlišení mezi lidmi, kteří jsou ‚myslícími‛ 

bytostmi, a hmotou, která je ‚bezdůvodná‛ k vyvinutí své 

teorie o absurdnu.
23
  

 

 

 

                                                           
21

 CAMUS, A. Zápisníky I. Praha: Mladá Fronta, 1997. s 15, ISBN 80-204-0653-0.  
22

 CAMUS, A., pozn. 21, s. 30  
23

 „
Camus uses the distinction between men, who are ‚thinking‛ creatures,  

and matter, which is ‚nonreasonable‛, to develop his notion of the absurd.“ 

GOSS, J. Camus, God, and Process Thought. Religion Online [online].  

Apr 8 3013 [cit. 2013-04-08].  

Dostupné z: http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=2375 

http://www.religion-online.org/showarticle.asp?title=2375
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„Camusovy výroky v díle Mýtus o Sisyfovi, které odkrývají 

jeho náhled na oddělení hmoty od ducha, mohou být brány 

jako definitivní.“
24
 

 

 

3.1.2 Příroda a absurdno 

 

 

Po probuzení pocitu absurdna se člověku změní nejen vnímání 

vnitřního světa, ale rovněž prožitek vnějšího, okolního 

světa. Tím také zároveň dochází k odcizení, neboť si člověk 

během jednoho krátkého okamžiku uvědomí, že se svět kolem 

něho najednou změnil natolik, že mu už není schopen 

rozumět.  

 

„V hloubi každé krásy spočívá cosi nelidského a ty kopce, 

něžné nebe, kresba stromů, to vše během jediné minuty 

ztrácí svůj iluzorní smysl, do něhož jsme je zahalili, a je 

náhle vzdálenější než ztracený ráj.“
25
 

 

Díky novému náhledu přestává být svět takovým, za jaký jej 

člověk pokládal celý svůj život. Veškeré významy, role  

a hodnoty, které člověk přírodě přiřadil, nyní ztrácejí 

smysl a zanikají, neboť mysl člověka redukuje svět  

do termínů myšlení – něčeho, co je ovšem opět pouze typicky 

lidské. Tím se příroda od člověka oddaluje, neboť ten jej 

až doposud znal pouze prostřednictvím svých vlastních 

měřítek. Člověk nedokáže vnímat pravou podstatu světa, 

protože do něj vždy vkládal i další význam. Tuto další 

podstatu odvíjející se od lidského myšlení a chápání však 

svět sám o sobě nemá. To, jaký je svět sám o sobě nemůže 

                                                           
24 

„Camus‘ statements in The Myth of Sisyphus, which reveal the mind-matter 

dichotomy at the heart of his position, may be taken as definitive.“ 

 GOSS, J., pozn. 23.    
25

  CAMUS, A., pozn. 1, s. 27. 
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být poznáno, protože zde chybí schopnost či princip,  

na jakém by bylo poznání založeno.
26
 

  

„Na vteřinu ho přestaneme chápat, protože po staletí jsme 

z něho rozuměli pouze postojům a úmyslům, které jsme  

do něho předem vložili, a protože nyní už se nám nedostává 

sil, abychom použili tohoto úskoku. Svět nám uniká, protože 

se stává sebou samým.“
27
 

 

Svět se tak, oproštěn od všeho, co mu člověk přidělil  

a díky čemu mu rozuměl, stává podivným, cizím místem. 
28
 

 

„Je tu jen jedno: ta hutnost a podivnost světa, to je 

absurdno.“
29
 

 

„Dokonce i krása přírody je námi neproniknutelná a zůstává 

nám cizí. Dokud člověk sám není jako kámen, nebo strom, či 

překrásná krajina, užívá představ ve snaze zdolat tuto 

záhadnost přírody a proniknout k její podstatě. Svět nikdy 

nepatří člověku.“
30
 

 

Kdyby se člověk mohl stát živočichem, kamenem nebo stromem, 

necítil by zoufalou touhu po nalezení smyslu – tento 

samotný problém by vlastně vymizel, neboť člověk byl se 

stal přímou součástí světa a tím pádem by se již nemusel 

trápit absencí smyslu pramenící ze zoufalství pocitu dvou 

od sebe oddělených světů. Do rozporu se světem by se totiž 

                                                           
26

  „What the world is in itself cannot be known-phenomena lack any quality  
or principles.“ 

   GOSS, J., pozn. 23.  
27
 CAMUS, A., pozn. 1, s. 27.  

28
 CAMUS, A., pozn. 1, s. 27.  

29
 CAMUS, A., pozn. 1, s. 27. 

30
 „Even the beauty of nature is alien and dense in The Myth of Sisyphus. Since 

we are not like stones, or trees, or brilliant landscapes, we use images  

in an attempt to overcome nature’s strangeness. The world never belongs  

to man.“ 

 GOSS, J., pozn. 23.  
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nikdy nedostal, protože by nikdy nepoznal lidský úhel 

pohledu, neměl by potřebu smysl hledat, a tím pádem by se 

jeho nenalezením nikdy ani nezabýval. 

 

„Kdybych byl stromem mezi stromy, kočkou mezi zvířaty, měl 

by život smysl či spíše by tento problém vůbec žádný smysl 

neměl, protože bych byl součástí tohoto světa. Byl bych 

tímto světem, jemuž nyní čelím celým svým vědomím  

a požadavkem důvěrnosti. Tento nicotný důvod mě staví proti 

celému stvoření.“
31
 

 

I přes zevrubné snahy o vysvětlení okolního světa kolem nás 

prostřednictvím racionality nemůže být skutečná podstata 

reality nikdy dobyta. Podle Camuse vědci hovoří  

o uspořádání atomů a elektronů sice velmi zasvěceně, 

nicméně porozumění člověka vnějšímu světu zůstane stále  

na úrovni pouhého popisu okolních jevů, což jej ovšem  

o pravé podstatě světa nenaučí vůbec nic.
32
 

 

„Toto odcizení je v protikladu s lidským přáním, neboť 

nejhlubší touhou ducha je podle Camuse snaha po jednotě, 

srozumitelnosti a srdečnosti světa. Lidská nostalgie, jež 

volá po tom cítit se ve světě jako doma, je marná. Propast 

mezi člověkem a lhostejností přírody nemůže být zdolána.“
33
 

 

„Jestliže člověk rozpoznal, že toto universum může milovat 

a trpět stejně jako on sám, pak teprve bude smířen. 

K tomuto poznání však nikdy nedojde, takže člověk bude 

                                                           
31

 CAMUS, A. pozn. 1, s. 74. 
32

 GOSS, J., pozn. 23. 
33 
„The mind’s deepest desire, according to Camus, is to seek unity, clarity  

and familiarity in the world. But man’s nostalgia to be at home  

in the universe is futile; the gap between man and the indifference  

of nature cannot be closed.“ 

 GOSS, J., pozn. 23. 
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navěky vyhnán do nelidského světa. Vržen do nesrozumitelné 

existence je člověku souzeno žít tváří tvář absurdnu.“
34
 

 

Avšak i zde se rodí úžas. Je to ten samý druh úžasu, který 

člověka provázel během jeho prvního zpozorování absurdna 

vůbec, tedy údiv pocházející z překvapení nad tím, jak 

dlouho člověk toto všechno bez povšimnutí přehlížel. 

Zaražen si uvědomí, po jak dlouhý čas a s jakou 

samozřejmostí se bláhově domníval, že věci jsou nutně 

takové, za jaké je pokládá on. Úžas je tak prodchnut rovněž 

jistým pocitem úzkosti.
35
   

 

 

3.2 Příroda v ostatních dílech Alberta Camuse 

 

 

Na rozdíl od Camusovy filosofické tvorby zaujímá příroda 

v autorově nefilosofické tvorbě značný prostor. Důkladné 

vyobrazení krajiny pomocí většinou detailně propracovaného 

popisu tvoří mnohdy velkou část Camusových beletristických 

děl.  

 

Rovněž ve svém autobiografickém díle „Deníky“ autor často 

vloží poznámku vyobrazující popis krajiny a dalších 

přírodních úkazů. Někdy je taková poznámka opěvující 

přírodní krásy dokonce jedinou, jež si autor za větší 

časový úsek poznamenal. 

 

„Borovice, žluť pylu a zeleň listů.“
36
 

 

                                                           
27 „

If man recognized that the universe like him can love and suffer, he  would 

be reconciled. But it does not, so man will forever be exiled in a nonhuman 

world. Thrown into an unintelligible existence, man is fated to live  

in the face of the absurd.“ 

GOSS, J., pozn. 23. 
35

 KOL. AUT., pozn. 10, s. 13. 
36

 CAMUS, A., pozn. 21, s. 43. 
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Stejně jako v autobiografických Zápisnících se autor  

i v beletristických dílech věnuje vyobrazení krajiny, 

kterou důvěrně znal: 

 

„Zrána něha a křehkost oranského kraje, jejž známe  

za denního slunce tak tvrdý a nehostinný: blyštící se vádí 

vroubená oleandry, téměř konvenční tónování nebe  

na východě, nafialovělé hory s růžovým lemem. Všechno věstí 

zářivý den.“
37
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
37

 CAMUS, A., pozn. 21, s. 36. 
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4. Člověk a Bůh 

 

 

Camus je řazen k ateistickým myslitelům existencialismu. 

Bůh podle něho neexistuje. Po aktu probuzení se  

do absurdního světa je potřebné odhodit všechny pomocné 

berličky včetně víry v Boha, neboť ta poskytuje naději, jež 

je pro rozvinutí plné svobody jedince rovněž nežádoucí. 

Přesto však náboženství pro Camuse svoji důležitou úlohu 

sehrálo, neboť idea křesťanského Boha dala vzniknout 

důslednému systému morálky, na jejímž základě Camus později 

vybudoval etiku své revolty.
38
 

 

„Proč je tato morálka jako vejce vejci podobná morálce 

křesťanské? Odpověď je prostá: Máte pravdu, je to vskutku 

tatáž morálka.“
39
 

 

Myšlenka morality je přímo zásadní pro udržení lidské 

hodnoty a důstojnosti, ať už byla morálka stvořena Bohem či 

nikoliv. A i kdyby Bůh přeci jen neexistoval, není zde 

žádný důvod k tomu, proč takovou morálku nedodržovat. 

 

Křesťané se řídí morálkou především kvůli obavám z možného 

potrestání vyvolaného jejím nedodržením. Ale i kdyby zde 

nebyl Bůh jakožto jakýsi „garant pořádku a morality“, je 

dodržování morality dobrou a správnou myšlenkou. 

 

„V čem u Camuse záleží mravnost absurdního člověka? V tom, 

chovat se na tomto světě, jenž existenci Boží vyvrací, jako 

by Bůh existoval.“
40
    

 

 

                                                           
38

 KOL. AUT., pozn. 10, s. 57. 
39

 KOL. AUT., pozn. 10, s. 57.  
40

 KOL. AUT., pozn. 10, s. 57., 58. 
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4.1. Otázka boží existence 

 

 

Bůh neexistuje, protože v opačném případě by se svět 

nenacházel v tak zuboženém stavu soustavně sužován 

nemocemi, přírodními katastrofami, válkami a dalšími 

globálními, ale i malými soukromými neštěstími. 

 

„…a věru, svět jak vypadá, pro jeho existenci nesvědčí…“
41
   

 

„Camusovy námitky proti Bohu jsou založeny na dvou 

tvrzeních, jedno je pozitivní a druhé negativní. Za prvé, 

Camus se nemůže smířit s faktem přítomnosti zla a utrpení, 

které je v protikladu s hlásáním Božího dobra  

a všemohoucnosti. Camus shrnuje jediné dvě nabízející se 

alternativy: Bůh je buď ‚všemocný a zlomyslný‛,  

nebo ‚shovívavý a neschopný‛. Jestliže je Bůh všemohoucí, 

pak Camus přičítá Bohu zodpovědnost za nespravedlnost 

páchanou proti člověku prostřednictvím osudu a smrti.  

Na druhé straně, pokud je Bůh dobrý a spravedlivý, pak 

význam (množství) zla ve světě vypovídá o Boží neschopnosti 

vytvořit spravedlnost. V každém případě je Bůh hoden 

lidského zatracení.“
42
  

 

„Za druhé, Camus si přeje potvrdit bez jakéhokoliv vyhýbání 

hodnotu světského okamžiku. Jeho obava je taková, že 

                                                           
41

   KOL. AUT., pozn. 10., s. 57. 
42
 „Camus’ objections to a God are based upon two contentions, one negative  

and one positive. First, Camus cannot reconcile the fact of evil  

and suffering with the claim of God’s goodness and omnipotence. He sums up 

what appear to him to be the only alternatives for God: either God  

is ‚all-powerful and malevolent‛ or else ‚benevolent and sterile‛ (Rb 287).  

If God is omnipotent, then Camus holds God criminally responsible  

for the injustice perpetrated against men by fate and death. On the other 

hand, if God is just and good, the amount of evil in the world testifies  

to God’s inability to establish justice in his creation. In neither case  

is God worthy of human devotion.“ 

 GOSS, J., pozn. 23.   
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existence věčného Boha by mohla mít ničivý efekt na hodnotu 

existence. Camusova námitka je, že jakákoliv snaha  

o budoucí cíl se děje na úkor prožitku současnosti, ať už 

se jedná o křesťanskou naději na nesmrtelnost  

nebo Marxistický sen o beztřídní společnosti. Ve jménu 

sebetvoření a světské hodnoty Camus zatracuje Boha.“
43
  

 

 

4.2 Člověk jakožto nejvyšší hodnota 

 

 

Camusovy námitky týkající se Boha jej však nevedly 

k ateismu, jak ostatně opakovaně s vytrvalostí tvrdí 

v mnoha svých dílech, ale spíše k rouhání.  

 

„Toto rouhání bylo vysloveno v naději k nalezení ‚nového 

boha‛. Camus však žádného takového neobjevil, a proto tak 

nakonec potvrzuje jedinou hodnotu, kterou si je jist. Touto 

hodnotou je pro něho člověk.
44
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
43
 „Secondly, Camus wishes to affirm without equivocation the value  

of the temporal moment. His concern is that the existence of an eternal God 

would have the effect of diminishing the value of existence. Camus’ 

objection to any future goal to judge the present, whether a Christian’s 

hope for immortality or a Marxist’s dream of a future classless society.  

In the name of self-creation and temporal value Camus curses God.“ 

GOSS, J., pozn. 23. 
44

  „As we have indicated, this blasphemy was uttered in the hope of finding  
a ‚new god.‛ Discovering none, Camus affirms the one value of which he felt 

certain - man.“ 

GOSS, J., pozn. 23. 
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5. Člověk a umění  

 

 

Žádná lidská činnost nemůže vystihnout absurdno lépe, nežli 

umělecká tvorba, neboť 

 

„umělecké dílo je samo o sobě absurdním jevem.“
45
 

 

Umění zde však není pouze pro „umění samé“, ale poskytuje 

důležitou podporu absurdnímu člověku. Díky tvorbě je možná 

neustálá konfrontace s absurditou, díky čemuž si jeho 

přítomnost člověk může neustále připomínat.  

 

„V takovém světě je pak dílo tou jedinou možností, jak si 

zachovat vědomí a zafixovat jeho zákruty.“
46
 

 

Člověk se tak skrze umění dostává do role jakéhosi 

pozorovatele absurdna, což mu přináší uspokojení, neboť 

absurdno nemůže být nijak vyřešeno a je zbytečné jej 

vysvětlovat, absurdno se jednoho dne jednoduše stalo 

součástí lidského života a tím by měla končit starost  

o něj, co se teorie týče. To jediné, co je důležité, je 

absurdnu čelit, pozorovat jej, zkoumat jej, a tím jej také 

prožívat: 

 

„Absurdní člověk nechce vysvětlovat a řešit, leč prozkoumat  

a popsat.“
47
 

 

Úloha umění s sebou nese hořkosladkou příchuť. Člověku je 

jeho prostřednictvím neustále připomínána jeho bezvýchodná 

situace, nicméně tvorba samotná mu přináší příjemné emoce  

                                                           
45

 CAMUS, A., pozn. 1, s. 131. 
46

 CAMUS, A., pozn. 1, s. 130. 
47

 CAMUS, A., pozn. 1, s. 131. 
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a vdechuje tak radost do jeho beznadějného údělu. Camus 

dokonce tvrdí, že 

 

„Vrcholem absurdní radosti je tvorba.“
48
  

 

Funkcí umění není dát kvalitu světu, který v sobě žádnou 

kvalitu nenese. Jde spíše o znásobení počtu zážitků, které 

do sebe prostřednictvím uměleckého díla člověk vstřebává, 

ať už je sám vyvolává při tvorbě, nebo zažívá jako pouhý 

pozorovatel při jeho obdivování. Camus popisuje umění jako 

druh opakujícího se schématu složeného z jednotvárných  

a vášnivých složek. Nevytváří je, nesnaží se stvořit žádný 

nový svět, pouze ukazuje, co již světem zorganizováno bylo. 

Absurdní dílo pouze odhaluje hranice mysli a slabost důvodů 

k tomu udělat více než jen překrýt zážitky pouhými 

představami.
49
  

 

„Umění je motivováno vášní sjednotit svět, najít formule 

nebo stanoviska k podání zkušenostního prožitku. Rebelovo 

odmítnutí toho, čím svět je nebo byl za účelem vytvoření 

vize, čím by svět mohl být, je podobné Camusově rouhačství 

proti ‚starému bohu‛ v naději na nalezení ‚nového‛.“
50
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 CAMUS, A., pozn. 1, s. 129. 
49

 GOSS, J., pozn. 23. 
50 „Art is motivated by a passion to give unity to the world, to find formulas  

or attitudes to give experience meaning. The rebel’s denial of what  

the world is or was in order to create a vision of what the world might be 

is similar to his blasphemy against the ‚old god‛ in the hope of finding  

a ‚new‛ one.“ 
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6. Člověk a láska 

 

 

Ve fyzickém prožívání lásky je pro Camuse animalita plně 

akceptována. Tělo je podle něho privilegovaným místem 

radosti, neboť je centrem harmonie. Prožívání fyzické lásky 

otevírá člověku cestu k podstatě bytí, neboť účast na aktu 

lásky je odrazem podílení se na bytí samém.
51
 

 

V psychickém prožívání lásky člověk touží po lásce trvalé, 

ideálně věčné, přestože ví, že takovou nalézt nemůže. Láska 

je spojena s pomíjivostí a právě v tom tkví podle Camuse 

její krása a bohatství. Díky tomu, že si člověk tuto 

pomíjivost uvědomuje, prožívá každou chvilku lásky naplno, 

dokud ještě může - dokud láska stále trvá.
52
  

 

 

6.1 Láska v literárním díle Alberta Camuse 

 

 

6.1.1 Mor 

 

 

Doktor Rieux miluje svoji ženu. Přestože kritizuje 

obyvatele svého městečka za způsob, jakým milují – buď 

hledají pouhé ukojení pudů, nebo naopak zůstávají 

v dlouholetých vztazích ve svazující rutině a ze zvyku, 

neboť láskyplné city doprovázené vřelou vášní i něhou 

zároveň jsou již dávno vyhaslé – přesto sám žije  

ve dlouhodobém vztahu, ve kterém je spokojený, na jeho ženě 
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mu záleží, pečuje o ni během dlouholeté nemoci, dělá si 

starost o její zdraví.  

 

„Zavolal na ni křestním jménem, a když se otočila, viděl, 

že má na tváři slzy. ‚To ne,‛ řekl něžně. Přitiskl ji 

k sobě, a pak, když byl už na peróně, neviděl z druhé 

strany okna nic než ten úsměv. ‚Prosím tě, dávej na sebe 

pozor,‛ naléhal.“
53
 

 

 

6.1.2 Cizinec 

 

 

Mersault je schopen velmi omezeného prožívání citů, z toho 

důvodu se obtížně vypořádává i s uchopením lásky. Není 

schopen správně rozpoznat její projevy a příliš neví, co si 

v takové situaci vlastně počít, jeho projevy jsou mnohdy 

necitelné. Samotná láska jej nechává spíše chladným,  

a nežli na citové a duchovní úrovni ji prožívá jako 

záležitost animální.  

 

„Když se smála, ozvala se ve mně znova chuť. Za chvíli nato 

se mě zeptala, jestli ji miluju. Odpověděl jsem, že to je 

bezvýznamné, ale že se mi zdá, že ne. Zasmušila se.“
54
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7. Absurdní člověk 

 

 

„Co je tedy vlastně absurdní člověk? Je to člověk, který 

nic nečiní pro věčnost, aniž by ji popíral.“
55
 

 

Absurdní člověk se vyznačuje dvěma hlavními rysy. Tím 

prvním je odvaha, kterou neustále prokazuje při opakované 

revoltě proti absurdnu. Tento člověk už ví, že jej takový 

boj čeká věčně až do konce svých dnů. Odhodil všechna svá 

očekávání do budoucna, pro svoji budoucnost nedělá nic 

konkrétního krom svého odboje a tuto bojem naplněnou 

věčnost přijímá za úděl svého života. Tak člověk pohrdá 

věčností, aniž by ji popíral.
56
 

 

Druhým rysem absurdního člověka je jeho schopnost vlastního 

uvažování.
57
 Toto uvažování je pouze jeho, neboť s vědomím 

absurdna odvrhl Boha a veškeré další modly, proto mu už nic 

nestojí v cestě za činěním vlastních rozhodnutí  

a následnému přijímání odpovědnosti za svobodně zvolené 

vykonané jednání. 

 

V jistém smyslu je absurdní člověk nevinný. Protože 

neexistuje žádná Bohem předepsaná morálka, znamená to, že 

je vše dovoleno, proto zde není žádný způsob, kterým by se 

člověk mohl provinit. Záleží pak pouze na jeho vlastním 

vědomí a integritě.  
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7.1 Tři příklady absurdního člověka 

 

 

Camus předkládá několik příkladů absurdního člověka. 

Všechny tři představují ukázku člověka, který se snaží žít 

svůj život především podle svého, prožívat jej na plno  

a užívat si plnými doušky všeho, co takovýto způsob života 

nabízí. 

 

Camus přitom zdůrazňuje, že není nutné ba ani žádoucí se 

těmito příklady nechat vést ve snaze napodobit je a zařídit 

si život podle jejich vzoru, nicméně poslouží jako skvělý 

podnět k uvažování, konkrétně pak ke zvažování jejich 

protikladných vzorů.
58
 

 

 

7.1.1 Milovník 

 

 

Klasickým představitelem tohoto typu absurdního člověka je 

pro Camuse Don Juan. Don Juan je milovníkem žen, který vždy 

miluje naplno a do své lásky vkládá celé své srdce i duši. 

Přestože rozhodně není vzorem monogamního partnera a své 

milenky střídá vskutku často, jeho láska není s každým 

dalším vztahem (nebo dobrodružstvím) menší,  

ale naopak - pokaždé miluje se stejným zápalem, a právě 

tento silný prožitek jej motivuje v jeho opakovaném 

vyhledání lásky a jejího znovuprožití s další ženou, kterou 

bude milovat zrovna tak silně, jako její předchůdkyni. 

Neznamená to ovšem, že by pro něho předchozí žena nebyla 

dost dobrá, Don Juan pouze upřednostňuje kvantitu  

před kvalitou. Jeho hledání tedy není zapříčiněno hledáním 
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té „pravé“ lásky, ale lásky věčné - opakující se  

až do konce jeho dní.
59
   

 

“‚Konečně‛, volá jedna z nich, ,jsem ti dala lásku.‛ 

Překvapí snad někoho, že je to Donu Juanovi k smíchu? 

‚Konečně? To ne,‛ odpovídá, ‚jen ještě jednou.‛ Proč by měl 

člověk milovat jen zcela vzácně, aby miloval silně?“
60
  

 

Příkladem absurdního člověka je Don Juan především z toho 

důvodu, že „ví a nedoufá“.
61
 Při tom však není smutný, 

neboť smutek do jeho života přinášela právě naděje, které 

se již vzdal. Don Juan nežije skrze očekávání lepších 

zítřků, nedívá se do budoucna, nýbrž žije plně přítomným 

okamžikem a pro vášeň, kterou přítomný okamžik poskytuje. 

Protože již přestal doufat, může přijmout svůj osud 

s radostí a neskrývaným zápalem k životu samotnému  

i všem radostem, kterých mu jeho způsob žití nabízí 

přehršel.
62
 

 

„Takový život ho vrcholně uspokojuje, nezná nic horšího, 

než ho ztratit. Avšak lidé žijící z naděje se jen obtížně 

smiřují se světem, v němž dobrota přenechává místo 

velkorysosti, něha mužnému mlčení, společenství osamocené 

odvaze.“
63
 

 

Právě rozdílný přístup k naději odlišuje Dona Juana  

od ostatních lidí, kteří ještě stále doufají v existenci 

dobroty a vřelosti ve světě. Způsob života Dona Juana 

nedokážou pochopit. Protože mu tito lidé nerozumí, a mylně 
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jej přezdívají snílkem či mu udělují označení 

ztroskotance.
64
  

 

 

7.1.2 Herec 

 

 

Před procitnutím člověk stále v něco doufá, a protože mu 

jde především o něho samotného, často se ve svých 

myšlenkách zabývá nejen tím, jaký je, ale také tím, jaký by 

jednoho dne mohl být. Z tohoto důvodu je přitahován 

divadlem. To mu totiž umožňuje nahlédnout spoustu možností 

a cest, kterými by se ve svém vlastním životě mohli vydat. 

Tyto náhledy jim zprostředkovávají herci, kteří na jevišti 

nevystupují pouze za svoji osobu, ale mohou na sebe nabrat 

nekonečné množství podob, prostřednictvím hry se stávají 

kýmkoliv.
65
 

 

Herec jakožto absurdní člověk není spokojený s prostým 

nazíráním a představou životů, které mohou být tolik 

odlišné od jeho vlastního života. Do těchto životů chce 

proto doopravdy proniknout. Právě díky skutečnému prožitku 

mu bude umožněno nejen sehrát postavu své role, ale onou 

postavou se v daný moment skutečně stát a prožít její život 

autenticky. Především na takové žití klade herec důraz.  

 

Herec žije mnohem více současností, nežli jiní lidé, 

protože ví, že jeho sláva je velmi pomíjivou záležitostí. 

Zatímco věčnost je v určitém smyslu zaručena slavným 

spisovatelům, kteří budou dále žít ve svém díle, herce 

s příchodem smrti věčnost prostřednictvím slávy nečeká, 

neboť všechny osoby, které za svůj život ztvárnil, v onen 
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jediný moment odejdou spolu s ním. Jelikož tedy nemá 

vyhlídky do budoucna, orientuje se na okamžik, který 

prožívá nyní a se zápalem žije pro daný moment, jak nejvíc 

jen může, protože nic jinému mu nezůstalo.  

 

 

7.1.3 Dobyvatel 

 

 

Dobyvatel je stejně jako předchozí dva typy absurdního 

člověka pevně ukotven v přítomnosti. Uvědomuje si, že nemá 

smysl bojovat za budoucnost, neboť jediný čin, který v sobě 

nějaký smysl nese, je ten, jenž by dokázal proměnit 

absurdní svět včetně všeho, co obsahuje. Jelikož je však 

schopen racionálně uvažovat (inteligence jakožto hodnoty si 

vysoce cení), poznává, že takový čin vykonat nelze, 

absurdno nemůže být odstraněno, a proto je zbytečné zabývat 

se snahou o takovou nápravu. Nespokojí se však s prostým 

přijetím skutečnosti. Dobyvatel nerad prohrává, ale ještě 

horší než porážka je pro něj prosté přijetí skutečnosti  

a rezignace bez boje. Proto raději volí revoltu, byť 

nesmyslnou.
66
 

 

„Vím, že lze dělat kompromisy a žít ve společnosti a věřit 

na věčnost. Tomu se říká akceptovat. Mně se však ten výraz 

hnusí, chci všechno, nebo nic.“
67
  

 

Přesto však v nejistém světě existuje něco, nač se lze 

spolehnout a v čem tkví skutečná jistota a co je také 

jediným cílem v jinak bezcílné existenci. Tímto cílem je 

sám člověk a jeho duchovní růst. Právě touha k překonávání 

sebe samého a k nechuti stagnovat jej vysílá vstříc boji 
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s absurdnem a vyzývá jej k revoluci, na níž je připraven 

neustále s odhodláním bojovat za svoji pravdu.
68
 

 

„Neboť na cestě boje se setkávám s tělem. Byť bylo 

pokořené, je mou jedinou jistotou. Jen z těla mohu žít. 

Lidská bytost je mou vlastí.“
69
 

 

V těchto myšlenkách absurdního člověka se odrážejí životní 

postoje samotného Camuse. Ať už se jedná o neochotu 

podřídit se, nebo o absolutní důvěru v lidskou bytost, je 

zřejmé, že Camus sám se ztotožňuje právě s typem absurdního 

člověka – dobyvatele.  
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Závěr 

 

 

Albert Camus ve svém díle popsal existenciální problémy 

člověka, přičemž mnohé z nich jsou velmi aktuální dosud  

a my sami se s některými z nich vypořádáváme každý den. 

 

V důsledku uspěchaného životního tempa a stále vyšších 

požadavků, které jsou na člověka kladeny, má mnohdy stále 

menší možnosti vytvářet a budovat kvalitní vztahy s lidmi 

založené na vřelosti a porozumění. Rovněž duchovní kvality 

mnohdy ustupují do pozadí před materiálnem. V neposlední 

řadě je zde neustále rostoucí technologický pokrok, který 

má nesporně mnoho kladných stran, tou odvrácenou, zápornou 

stranou, je však postupné odcizování člověka od něho samého 

a od samých hodnot lidství.  

 

Nejdůležitějším poselstvím, které Camus zanechává, je 

vlastní myšlenka odboje vůči světu beze smyslu – myšlenka, 

která je ve své podstatě paradoxní, neboť nabádá 

k zatracení naděje, přesto však je díky ní možné přežít  

a bojovat dále, a to právě díky nadějí, že nad námi 

absurdno nikdy nezvítězí. A právě tato touha a především 

naděje na něco lepšího nám dává silnou motivaci a umožní 

nám vytrvat dále a nikdy se nevzdat.  
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