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МЕТАФИЗИКА АПСУРДА
Како живети будући да треба умрети?

Када важи, систем се не одваја од свог аутора,
Ками, Мит о Сизифу, I, 288.

Двапут осуђен на смрт

Ту бер ку ло за је би ла ко рен Ка ми је вог тра гич ног при сту па жи во ту. Про ниц љив пре-
ма се би и сво јој бо ле сти, он зна да је ко бан тај плућ ни на пад ко ји га, сле де ћи раз вој 
ко ји су ле ка ри из у чи ли до де та ља, од во ди у смрт. Хро нич на па то ло ги ја упи су је жи вот 
у ло ги ку без на ђа у из вор ном сми слу ре чи: бо ле сник пре ста је да се на да мо гућ но сти 
да ће јед ног да на оздра ви ти. А као што је сва ком по зна то, здра вље је до бро чи је дра-
го це но сти по ста не мо све сни тек кад га ви ше не ма. Са се дам на ест го ди на, зна ње да 
нас из ну тра по ла ко али си гур но из је да бо лест, до во ди бо ле сни ка на спе ци фич но он-
то ло шко по ље. У та квој ег зи стен ци јал ној кон фи гу ра ци ји, фи ло зо фи ја ви ше ни је деч ја 
игра, лу дич ка и те о рет ска прак са, већ уме ће жи вље ња на иви ци про ва ли је. 

Већ смо уста но ви ли ко ли ко ова бо лест спу та ва нор ма лан ток жи во та ми сли о ца: 
Ка ми је хтео да се упи ше на сту ди је фи ло зо фи је, по ло жи др жав ни ис пит и пре да је – 
ад ми ни стра ци ја га од би ја. Ка сни је је, по об ја ви ра та, же лео да се при ја ви у фран цу ску 
вој ску; на кон пр во бит ног од ла га ња, по на вља тај бор бе ни по тез – вој ска га од би ја. 
За ви рив ши му у здрав стве ни кар тон, вој ник га до че ку је ка та стро фич ним дис кур сом 
о ње го вом здрав стве ном ста њу. На род но обра зо ва ње и од бра на зе мље су, да кле, на 
овај на чин за бра ње ни сти пен ди ра ном сред њо школ цу, сту ден ту ко ји узи ма сту дент ски 
кре дит да би се упи сао на уни вер зи тет, рат ном си ро че ту, чи ји је отац умро за Фран-
цу ску. Ка ми не ће мо ћи да се оду жи дру штву та ко што ће се при дру жи ти ре до ви ма 
оних ко ји же ле да бра не зе мљу од на ци ста. Дру штво га је већ два пут осу ди ло на смрт: 
не ће га ни као про фе со ра ни као вој ни ка. 

По об ја вљи ва њу ра та, Ка ми се ба ви сит ним за на ти ма свог де тињ ства, ра ди у гво-
жђар ској рад њи, код по мор ског тр гов ца, у слу жби пре фек ту ре за из да ва ње во зач ких 
до зво ла. Ка сни је да је ча со ве, глу ми у тру пи Ра ди ја Ал жир. За вре ме од мо ра 1937, из 
стра ха од ру ти не од би ја јед но рад но ме сто у Си ди Бел Абе су, на кон че га при хва та 
за по сле ње у ме те о ро ло ги ји, као при вре ме ни аси стент, од но вем бра 1937. до сеп тем-
бра 1938. Игра у ко ма ди ма, пи ше за ча со пи се, је дан и осни ва, али од то га не мо же да 
жи ви. У ок то бру 1938. по ста је уред ник у ле ви чар ском ли сту Al ger répu bli cain. Ту др жи 
књи жев ну ру бри ку и об ја вљу је при ка зе Сар тра, Ни за на, Мон тер ла на, Си ло на – и дру гих 
књи га. У сеп тем бру 1939, од би ја ме сто про фе со ра ла тин ског у гим на зи ји у пред гра ђу 
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Ал жи ра. На кон уста но вље не ту бер ку ло зе 1930, же нид бе у ју ну 1934, на пу шта ња же не 
у ју лу 1936, раз во да у фе бру а ру 1940, по ста је но ви нар све до сеп тем бра 1939, кад је 
уга шен лист, ко ји се пре тва ра у Le So ir répu bli cain, али би ва за бра њен у ја ну а ру 1940. 
На пу шта Ал жир, од ла зи у Па риз, где по ста је се кре тар ре дак ци је Pa ris-So ir. Ка ми же ли 
да се ба ви пи са њем. 

Пи са ти пре не го што се умре

У јед ном пи сму Жа ну Гре ни јеу, Ка ми от кри ва три про јек та на ко ји ма тре нут но ра ди. 
Реч је о есе ју, по зо ри шном ко ма ду и ро ма ну. Из ме ђу 1939. и 1943, од сво је два де сет 
шест и три де се те, до вр ша ва та три про јек та ко ји ће по ста ти Стра нац, Мит о Си зи фу 
и Ка ли гу ла, три ре мек-де ла, сва ко у свом жан ру. Док ра ди на том трип ти ху, во ди све ске. 
У њи ма чи та мо днев ник ње го вих фи зич ких и пси хич ких ста ња. Го ди не 1936, Ка ми го во-
ри о оча ју, умо ру, ис цр пље но сти, жа ло сти, бор би про тив те ла, бо ле сти, пат њи, са мо ћи, 
же љи да пла че. Го ди не 1937: „Па као је жи вот с овим те лом – што је још увек вред ни је 
од уни ште ња“ (II 817). 

За овог па га ни на пат ња је бе сми сле на: мла дић ко ји во ли жен ска те ла, њи хо ву по-
цр не лу ко жу, пре пла ну лост ме ди те ран ског сун ца, бур ни ка рак тер пла жа, про чи сти-
тељ ску уло гу мор ске во де, пар фе ме из Ти па зе, ули це Ал жи ра – не ма ни ка квог раз ло га 
да бо лест ко ја му све то ус кра ћу је сма тра нор мал ном. Хри шћа нин би се по зи вао на 
Бож ју за ми сао, на бо жан ско Про ви ђе ње, на не про бој не пу те ве Го спо да, искон ски грех, 
али ка ко да се оп хо ди Пло ти нов уче ник? Он све ви ше раз ми шља о Ни че о вом жи во ту 
и де лу, о том дру гом бо ле сни ку и фи ло зо фу, ка ко би мо гао да жи ви без сна ге ко ју да је 
здра вље. У пи сму Иво ни Ди ка јар од 19. апри ла 1940, Ка ми има два де сет се дам го ди на 
и пи ше: „Би ћу но ви нар и умре ћу млад [...]. Шта ви ше од то га тра жи ти и за што жа ли ти 
за жи во ти ма ко је ни смо има ли?“

Ка ми са мо стал но до ла зи до лек ти ре. Ту бер ку ло за ко ја га је спре чи ла да упи ше 
Eco le nor ma le supéri e u re, ус кра ћу је му пре да ва ња кла сич ног кор пу са, ме то ду ко ја се 
че сто мо же све сти на ре то рич ке суп тил но сти, ко ри сне за стра те ги ју те ле сно спо соб-
них. Али то ли ша ва ње у исто вре ме до во ди до по зи тив но сти ко ја хра ни Ка ми јев ге ниј: 
он мо жда и не зна за ка нон ске тек сто ве и њи хо ве зва нич не ко мен та ре, али мо же да 
чи та ауто ре ко је по же ли; он мо жда не рас по ла же со фи сти ци ра ном ар ти ље ри јом мла-
дих фор ма ти ра них љу ди, већ су прот ста вља сво ју ег зи стен ци јал ну искре ност, фор му-
ли са ну еле гант ном про зом, чи стим фор мал ним над ме та њи ма за ко је су пред ви ђе не 
те ми сле ће ма ши не за ко је је су шти на без вред на, јер вред ну ју је ди но уме ће фор ме. 
Искре ност уме да га не до бре љу де; а со фи сти ка са мо љу де од за на та. 

Од фи ло зо фи је, Ка ми је чи тао Шо пен ха у е ра и Ни чеа у Гре ни је о вом раз ре ду, а он да, 
при пре ма ју ћи се за уни вер зи тет ску ди пло му, Ав гу сти на и Пло ти на. Ме ђу тим, ту су се, 
збр да-здо ла, на шле и Упа ни ша де и Штир нер, Блан шо и Спи но за, Кјер ке гор и Шпен глер, 
Со рел и Ше стов. Не за ја жљив, от кри ва и књи жев ност ко ју не раз два ја од фи ло зоф ског 
кор пу са: Хо ме ра и Фло бе ра, Бал за ка и Стен да ла, Пру ста и Каф ку, Мел ви ла и До сто јев-
ског, Гор ког и Мал роа. На исти на чин при сту па ро ма ну и фи ло зо фи ји.
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Ка ми је на кло њен фи ло зоф ској књи жев но сти и књи жев ној фи ло зо фи ји. Пр ва де фи-
ни ше ро ма не ко ји се би не на ла жу не ка кву књи жев ну игру на ме ње ну ра зо но ди, фор-
мал но устрој ство, умет ност ра ди умет но сти, већ фор му ли шу ви зи ју све та из ван иде ја 
и кон це па та, уз по моћ ли ко ва, при ча, при по вет ки, фик тив них до жи вља ја. Дру га ди-
сци пли на под ра зу ме ва еле гант ну, ја сну, пре ци зну и естет ску про зу ко ја фор ми не 
жр тву је сми сао, ду би ну и исти ну. Стра нац и Ку га, али та ко ђе и Ка ли гу ла и Пра вед ни ци 
илу стру ју фи ло зоф ску књи жев ност; Мит о Си зи фу и По бу ње ни чо век, али та ко ђе и три 
на став ка Ак ту ел но сти илу стру ју књи жев ну фи ло зо фи ју. Ме ђу тим, ин сти ту ци ја по ста-
вља ја сну гра ни цу и за ла же се за фи ло зо фи ра ју ћу фи ло зо фи ју и чи сту књи жев ност, 
од ко јих се сва ка раз ви ја у по себ ном све ту. Ње ни при ме ри су Хе гел и Џојс. 

Те о ри ја ро ма на

Ка ми пред ла же те о ри ју фи ло зоф ског ро ма на на су прот ро ма ну с те зом, ко ји је те-
жак, за мо ран, не свар љив. Свад ба по ка зу је ка ко се мо же, из ван ин сти ту ци о нал них и 
уни вер зи тет ских ко дек са, на пи са ти фи ло зоф ско де ло на књи же ван на чин, про зом 
ко ја је чак пе снич ка, а не од ри чу ћи се са др жа ја. Ова те жња за књи жев ном фи ло зо фи јом 
и фи ло зоф ском књи жев но шћу прет по ста вља кон цеп ци ју су прот ста вље ну ка те хи зми-
ма до ми нант не фи ло зо фи је. 

У фи ло зо фи ји је уоби ча је но да ра зум пред ста вља за кон; а Ка ми се пр вен стве но 
за ла же за сен за ци ју, емо ци ју, пер цеп ци ју. Углав ном, фи ло зо фи ја по вла шћу је кон цепт, 
иде ју, те о ри ју; Ка ми им прет по ста вља сли ку, лик, фи гу ру. Фи ло зо фи ја при бе га ва до-
ка зи ва њу, ло ги ци, си ло ги зму, ди ја лек ти ци, обра зла га њу и ар гу мен та ци ји; Ка ми се опре-
де љу је за по ет ску про зу, ро ма неск ну по вест, по зо ри шни ди ја лог. Фи ло зо фи ја има 
на ви ку да иде а ли зу је свет да би га про ми сли ла, пре о бра жа ва га у тран сце ден тал ни 
обје кат, по сре ду је га кроз фил тер би бли о те ка; Ка ми ну ди при ступ ко ји оди ше чув стви-
ма, ма те ри ја ли змом, хе до ни змом, ем пи ри змом свет ске про зе, он сла ви ди рек тан, 
не по сре дан, фе но ме на лан кон такт. Сад раз у ме мо за што у Ми ту о Си зи фу сто ји: „Иде је 
су су прот не ми сли ма“ (I, 298) и ка ко је мо гу ће ми сли ти из ван иде ја. 

Ка ми из но си сво ју те о ри ју књи жев но сти у при ка зу ко ји је об ја вљен у Al ger répu bli-
cain 20. ок то бра 1938, где го во ри о Муч ни ни Жан-По ла Сар тра. Не пре це њу ју ћи до мет 
пр ве раз ме не из ме ђу ове дво ји це пи са ца, ре ћи ће мо да Ка ми по пра вља Сар тра сво јим 
про фе сор ским пе ром. Мо же мо за ми сли ти ка ко Жан-Пол Сар тр, пи шу ћи сво је Об ја-
шње ње Стран ца, и очи глед но пец ка ју ћи, пам ти тон с ко јим му је два де сет пе то го ди шњи 
Ка ми одр жао лек ци ју, ње му ко ји је тад имао три де сет три. 

При каз по чи ње овом чу ве ном ре че ни цом: „Ро ман је са мо фи ло зо фи ја у сли ка ма“ 
(I, 794). Кад је ро ман до бар, све пре ла зи у сли ке – али суп тил но. Ли ко ви и рад ња не сме ју 
да от кри ва ју те о ри ју. До бар ро ма но пи сац пра ви зна лач ку ме ша ви ну и суп тил ну рав но-
те жу из ме ђу фи гу ра, њи хо вих при ча и ми шље ња. У слу ча ју кад фи ло зоф има пре власт, 
за плет не ста је, гу би аутен тич ност, из ро ма на иш че за ва све оно што у ње му ди ше. 
Де ло мо же да тра је са мо за хва љу ју ћи ду бо кој ми сли. Ве ли ки ро ма но пи сац успе ва да 
из вр ши овај рас по ред сна га.



50

Ка ми име ну је ро ма но пи сца ко ји је спо со бан да у јед ном де лу ску пи иде је, за пле те, 
ли ко ве, жи вот, ис ку ство, раз ми шља ње о сми слу жи во та: Ан дре Мал ро, већ чу ве ни 
књи жев ник од три де сет се дам го ди на. На дру гом ме сту, Ка ми на во ди ка ко је осам 
пу та про чи тао Људ ски жи вот. Под се ти мо да у то вре ме има два де сет пет го ди на и да 
за вр ша ва Свад бу, ве ли ку по ет ско-фи ло зоф ску про зу. Ни је још на пи сао ро ман, али 
ра ди на јед ном, Срећ на смрт, ко јим ни је за до во љан. 

По сле те те о ри је о успе шном ро ма ну, ко ју је са жео у де се так ре до ва, Ка ми пре ла зи 
на раз ма тра ње Сар тро вог ро ма на. Чла нак је од лу чан: до бар ро ма но пи сац оства ру је 
рав но те жу ли ко ва и иде ја; али Муч ни на не успе ва да из ве де ту де ли кат ну опе ра ци ју. 
Сар тр, да кле, ни је на пи сао ус пео ро ман. Пре ви ше те о ри је, пре ви ше иде ја. Са сво је 
но ви нар ске ка те дре, Ка ми при ди ку је Сар тру: при зна је да има та лен та, сва ка ко, али га 
пре ко ре ва што га тра ћи. До бре де ло ве је пре по знао у опи су гор чи не и исти не; ло ше 
стра не у стреп њи ко ја се пре ви ше про вид но осла ња на Кјер ке го ра, Ше сто ва, Ја спер са, 
Хај де ге ра. 

Пре ма Ка ми ју, Сар тр об ја вљу је ро ман о стреп њи јед ног ба нал ног жи во та – и, ка ко 
пи ше мла ди кри ти чар, у ње му су са ме ба нал но сти. Ка ми пре ци зи ра да нас Муч ни на 
мо же асо ци ра ти на Каф ку, али не у бе дљи во. И ов де упам ти мо Каф ки но име – он за у-
зи ма ва жно ме сто у сар тров ском ме ха ни зму при ли ком ана ли зе сти ла и упу ћи ва ња на 
Про цес у Стран цу. 

Ка ми по том ши ри по ље де ло ва ња, на ста вља ју ћи да не ми ли це ис пра вља свој при-
ме рак: Ро кан тен при по ве да о сво јој муч ни ни, али као да је она крај, а тре ба ло би да 
бу де по че так; Муч ни на ни је то ли ко ро ман ко ли ко мо но лог; том књи гом Сар тр ни је 
ство рио умет нич ко де ло; ап сурд ни је за кљу чак, већ по че так, и то она ко ка ко су га схва-
ти ли сви ве ли ки ду хо ви; аутор је хтео да опи ше не ко ли ко ве ли ких тре ну та ка из чи јег 
угла оста так де ла не вре ди ни шта, али чи та лац уза луд тра га за тим опи сом. 

Обр ћу ћи из ре ку in ca u da ve ne num, по што је ве ћи део свог но ви нар ског ста жа про-
вео гр де ћи Сар тра, Ка ми за кљу чу је, на из глед при твор но, да ова пр ва књи га мла дог 
ауто ра ипак обе ћа ва, да бол на лу цид ност ко ју ис ка зу је све до чи о из ве сној да ро ви то-
сти, да мо гућ ност да се сме сти уз обо де све сне ми сли го во ри о очи глед ним вр ли на ма. 
То ме до да је, као за кљу чак за кључ ку, да не стр пљи во оче ку је на ред ну књи гу. 

Не ко ли ко ме се ци ка сни је, 12. мар та 1939, док ра ди на свом ро ма ну, Ка ми при ка зу-
је Сар тров Зид – у истом ли сту. Ука зу је на по вра так сар тров ске те ма ти ке с ли ко ви ма 
ко ји се на ла зе ван нор ми: сек су ал ни ма ни јак, пе де раст, осу ђе ник на смрт, лу дак, му шка-
рац не спо со бан за ли би до, све са ме ин кар на ци је не мо ћи. Сар тр при ка зу је пер верз ња-
ка као нај ба нал ни је би ће. Ка ми по но во ука зу је на ло ше стра не: рђа во ко ри шће ње 
оп сце но сти и књи жев но не по треб них сек су ал них сце на. 

Али ука зу је и на до бре тач ке: опис тих не моћ ни ка, пре пла ше них пре те ри ва њем 
сво је сло бо де ко ја их по ка зу је као за те че не де ла њем или ства ра њем; од су ство он то-
ло шке бу со ле у тим би ћи ма, услед ко јег су дез о ри јен ти са ни; ли ко ви пра ће ни у сво јим 
ег зи стен ци јал ним лу та њи ма – у тим тре ну ци ма Сар тр бри љи ра у ве шти ни кон стру и са-
ња сво је по ве сти и го спо да ри на ра ци јом. Уз бу дљи ве и уз не ми ру ју ће стра ни це опи су ју 
чо ве ка ко ји је осу ђен на сло бо ду, ко ји стре пи, за тво рен у сво ју са мо ћу, ко ји жи ви свој 
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со лип си зам и ис ку ша ва ап сурд ност свог по сто ја ња. Сар тр је овог пу та ус пео. Пре ма 
Ка ми ју, одр жа ва у рав но те жи те о ри је и ли ко ве, те зе и при по вест. Са мо две књи ге су 
би ле до вољ не да об ја ви де ло до стој но свог име на. Ка ми исто вре ме но пи ше сво је. 

Стра нац као нат чо век

Стра нац је об ја вљен у ма ју 1942. Ро ман овог мла дог ауто ра од два де сет де вет го ди-
на до би ја ре цен зи је ко је пот пи су ју Гре ни је, Ар лан, Блан шо, Сар тр, Барт, Са рот, Роб-Гри је. 
Дог мат ских при сту па има на пре тек: хри шћан ских, марк си стич ких, пси хо а на ли тич ких, 
по ли тич ких, а ка сни је и струк ту ра ли стич ких, нео ко ло ни ја ли стич ких, ра си стич ких, 
фе ми ни стич ких... Фи ло зоф ска чи та ња че сто пла ги ра ју Сар тров ко мен тар и сво де књи-
гу на ро ман ап сур да, а Мер со је при ка зан као ан ти хе рој ап сурд ног све та у ап сурд ном 
жи во ту. 

Чи ни ми се да ро ман та да ни је са гле дан из ни че ов ске пер спек ти ве нат чо ве ка. Ме-
ђу тим, ако сте чи та ли пор трет нат чо ве ка у Ни че о вом За ра ту стри, Мер со мо же би ти 
схва ћен као фи гу ра не ви но сти су тра шњи це, су штин ски он то ло шки по јам ауто ра С ону 
стра ну до бра и зла. Уло га Ни че о ве се стре у упи си ва њу свог бра та у ге не а ло ги ју фа ши-
зма уоп ште, и на ци зма у ужем сми слу ре чи, за слу жу је да је из не се мо у не ко ли ко ре чи. 

Ели за бет Фер стер је кри во тво ри ла тек сто ве свог бра та та ко што је, пре ку ца ва ју ћи 
пи сма, бри са ла и до да ва ла све што је охра бри ло ле ген ду о Ни чеу као пре фа ши стич-
ком ми сли о цу, и та ко од све га и сва че га, ко ла жи ра њем и пре кра ја њем, скр пи ла Во љу 
за моћ, укљу чив ши и фраг мен те ко је ни је пот пи сао фи ло зоф, ко ји су из во ди из ње го вих 
лек ти ра. Ова же на, не скри ве на ан ти се мит ки ња, Му со ли ни је ва при ја те љи ца, чла ни ца 
На ци стич ке пар ти је, че сто ви ђе на код Хи тле ра, ко ји је пру жао ма те ри јал ну пот по ру 
за Ар хи ве ње ног бра та, уве ла је у кон цепт нат чо ве ка би о ло шки, ра си стич ки, по ли тич ки 
и со ци о ло шки при ступ. Али тај кон цепт је код Ни чеа чи сто он то ло шка про по зи ци ја. 

Ни че о ва се стра је ње го во те ло и ду шу, па и де ло, узе ла под сво је, од по чет ка ње го вог 
лу ди ла, све до смр ти, 1935. Пре ма ње ним ан ти се мит ским и на ци о нал со ци ја ли стич ким 
на зо ри ма, нат чо век је при ка зан као ју нак без ми ло сти, мо рал но без об зи ран, ван до-
бра и зла, окру тан и ра то бо ран, кр во ло чан и на си лан, не спо со бан за гри жу са ве сти, 
не спо со бан за ми лост у сва ко днев ном жи во ту: она је SS од ре ди ла као па ган ску ин кар-
на ци ју ове фи ло зоф ске фи гу ре чи ја су штин ска по ру ка ни је би ла то ли ко же ља да се 
про ме ни свет, на ци стич ка пер спек ти ва, ко ли ко же ља за све том ка кав је сте, што је 
пер спек ти ва свој стве на Ни чеу. На ци стич ки вој ник, на вод но ни че ов ски нат чо век, ве-
ро вао је у мо гућ ност дру гог све та и да би то спро вео, при бе га вао је зло чи ну, ма са кру 
Је вре ја у име фик ци је: чи стог, ари јев ског дру штва, осло бо ђе ног је вреј ске „ра се“. 

Пра ви ни че ов ски му драц, аутен тич ни нат чо век, не де ли тај со ци о ло шки оп ти ми зам 
као што не при ста је на пе си ми зам, јер је тра ги чан: он по зна је при ро ду ствар ног, зна 
да во ља за моћ име ну је исти ну све та и да она не зна чи пре власт јед не им пе ри је над 
дру гом, већ си лу си ле ко ја нас же ли она кве ка кви смо. Та мо где за глу пље ни вој ник 
те жи да про ме ни ста ње ства ри, ни че о вац под у ча ва да се ни шта не ме ња, да се све 
нео д ре ђе но и бес ко нач но по на вља, и да са мим тим су о че ни с тим ап со лут ним де тер-
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ми ни змом, тре ба да по же ли мо во љу ко ја нас хо ће, да би смо по сти гли ра дост и бла го-
ста ње. Нат чо век је ан ти те за на ци сте. 

До дај мо то ме да чи та во Ни че о во де ло на па да Па влов ју деј ски дух као фи ло зо фи ју 
аскет ског иде а ла, мр жње пре ма те лу, же ља ма, по ри ви ма, стра сти ма, жи во ту, сек су-
ал но сти, овог све та у име не ког на вод ног оно стра ног, а не у име „ра се“. Ни че за ме ра 
ју да и зму мр жњу пре ма при ро ди и страст пре ма ге не а ло шкој смр ти хри шћан ства про-
тив ко јег се бо ри. За уз врат, из ван тог те о ло шког кон тек ста, кад је реч о со ци о ло шким 
Је вре ји ма, он њи хо ве вр ли не ште дро хва ли. 

Ка ко је Тре ћи Рајх мо гао да се осло ни на чо ве ка ко ји 1872. ме ња из да ва ча чим је 
са знао да је овај уме шан у об ја вљи ва ње ан ти се мит ских тек сто ва? Ин ди ви дуу ко ја 1886. 
у књи зи С ону стра ну до бра и зла пи ше да би тре ба ло раз мо три ти „да се из зе мље 
из ба це ан ти се мит ске га лам џи је“ (§ 251) и да се охра бри ме ша ње Је вре ја и Не ма ца? Он 
ко ји го во ри о „ан ти се мит ској глу по сти“ (у истом де лу) не би до пу стио да ње гов нат-
чо век при ста не на ту жа ло сну страст осве те Је вре ји ма и на тај па то ло шки обра зац 
ре сан ти ма на ко ји се оте ло вљу је у на ци стич ком вој ни ку. 

Ако се, да кле, по тру ди мо да ста ви мо тач ку на ле ген ду о Ни чеу на ци сти или пре те чи 
на ци о нал со ци ја ли зма, и ако стр пљи во иш чи та мо Та ко је го во рио За ра ту стра, от кри-
ће мо фи гу ру нат чо ве ка у овом зна че њу: во ља за моћ чи ни за кон; она име ну је жи вот 
у све му што жи ви и же ли жи вот; она је чи тав уни вер зум; њен ци клус је не из бе жан; она 
се веч но вра ћа; ми смо во ља за моћ; веч но се вра ћа мо; не пре ста но ће мо про жи вља-
ва ти оно што смо про жи ве ли, и то у истом об ли ку; не мо же мо ни шта про тив тог не-
пре кид ног по кре та; му дрост се са сто ји у во љи за оним што нас хо ће и што не мо же мо 
из бе ћи; ви ша же ља за же љом је amor fa ti, љу бав пре ма сво јој суд би ни, она во ди у 
истин ску ра дост и аутен тич но бла го ста ње; ни че ов ска му дрост се са сто ји у то ме да се 
ка же ве ли ко „да“ све му што је сте, јер оно што је сте би ло је и би ће, исто вет но, и ту 
ни ко не мо же ни шта. Му драц зна да мо же да хо ће ту во љу, док се дру ги за до во ља ва ју 
ти ме да је сле по тр пе и не зна ју за ње ну ћуд, об ли ке и си ле. Мер со на пре ду је у он то-
ло шкој сфе ри нат чо ве ка. 

Ге не а ло ги ја нат чо ве ка

Ни че ов ски кон цепт нат чо ве ка ни је на стао сам од се бе. Ни че је на па мет знао грч ку 
и рим ску фи ло зо фи ју. Све фи гу ре ан тич ких му дро сти хра не оно што Ec ce ho mo пред-
ста вља као па ган ску епи фа ни ју на на чин пси хич ког по тре са, ко ји је ис ку сио фи ло зоф 
на ви си на ма Пор то фи на. Нај пре фи ло лог, Ни че по ста је фи ло зоф на кон чи та ња Све та 
као во ље и пред ста ве, де ла у ко јем Шо пен ха у ер из но си мо дел прак тич не му дро сти 
ски ци ра ју ћи пор трет жан ра европ ског Бу де ко ји упра жња ва ми лост, естет ску кон тем-
пла ци ју или сек су ал ну ап сти нен ци ју, ко ја се у је зи ку фи ло зоф ског пле ме на на зи ва 
„га ше ње во ље за жи во том“. 

Ни че ов нат чо век пре у зи ма од број них фи гу ра ан тич ке му дро сти ко је, у сво јој ра зно-
ли ко сти, пред се бе по ста вља ју исти циљ: без о се ћај ност, отво ре ност, спо кој, ду шев ни 
мир, ста ња ко ја до во де до бла го ста ња и ра до сти. Ови раз ли чи ти пу те ви, од ко јих су 
не ки те шки, стро ги и зах тев ни, као ци ни зам и сто и ци зам, а дру ги за во дљи ви ји, упу-
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ће ни ји ка хе до ни зму, као епи ку реј ство и ки ре на и зам, ци ља ју исти врх, вр хов но до бро, 
циљ ко ји је до сег нут кад чо век се бе са мог од ре ди као сре ди ште, кад схва ти сво је 
ме сто у при ро ди и ко смо су и, след стве но то ме, зна ка ко да се но си с њим, са дру ги ма 
и све том. 

Се ти мо се ка ко је мла ди Ка ми чи тао Епик те тов При руч ник у свом бол нич ком кре-
ве ту. Под се ти мо да се на уни вер зи те ту упо знао с Пло ти но вим Ене а да ма. Не за бо ра-
ви мо да је чи тао Упа ни ша де на са вет Жа на Гре ни јеа, а ве ро ват но и фи ло зо фе та о и зма, 
Чу анг-Цеа и Лао-Цеа. Мо же мо за ми сли ти да је по зна вао Хи по ти по зе или дру ге тек сто ве 
Сек ста Ем пи ри ка ко је је пре вео ње гов про фе сор фи ло зо фи је. У пре пи сци го во ри о 
Епи ку ро вим те за ма о смр ти, па не мо же мо за ми сли ти да ни је про чи тао Пи смо Ме не ке-
ју. У По бу ње ном чо ве ку ци ти ра Лу кре ци јев спис О при ро ди ства ри. Да и не го во ри мо 
о пре со кра тов ци ма, Пла то ну и Ав гу сти ну ко је је чи тао та ко ђе. 

Ка ми, да кле, као Ни че, по зна је мо гу ће фор ме ан тич ке му дро сти: сто ич ку рав но ду-
шност спрам ре ал но сти ствар ног, са бри гом и по ла ри за ци јом пред ста ве ко ја се о 
ње му ства ра, са по хва лом пу не сна ге во ље над пред ста ва ма; пло ти нов ски бег из све-
та у прин цип Јед ног-До брог, да би се с њим спо ји ло и спо зна ло бла го ста ње па ган ских 
ек ста за; пут та о и зма ко ји са ве ту је да се иза бе ре нео пре де љи вост, ко ји сла ви во љу за 
не моћ у све ту у ко јем се не ин тер ве ни ше; пи ро нов ску рав но ду шност и њен ге не ра ли-
зо ва ни ре ла ти ви зам ко ји за го ва ра да се исто вре ме но и рав но прав но же ле су прот но сти; 
епи ку реј ску ди је те ти ку же ља и сво ђе ње за до вољ ства на ата рак си ју, што је дру го име 
за од су ство не ми ра – све те тех ни ке, ме то де и пу те ви во де до му дро сти, ко ја до во ди 
до ра до сти. 

Ни че ов Нат чо век се на дах њу је овим му дро сти ма ко је спа ја ју Ис ток и За пад. Зар и 
сам За ра ту стра ни је син пер сиј ског Зо ро а стре из ма здеј ских ре ли ги ја, са вре ме ни ка 
нај ста ри јих пред со кра то ва ца? Упо зна ти свет, же ле ти свет, во ле ти свет, за до во љи ти 
се њим, ни кад не не го до ва ти про тив ње га, же ле ти да бу де баш та кав ка кав је, и, след-
стве но овим те о риј ским и ег зи стен ци јал ним прак са ма, ужи ва ти у све ту, у ње му се 
осе ћа ти као ри ба у во ди, не пи та ју ћи се о ње го вим од но си ма са сво јом сре ди ном – ето 
кључ не ре чи сва ке му дро сти. 

Ге не а ло шки тро у гао

Ако же ли мо да схва ти мо ин те лек ту ал ни и ду хов ни, као и ме та фи зич ки и он то ло-
шки ме ха ни зам Мер соа, упи ши мо га у ову ег зи стен ци јал ну кон фи гу ра ци ју ан тич ких 
му дро сти. А он да про чи тај мо пред го вор ко ји је Жан Гре ни је на пи сао за из да ње иза-
бра них де ла Сек ста Ем пи ри ка, ко је је сам пре вео и при ре дио. По след њи ре до ви тог 
увод ног тек ста ус по ста вља ју ин те ре сан тан фи ло зоф ски тро у гао из ме ђу Сек ста Ем пи-
ри ка, Ни чеа и Жа на Гре ни јеа: „По след њу реч о Сек сту Ем пи ри ку по су ди ће мо од Ни чеа, 
чи ји се скеп ти ци зам пред ста вља као ра ди кал ни ни хи ли зам: ’Тре ба да се вра тим шест 
ме се ци уна зад да бих се за те као с књи гом у ру ци. Ко јом? Од лич ном сту ди јом Вик то ра 
Бро ша ра, Грч ки скеп ти ци, где су мо је Ла ер ти ја не оби ла то ко ри шће не. Скеп ти ци су 
је ди ни че сти ти тип ме ђу том фи ло зоф ском гун гу лом, та ко дво сми сле ном, па чак и 
пе то сми сле ном.’“ (33)



54

Овај Ни че ов текст се на ла зи у књи зи Ec ce Ho mo, пре ци зни је у по гла вљу с иро нич-
ним на сло вом: „За што сам зао“. Бро шар упу ћу је на Ни че ов фи ло ло шки рад о Ди о ге ну 
Ла ер ти ју, у овој сту ди ји ко ја, об ја вље на у сеп тем бру 1887, оста је из у зе тан до ку мент за 
исто ри ју скеп тич них иде ја. Али, сем то га што му се по сре ћи ло да ње гов рад бу де при-
знат за жи во та (чак и ако је реч о мла да лач ким фи ло ло шким про у ча ва њи ма, а не о фи-
ло зоф ским ра до ви ма), упам ти мо да Ни че скеп ти ка схва та као је ди ну фи гу ру ко ја мо же 
у фи ло зоф ском све ту да бу де спа се на. У то вре ме, чи ни се да је на су прот ној стра ни од 
фи ло зо фа ко ји сум ња! Фи ло зоф с че ки ћем ни у че му ни је сро дан скеп тич ним прак са ма. 
За што он да Ни че спа са ва пи ро нов це? Ве ро ват но због њи хо ве фи гу ре му дра ца – а не 
због њи хо ве епи сте мо ло ги је или ме то де. Јер пи ро нов ска без о се ћај ност одр жа ва ве зе 
са ни че ов ском amor fa ti, и Мер со о вом ин до лен ци јом. 

Вик тор Бро шар пред ста вља сту ди ју це лог скеп ти ци зма од фор му ли са ња до Но ве 
Ака де ми је, то јест, од тре ћег до пр вог ве ка пре н. е. Ти пич на фи гу ра скеп ти ци зма је 
Пи рон. Бро шар пре но си је дан Ари сто клов текст, у ко јем се тач но и кон ци зно од ре ђу-
је фи ло зо фи ја ове лич но сти: „Пи рон из Ели де ни је оста вио ни је дан спис, али ње гов 
уче ник Ти мон ка же да онај ко же ли да бу де сре ћан, тре ба да узме у об зир сле де ћа три 
пи та ња. Пр во, шта су ства ри по се би? По том: ка ко тре ба пре ма њи ма да се по ста ви мо? 
Нај зад, ка ко ће се то по ста вља ње од ра зи ти по нас? Све ства ри су без ме ђу соб не раз-
ли ке, не по у зда не и не ра за зна тљи ве. Исто та ко, на ше сен за ци је и ра су ђи ва ња, не уче 
нас то ме шта је тач но или по гре шно. Са мим тим, не сме мо се узда ти ни у чу ла ни у 
ра зум, већ тре ба да оста не мо без ми шље ња, без опре де љи ва ња за јед ну или дру гу 
стра ну, без о се ћај ни. О че му год да се ра ди ло, ре ћи ће мо да не тре ба ни по твр ди ти ни 
по ре ћи, или пак да тре ба исто вре ме но по твр ди ти и по ре ћи, или ни јед но ни дру го. 
Ако смо та ко по ста вље ни, ве ли Ти мон, по сти ћи ће мо нај пре афа зи ју, а по том ата рак-
си ју“ (45). Рав но прав ност, не по у зда ност и не ра за зна тљи вост ства ри, не мо гућ ност 
до но ше ња су да, спо зна ва ња, раз ли ко ва ња из ме ђу до бра и зла, без о се ћај ност, ин до-
лен ци ја, апа ти ја, оба мр лост – ни је ли ово Мер со ов пор трет? 

Жан Гре ни је се до ста ин спи ри ше Бро ша ро вим ра дом са ста вља ју ћи свој увод. Бу-
ду ћи аутор Ду ха та о и зма упу ћу је да је Пи ро нов учи тељ био Анак сарх из Аб де ре ко га 
је пра тио за вре ме Алек сан дро вог ра то ва ња у Ази ји. Он је под у ча вао фи ло зо фи ју свог 
зе мља ка Де мо кри та. Пи рон га је увек це нио. Обо ји ца су се при бли жи ли ин диј ским 
гим но со фи сти ма, тим го лим му дра ци ма ко ји су за го ва ра ли аске зу, одва ја ње од све та, 
крај њу све де ност, про сја че ње, ве жбу јо ге и дру ге тех ни ке, бра ман ске прак се и ми сли. 

Фи ло зо фи ја ко ја окон ча ва фи ло зо фи ју

При мер Ка ла но са, ин диј ског му дра ца из Так си ле, на ро чи то ути че на Пи ро на: овај 
бо ле сни фи ло зоф од се дам де сет три го ди не, при ре ђу је сво је јав но жр тво ва ње. По-
вор ка га пра ти до ло ма че, Алек сан дро ви вој ни ци при но се злат не и сре бр не ку пе 
пу не ми ри са, ло ма ча је окру же на дра го це ним те пи си ма, му драц ула зи у ва тру, са го-
ре ва не по ми чан, нео се тљив, а за то вре ме сви ра ју ро го ви и сло но ви ри чу. Чи та ва 
вој ска ин то ни ра пе ан у част му дра ца ко ји до сто јан стве но го ри. Фи ло зоф ска лек ци ја: 
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од луч ни чо век мо же све, сна жна и не са ло ми ва во ља по сра мљу је суд би ну, без о се ћај-
ност је су шти на вр хов ног до бра. Пи рон је то ис ку ство умео да ис ко ри сти. 

Пи ро ну је све јед но. Ни шта ни је исти на. Имао је оби чај да ка же: „Ни ово ни оно.“ У 
шта је ве ро вао? У то да се тре ба др жа ти здра вог ра зу ма и оп штег оп хо ђе ња. Че му се 
на дао? Ни ка квом оно стра ном, ни је ве ро вао ни у ка кав за гро бан, већ у овај свет, на дао 
се фи ло зоф ском жи во ту по све ће ном по тра зи за спо кој ством. Иде а ли су му би ли уда-
ља ва ње, без о се ћај ност, апа ти ја, рав но ду шност, оту пе лост. Ме то да? Пот пу но он то ло-
шко од ри ца ње, ин те лек ту ал на аске за. Сим бо лич на анег до та? Кад је ње гов при ја тељ 
Анак сарх из Аб де ре упао у не ку мо чва ру из ко је је по ку шао да се из ву че, Пи рон је про-
шао по ред ње га не по ну див ши му по моћ. Дру ги су га ка сни је пре ко ре ва ли, али сам 
Анак сарх, кад се из ву као, стао је на Пи ро но ву стра ну. 

Иако то ни је же лео, а раз у ме се, ни су прот но, Пи рон је имао уче ни ке ко ји су се 
на зи ва ли раз ли чи то: зе те ти ци су тра жи ли исти ну без од мо ра, скеп ти ци су све ис пи-
ти ва ли и ни шта ни су на ла зи ли, ефек ти ци су се би за бра њи ва ли ста во ве, апо ре ти ци 
су се про гла ша ва ли не си гур ним, и по пи та њу сво јих не си гур но сти. Пи ро ни сти су упра-
жња ва ли афа зи ју, уз др жа ва ње од би ло ка кве дог мат ске тврд ње, али и епок хе, уки да ње 
сва ког су да, јед ни ма је циљ био ата рак си ја, од су ство не ми ра, дру ги ма ади ја фо ри ја 
или апа ти ја, рав но ду шност спрам све га, при че му је све то чи ни ло ме три о па ти ју, 
или ти: вла да ње афек ти ма. 

Скеп ти ци зам на вод но окон ча ва фи ло зо фи ју пре ва зи ла же њем ко је је уки да. То је 
фи ло зо фи ја по твр де не га ци је фи ло зо фи је – Па ипак! По сва кој до број пи ро нов ској ло-
ги ци, и ова тврд ња пред ста вља про блем, епи сте мо ло шки го во ре ћи. По ри ца ти зна чи 
по твр ди ти; ре ћи не ово ме зна чи ре ћи не и оно ме; не би ра ти ипак зна чи би ра ти – пи тај-
те Бу ри да но вог ма гар ца ко ји је, не ус пев ши да се од лу чи из ме ђу во де и зо би, рас по ло-
жи вих на пре тек, умро од гла ди и же ђи! Тим упли вом ори јен тал не ми сли у за пад њач-
ку фи ло зо фи ју, ан ти док три на Пи ро на и ње го вих след бе ни ка ме та фо рич ки под ме ће 
по жар у би бли о те ка ма, опо зи ва про фе со ра, уни шта ва ка те дру и три би не, гу ши сва ку 
мо гућ ност за док тор ске гло се. Оп ста је са мо оба ве за да се жи ви. 

Мер со, Пи рон из Ал жи ра

Ка ми ко ри сти ро ман да би ми слио. Али не као што се ми сли у ин сти ту ци ја ма, већ 
из ван њих, сло бод но, пу ним плу ћи ма, истин ски, аутен тич но. Ње гов ју нак омо гу ћа ва 
пор трет не ви но сти бу ду ћег, у ни че ов ском сми слу. Ро ман се не др жи на уоби ча је ним 
ко до ви ма фи ло зоф ске ди сци пли не: хи по те тич ко-де дук тив ној ме то ди, ло гич ким улан-
ча ва њи ма, ди ја лек тич кој ар гу мен та ци ји, по што ва њу прин ци па не про ти вреч ја, упо-
тре би ра зум ног и раз у ме ва ју ћег ра зу ма – ро ман оста вља про стор за сли ке, си ту а ци је, 
опи се, фик ци је. Ка ми не од у ста је од кон цеп та у ко рист пер цеп та, већ у свој фи ло зоф-
ски лук уме ће и књи жев ну стру ну – као што је Свад ба умет ну ла пе снич ку. 

Тај от клон Пи ро на и пи ро ни ста по ка зу је ка ко се мо же схва ти ти сми сао на сло ва 
Стра нац. Ја сно нам је ка ко се чо век ко ји без осе ћа ња, пот пу но од стра њен, про ла зи 
по ред при ја те ља упа лог у ба ру, мо же на зва ти стран цем. Исто ва жи за Мер соа, тог 
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чо ве ка без име на. Стра нац пре ма пе ри пе ти ја ма све та, стра нац пре ма жи во ту Дру гог, 
ње го вим му ка ма и ра до сти ма, сре ћа ма и пат ња ма, стра нац са мом се би, рав но ду шан 
да ли се де ша ва ово или оно, стра нац спрам узро ка и по сле ди ца сво јих чи но ва и по-
те за, чак и у слу ча ју уби ства на пла жи под жар ким сун цем, ов де ни је са ма си ту а ци ја 
стран ца уз не ми ру ју ћа, она је нај и зра зи ти ји врх за пад њач ке му дро сти ко ја се на па ја ла 
Ори јен том.

Под се ти мо се тек сто ва ко је Ка ми по све ћу је ме ди те ран ском ду ху уоп ште, ду ху ал-
жир ске зе мље и са мог гра да Ал жи ра: здра во вар вар ство ко је не зна за ло шу кул ту ру 
ко ја раз два ја од при ро де, јед но став но и искре но при ста ја ње на свет ка кав је сте, ве-
ли ко да жи во ту у свим об ли ци ма, иг но ри са ње ре ли ги ја, жи вот без ми то ва и уте ха, 
пу те но спо зна ва ње веч но сти, ег зи стен ци јал на прак са мо ра, сун ца и пла же, као и дру-
ге ду хов не па ган ске ве жбе, до се за ње до вр ха те лом ко је се пот пу но пре о бра зи ло у 
ору ђе са зна ва ња. Ка ми се упи су је у ди о ни зиј ску кул ту ру, апо ло ниј ску ан ти кул ту ру – и 
ње гов ју нак с њим. 

Мер со и не зна за Пи ро на и Ни чеа; ни кад ни је про чи тао стра ни цу С ону стра ну зла 
или Сек ста Ем пи ри ка, па ни Ди о ге на Ла ер ти ја ко ји при по ве да о Пи ро но вим под ви зи-
ма; да ле ко је од по зна ва ња кон це па та апа ти је, епо хе, ади ја фо ри је, афа зи је; баш би 
ње га би ло бри га је ли зе те тик, скеп тик, пи ро ни ста, ефек тик или апо ре тик; он не зна 
да по сто је ин диј ски гим но со фи сти, пер сиј ски ча роб ња ци, та о и стич ки му дра ци, ни че-
ов ски над љу ди; ни кад ни је чуо за Ка ла но со во са мо у би ство или за Ни че о ву ви зи ју 
Веч ног Вра ћа ња – на рав но, по што се на ла зи с оне стра не Ме ди те ра на где се кул ту ра 
не са др жи у ре чи ма, кон цеп ти ма или иде ја ма, већ је у кул ту ри чу ла, емо ци ја и пер-
цеп ци је. Мер со је пи ро ни ста ко ји не зна за Пи ро но во име, ни че о вац ко ји ни кад ни је 
про чи тао ни ред Та ко је го во рио За ра ту стра. И то не не све сни фи ло зоф, већ уро ђе ни 
му драц. 

Пор трет пи ро ни сте

 Без има ло тру да, Мер со је за ра дио апа ти ју, афа зи ју, епо хе, ади ја фо ри ју: рав но ду-
шан на све, уз др жа ва ју ћи се да из не се ми шље ње, уки да ју ћи став. Ње го ва ро ма неск на 
пу та ња илу стру је ове на чи не по сто ја ња и де ла ња. Пре ци зи рај мо: мај чи на смрт га не 
по ко ле ба ва; он зна да се и смрт упи су је у по ре дак ства ри и са мим тим не ма ни ка квог 
раз ло га да се по бу ни или увре ди због то ка при ро де; он не ре а гу је кад га ди рек тор 
до ма у ко јем је мај ка умр ла упо зна с не ком осо бом; као што не ре а гу је на чу ва ро ве 
ре чи; уоп ште не ме ња сво је на ви ке: ис пред ков че га пу ши ци га ре ту и пи је ка фу; не ма 
же љу да по след њи пут ви ди мај чи но ли це иако му два пут ну де да отво ре ков чег; не 
од би ја Син те со во при ја тељ ство, али би мо гао и без ње га; без ду шев ног ра строј ства 
пи ше уме сто Син те са пре те ће пи смо бив шој љу бав ни ци за то што је за мо љен; он не ма 
ни шта про тив то га што Ма ри ја же ли да се уда за ње га, али ни је по себ но то ме ни на кло-
њен; ис тој ле пој же ни ко ја га пи та же ли ли да зна шта она ми сли, од го ва ра ка ко на то 
ни је ни по ми слио; вре ме ном је од у стао од сво јих мла да лач ких пла но ва, али то ни је 
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стра шно; га зда му пред ла же да отво ри аген ци ју у Па ри зу и да се о њој бри не, а он ту 
по ну ду при ма пот пу но рав но ду шно; при ја тељ му по ве ра ва уло гу у фил му ко ји тај 
осве то љу би ви ра си ста сни ма по во дом Ара па (што ће, као што сви зна мо, би ти фа тал-
на уло га), и он при хва та; Син тес му да је ре вол вер, Мер со узи ма; с оруж јем у ру ка ма 
по ми шља да мо же и да пу ца и да не пу ца; пу ца; у то ку су ђе ња, же ли да ка же адво ка ту 
да је чо век као сви оста ли, али од у ста је јер га мр зи; вра ћа се у суд ни цу, али се пи та шта 
ту љу ди ра де; по сма тра су ђе ње с от кло ном, а по рот ни ци ко ји др же ње го ву суд би ну у 
ру ка ма ли че му на љу де на чич ка не на клу пи у трам ва ју; су ди ја др жи мо ра ли за тор ски 
го вор, он се пре тва ра да се сла же ка ко би се сми рио; не ка је се због свог чи на, али 
при зна је да му је би ло до сад но; ка же да има не срећ ни јих од ње га; ми сли да би мо гао 
чи тав жи вот да про ве де за ро бљен у шу пљем др ве ту гле да ју ћи не бо над гла вом и че-
ка ју ћи да се про ме не обла ци или про ђу пти це; у дво ра ни, кад га жан дарм пи та има ли 
тре му, од го ва ра да не ма; при су ству је свом су ђе њу као да се су ди не ком дру гом; при-
зна је да је за ин те ре со ван за си ту а ци ју по што ни кад ни је кро чио у суд ни цу; на ја вљу ју 
му да ће умре ти, пи та ју га шта има да до да, он не до да је ни шта.

Овај чо век ипак ни је ка мен без све сти, за глу пљен, пре тво рен у ствар. Иако не ис по-
ља ва емо ци је, иако не пре су ђу је, иако му је све јед но, иако же ли и ово и оно, иако не 
ви ди до бар раз лог да не што учи ни, да се од то га уз др жи или учи ни не што су прот но, 
иако се чи ни не спо соб ним да уђе у ствар ни кон такт с дру гим, он ипак зна за тре нут ке 
сре ће, ко ји су ни че ов ски мо мен ти бру тал ног при ста ја ња на свет. До ду ше, он ми сли 
да су сви жи во ти рав но прав ни, али при зна је да не пре зи ре свој. 

И он је Пло ти нов син, или пак чи та лац Свад бе! Мер со ужи ва у чи стом за до вољ ству 
то га што по сто ји у по сма тра њу ле пог пре де ла. По што је про вео пр ву ноћ у до му, крај 
мај чи ног ков че га, су тра дан, пред при зо ром бр да, цр вен ка стог не ба, спо рог и ве ли-
чан стве ног кре та ња сун ца по не бу, мор ског ве тра ко ји до но си јод, осе ћа ка ко би био 
за до во љан да оде у шет њу при ро дом, са мо кад не би би ло тог ле ша, због ко јег план 
мо ра про па сти. 

Су тра дан по са хра ни, Мер со иде на пла жу, сре ће Ма ри ју, пли ва с њом, ра до је до-
ди ру је, ку па се, гле да је, ста вља јој гла ву на сто мак, при ја јој њен смех, сви ђа ју јој се 
пла вет ни ло и зла то не ба у ње ним очи ма. Он та ко ђе по себ но во ли сун че ву вре ли ну, 
же гу, вре ли и теч ни пе сак под сто па ли ма, а та ко ђе це ни сур фо ва ње, ра до гле да ка 
хо ри зон ту. Ис цр пљен по сле то ли ко пли ва ња, вра ћа се на пла жу, ле же, ста вља гла ву 
у пе сак, при ја му осе ћај да се спо јио с еле мен ти ма. Ка сни је, у спа ва ћој со би, ка же ка ко 
је за до во љан кад лет ња ноћ уђе кроз про зор и по ку ља у два те ла, из ва ље на по сле 
љу ба ви. 

Мер соу се сви ђа вре ва гра да и ње го ви зву ко ви, дрх ту ри при ли ком про ме на на 
не бу, чак и кад их по сма тра из ће ли је. Свет га не по га ђа ви ше не го што му је по треб но. 
Мај чи на смрт, са хра на, сек су ал не аван ту ре, по вра так на по сао, од но си с ком ши ја ма, 
за нат, за до вољ ства на пла жи, уби ство Ара пи на, хап ше ње, ис пи ти ва ње, за тва ра ње, 
су ђе ње, смрт на пре су да, ово или оно, све јед но је. 
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Гнев апа тич ног

Док со гра фи ја пре но си да је Пи рон, узор нео се тљи во сти, два пут по кле као. Чо век 
ко ји про ла зи по ред учи те ља ко ји је упао у ба ру, и не за ста је, јед ног да на при ре ђу је 
сле де ће: по те ран од пса, по тр чао је гла вом без об зи ра ка др ве ту уз ко је се на гло по пео 
да би по бе гао кан џа ма мо ло са. Дру ги пут се на љу тио на сво ју се стру. Да би оправ дао 
пр ви кикс, об ја шња ва да је и фи ло зоф чо век, и да осло ба ђа ње чо веч но сти зах те ва 
мно го на по ра; што се дру гог кик са ти че, он из но си да ње го ва рав но ду шност не би 
мо гла да се све де на ар шин жен ског ра су ђи ва ња. 

И Мер со је спо знао ову људ ску, пре ви ше људ ску сла бост – у овом слу ча ју ни че ов-
ску. Она се по ја вљу је на кра ју ро ма на, у ње го вом од но су са све ште ни ком. Стра нац 
не са др жи ни јед ну екс пли цит ну фи ло зоф ску ре фе рен цу. Ни јед но име ауто ра, ни је дан 
на слов, ни је дан ци тат ко ји про ис ти че из за пад њач ке фи ло зоф ске тра ди ци је. Али у 
јед ном тре нут ку су ди ја, ко ји за се бе твр ди да је хри шћа нин, др жи не де ло твор но сло-
во и с њим се ра ста је по сле јед ног жо ви јал ног „До ста за да нас, го спо ди не Ан ти хри сте“ 
(I, 182)! У ства ри, ни че ов ски нат чо век из гле да као мо дер на фор му ла пи ро ни сте ко ји 
на све при ста је.

Мер со отво ре но при зна је свој ате и зам. Пред су ди јом ко ји га по зи ва да се по ка је, 
ис по ве ди гре шку, при зна грех, пред тим бе сним чо ве ком ко ји пре ти сре бр ним рас-
пе ћем као сред њо ве ков ни ин кви зи тор, ко ји је са сво јим са го вор ни ком на ти, ко ји 
од ба цу је не вер ни ке, ко ји про по ве да да је жи вот без ве ре жи вот без сми сла, Мер со 
на ме ра ва да по пу сти да би се сми рио и при ста не. Али од у ста је од то га и ис тра ја ва у 
по ри ца њу, ате и зму и од би ја њу по ка ја ња. На шта се су ди ја скљо ка у сто ли цу.

Исти Мер со ис тра ја ва у уло зи Ан ти хри ста у за вр шној сце ни ро ма на. Од би ја по се-
ту ка пе ла на. Али цр кве њак се не оба зи ре и упа да му у ће ли ју. Чим уђе, осу ђе ник на 
смрт за дрх ти: тај чо век ко ји во ли смрт и је сте смрт – то ме у при лог го во ри ње го ва 
при ди ка. До ла зи ли да га ка зни? Сле ди ди ја лог из ме ђу све ште ни ка и без бо жни ка, из-
ме ђу Бо га и Ни чеа. Бож ји слу жбе ник пре и спи ту је Мер соа по пи та њу ње го ве ве ре – овај 
чвр сто твр ди да је не ма. То је не схва тљи во чо ве ку ко ји је иза брао да свој жи вот из-
гра ди око те уми ру ју ће ле ген де, а не око не ке уз не ми ру ју ће исти не: он пред у зи ма да 
сво ју сла бост ра ши ри по све ту и ту ма чи да се Мер со из ја шња ва као без бо жник хва-
ли са ња ра ди, али да се у би ти жр тву је ње го вој фик ци ји. Мер со се нер ви ра. Он не 
стре пи, али се бо ји. Стреп ња је страх без раз ло га; страх је увек не чим иза зван. Поп се 
хва та за ту емо ци ју да би из нео сво ју ре ли ги о зну ро бу; Мер со од би ја оно за чим не ма 
по тре бе. Не ва жна је смрт на пре су да јер смо, сва ка ко у он то ло шком сми слу, пред о-
дре ђе ни за смрт, ка же све ште ник; сва ка ко, од го ва ра мр твац на од ло же но, али вре ме 
ко је раз два ја ка зну од по гу бље ња ни је за не мар љи во! Про да вац оно стра ног по зи ва 
осу ђе ног на по ка ја ње, по зи ва се на прав ду Бо га, го во ри о гре ху; Мер со не зна шта та 
реч зна чи, ње го вом смр ћу ће се на пла ти ти има нент ни зло чин: шта ви ше или бо ље 
по же ле ти у све ту без тран сцен ден ци је? Ка пе лан по зи ва за тво ре ни ка да по гле да зид 
свог за тво ра, на по ми њу ћи да се лик Бо га увек ука зу је они ма ко ји се мо ле ка ме њу; 
Мер со је узео да ис пи ту је зид, али све што је ви део би ло је ли це Ма ри је, ми ло ва не 



пли ва чи це – хри шћа ни за до је ни пси хо а на ли зом пре ци зи ра ју да то што је ви део же ну 
ко ја но си име Бо го ро ди це, све до чи о све ште ни ко вом успе ху! Чо век у ри зи он да же ли 
да за гр ли уби цу, ко ји се опи ре: „Да кле, то ли ко сте при вр же ни тлу?“ (I, 211), Мер со се 
оти ма све ште ни ку. Ћу та ње. Сле ди исто пи та ње да ли је икад по же лео дру ги жи вот. 
Мер со од го ва ра ни че ов ски: да, „жи вот у ко јем бих се се ћао овог жи во та“ (I, 211). 

Пра вич ност ових пи та ња из хри шћан ског угла, пра вич ност ни че ов ског од го во ра: 
све ште ник про да је за гроб не све то ве, пот це њу је жи вот, је ди но до бро ко јим за и ста 
рас по ла же мо, ов де се ума њу је у име не ког уве ћа ног оно стра ног, он ре ла ти ви зу је смрт 
ко ја би би ла жи вот кад би љу бав пре ма жи во ту би ла смрт, ко ри сти се бли зи ном гро ба 
да би по ну дио сво је са о се ћа ње као ле пљи ви си руп – ра ди свој по сао. Али то ин си сти-
ра ње ра ср ђу је Мер соа, и као што је пас, ухва тив ши се за Пи ро но ве ску те, ис под 
му дра ца пре по знао чо ве ка, та ко је стра нац про на шао сво ју он то ло шку ни че ов ску 
до мо ви ну.

Мер со ди же глас про тив ка пе ла на, ви че, љу ти се, за бра њу је му да се мо ли за ње га, 
хва та га за ре ве ре ри зе, за си па га увре да ма, ис по ру чу је му исти ну о ње го вом бед ном 
жи во ту: жи ве ћи пре ма на че ли ма хри шћан ске ре ли ги је, већ је мр тав за жи во та, док је 
он, над ко јим са мо што ни је пре су ђе но, си гу ран у свој жи вот бу ду ћи си гу ран у смрт, 
аутен тич но жив. Он је сва ка ко мо гао да жи ви дру га чи јим жи во том, овим или оним, 
су прот ним, па шта? „Ни шта, ни шта ни је би ло ва жно, и ја сам до бро знао за што“ (I, 212). 
Па за што? За то што смрт жи вот пре тва ра у ап сурд пред ко јим све гу би тло под но га ма. 

По што га је све ште ник оста вио, Мер со на ла зи спо кој – ре ци мо то дру га чи је: по 
од ла ску ре ли ги је ја вља се ве дри на. Тад Мер со до жи вља ва сво је вр сну пло ти нов ску 
ек ста зу, ни че ов ско ис ку ство: ми ри си но ћи и зе мље ко ји до пи ру спо ља, ми ри си јо да 
и со ли ко ји се пе њу с мо ра, ле то ко је се до жи вља ва као оке ан ко ји по та па, ур ла ње 
си ре на из при ста ни шта, на ја ва за од ла ске ко ји су са да пре ка сни, зве зде рас по ре ђе не 
по ли цу – Мер со ми сли на мај ку ко ја се кра јем жи во та ве ри ла да би по ку ша ла да про-
жи ви из гу бље ни жи вот. У по след њим ре до ви ма ни че ов ског ро ма на, ево шта ка же 
Мер со: „Осло бо ђен на де, су о чен с том но ћи пу ном зна ко ва и зве зда, по пр ви пут сам се 
отва рао не жној рав но ду шно сти све та“ (I, 213). Зар ни је та крај ња сре ћа, си гур ност по-
ду да ра ња с њом, у ства ри дру го име за оно што је Ни че на зи вао не ви ност бу дућ но сти? 

Бе ло за си ће ње

Као што је Фло бер го во рио „Го спо ђа Бо ва ри сам ја“, Ка ми би мо гао да ка же: „Ја сам 
Мер со.“ Слич ност ни је по ду да ра ње две сли ке, већ на до град ња две иди о син кра зи је. 
Тро у гао Пи рон, Гре ни је, Ни че ко ји за кљу чу је увод ни текст Ка ми је вог про фе со ра фи ло-
зо фи је о Сек сту Ем пи ри ку обе ле жа ва те ри то ри ју у ко јој се бо ре си ле свој стве не све ту 
ње го вог бив шег уче ни ка. Под Пи ро но вим зна ком: исти на ан тич ких му дро сти, не при-
клад ност ста ре фи ло зо фи је, де ло твор ност грч ко-рим ских ду хов них ве жби, ег зи стен-
ци јал на пер спек ти ва сва ке ми сли, си ла ме ди те ран ског ге ни ја, вар вар ско здра вље 
су прот ста вље но ни хи ли стич кој ис цр пље но сти ци ви ли за ци ја; под зна ком Гре ни јеа: 
да ле ка про шлост Ори јен та ко ја на та па за пад њач ку са да шњи цу да би јој об но ви ла 
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бу дућ ност, жи во твор ни дух му дро сти Ин ди је, ис ку ше ње не де ло ва ња, пре и спи ти ва ње 
о до бром ко ри шће њу сло бо де, ми шље ње ус про ти вље но кон цеп ту ал ној фи ло зо фи ји; 
под Ни че о вим зна ком: има нент на ра ди кал ност, удво стру че на кри ти ком сва ке тран-
сцен ден ци је, во ља да се рас кр сти с пре ду гим ју де о хри шћан ским ми ле ни ју мом, ап со-
лут на си ла де тер ми ни зма во ље за моћ, тра гич на пер спек ти ва ствар но сти ко ја се ви ди 
без ика кве ма ске, рас про сти ра ње све та из ван до бра и зла, смрт Бо га, да кле и сми сла, 
не по сто ја ње гре шке, гре ха, кри ви це, ка ја ња, по зи ва да се спо зна истин ска при ро да 
све та, ње го ва па ган ска сна га, по зив да се на њу при ста не стра стве но и до жи ви ра дост 
ко ја се ни са чим дру гим не да упо ре ди ти. 

Те бор бе се во де у исто ри ји иде ја, у ве ли ком уни вер зу му су да ра из ме ђу фи ло зоф-
ских си сте ма, у ти ши ни би бли о те ка где се ме ђу со бом пре пи ру књи ге; али та ко ђе и у 
ап сурд ном жи во ту ба нал ног чо ве ка ко ме Ка ми да је жи вот и об лик у овој ав гу сти нов-
ској ис по ве сти: Стра нац се за пра во пред ста вља као ауто би о гра фи ја на пи са на у пр вом 
ли цу, без бој ним, не у трал ним, сла бим сти лом, ко ји се пот пу но по ду да ра са глав ним 
ли ком. При по ве да ње са скром ним гла го ли ма, обич ним ре чи ма, ре че ни ца ма су мар не 
син так се, улан ча ва њем шкр тих при по ве сти, ми ни мал ном струк ту ром, с ефек том сун-
ча ног пре за си ће ња у ко јем је све бе ло – по пут зло чи на ко ји је, ка ко нам Мер со ка же, 
по чи њен због сун ца. 

Као и Ка ми, Мер со зна да ће убр зо умре ти; обо ји ца су осу ђе на на смрт. Отуд и ауто-
би о граф ско и фи ло зоф ско ин те ре со ва ње ауто ра Стран ца да ство ри и ани ми ра ту 
фик ци ју, а по том да је ис пи та да би до био ствар не од го во ре. Пи та ње: ка ко жи ве ти ако 
тре ба умре ти? Од го вор: хте ти оно што нас хо ће. У ал жир ском пе ри о ду свог жи во та, 
Ка ми тра жи од Ме ди те ра на ре ше ње свог ег зи стен ци јал ног про бле ма. Шта спа са ва од 
смр ти? Ве ли ко „да“ жи во ту. По што ће умре ти на гу би ли шту, Мер со же ли да га ма кар 
до че ка огром на ма са упро па шће на мр жњом. Јер ре ћи „да“ све ту зна чи ре ћи „да“ све му 
што до ла зи од све та. 

Си зиф и Мер со

Мер со је ли це ме да ље чи је је на лич је Си зиф. Ка ми пи ше у Ми ту о Си зи фу: „Ка да 
ва жи, си стем се не раз два ја од свог ауто ра“ (I, 288). За пра во, ова књи га, као и све дру-
ге, до но си но ву ауто би о граф ску ис по вест. Оно што ка же ро ман, фи ло зоф ска књи га 
из но си дру га чи је – то су два фор мал на при сту па у исти фонд. Пи та ње оста је: ка ко се 
ко ри сти ти жи во том док се уми ре? Ка кав сми сао мо же да ис кр сне усред гро бља? Шта 
чи ни ти са сво јим жи во том ка да ни шта ви ло већ из је да плу ћа? 

У Ми ту о Си зи фу, Ка ми се бри жљи во дис тан ци ра од фи ло зо фи је ка кву за го ва ра ју 
про фе си о нал ци, чла но ви ин сти ту ци ја, про фе со ри, уни вер зи тет ски струч ња ци. То је 
смрт ни грех: исти ти му се све те за ту др скост из но се ћи оп ште ме сто ка ко Ка ми ни је 
био фи ло зоф јер ни је при сту пао ди сци пли ни слу же ћи се њи хо вим ке ре фе ка ма. Као 
ам бле мат ска фи гу ра про фе сор ске фи ло зо фи је, Сар тр је дао те му; ва ри ја ци је се ви ше 
не мо гу из бро ја ти у бес крај ној би бли о гра фи ји гло са. 
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Од би ја ње про фе сор ске фи ло зо фи је ни је од би ја ње фи ло зо фи је не го од у ста ја ње од 
про фе со ра. Мит о Си зи фу ни је фи ло зоф ска књи га пи са на за фи ло зо фе, већ де ло на ме-
ње но сви ма они ма ко је фи ло зо фи ја ин те ре су је из ван ин сти ту ци ја ко је је кон фи ску ју. 
По пут ан тич ких фи ло зо фа ко ји ни су го во ри ли фи ло зо фи ма по зва њу, про фе со ри ма, 
не го обич ним љу ди ма ко ји су се сре та ли по аго ри (про да вац ри бе, сто лар, ва ља ри ца, 
ткач, грн чар), Ка ми пи ше не бри ну ћи се за сту ден те ко ји при пре ма ју про фе сор ски 
ис пит или при прав ни ке, за док то ран те или док то ре, за про фе со ре или уни вер зи те-
тли је, он се обра ћа обич ном на ро ду. 

До ду ше, Мит о Си зи фу се не на до ве зу је на Кри ти ку чи стог ума, На у ку ло ги ке, Би ће 
и вре ме – или Би ће и ни шта ви ло – већ се убра ја у дру га чи ју ли ни ју ко ју чи не Мон те ње-
ви Огле ди, Па ска ло ве Ми сли, Ни че ов Та ко је го во рио За ра ту стра, Кјер ке го ров По јам 
стреп ње или То ро ов Вал ден. То су ег зи стен ци јал не књи ге. То што Ка ми ни је фи ло зоф 
за фи ло зо фе не бра ни му да бу де фи ло зоф – баш на про тив. 

Са мим тим, у уни вер зу му у ко јем су фи ло зо фи ју оте ли про фе со ри, мо же се про гла-
си ти и не фи ло зо фом. Мон тењ је то при знао у Огле ди ма, не да ни је фи ло зоф, већ да по 
схо ла стич кој кон јек ту ри не же ли да бу де по бр кан с том до ми нант ном фи ло зо фи јом. 
Иста је ствар са Ка ми јем ко ји твр ди: „Ја ни сам фи ло зоф. Не ве ру јем до вољ но у ра зум да 
бих ве ро вао у не ка кав си стем. Ме не за ни ма ка ко се тре ба оп хо ди ти. Тач ни је, ка ко се 
тре ба оп хо ди ти кад се не ве ру је ни у Бо га ни у ра зум“ (II, 659). На дру гом ме сту: „Ни сам 
фи ло зоф јер мо гу да го во рим са мо о оно ме што сам про жи вео“ (III, 411). У по рет ку ра-
ци о нал не ре ли ги је, си сте мат ског зда ња, дог мат ске док три не, ко ји до ми ни ра у зва-
нич ној исто ри ји ми шље ња, Ка ми мо жда ни је фи ло зоф; али у по рет ку ег зи стен ци јал ног 
ис пи ти ва ња иди о син кра тич не исти не упо тре бљи вог ми шље ња, де мо кра ти зо ва не 
со те ри о ло ги је, он си ја као је дан од нај ве ћих у свом ве ку. 

Ка ми је ва епи сте мо ло ги ја по сто ји. По што је ма њин ска, кор по ра ци ја се ипак од лу-
чу је да про гла си ње но не по сто ја ње. Ка ми при па да ем пи ри стич ким, сен зу а ли стич ким, 
ути ли та ри стич ким фи ло зо фи ма за ко је се ствар но те о риј ско спо зна ва ње све та ис по-
ста вља као не мо гу ће. Са мо иде а ли сти ми сле су прот но јер суп су ми ра ју ра зно ли кост 
све та под је дин стве ни ре ги стар иде је: сво де ћи раз бо ко ре ност и ви тал ност ствар но сти 
на слу чај не ма ни фе ста ци је кон це па та ко ји су истин ски ји од епи фа ни ја, ми сле да су 
ре ши ли про блем. Ка ми зна да се свет не спо зна је, не го да се у ње му оку ша ва. 

Аутор Ми та о Си зи фу оста је ве ран ауто ру Свад бе: ра зум, иде је и кон цеп ти не вре-
де ко ли ко емо ци ја, сен за ци ја и пер цеп ци ја. А то је вр хун ска је рес у фи ло зо фи ра ју ћој 
кор по ра ци ји ко ја се упи ње да под у ча ва су прот но: чу ла ва ра ју, осло ни мо се пре на 
за кљу чи ва ње, ана ли зу; стра сти ра за ра ју, ока ни мо их се у ко рист ра зу ма; те ло спре ча-
ва при ступ кон цеп ту ал ним исти на ма, од ба ци мо ин фор ма ци је ко је су нам при сти гле 
ње го вим по сред ством; по е зи ја све та ни је вред ни ја од го во ра о све ту. Схва та мо за што 
фи ло зоф Ал бер Ка ми ни је до био зва нич ни им при ма тур. Жи ве ти свет да би се ми слио 
бо ље је не го ми сли ти га да се не би жи вео. 
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Жи вот као сва ко днев но тру ље ње

Кад у Ми ту о Си зи фу Ка ми го во ри о ап сур ду, смр ти, са мо у би ству, вред но сти жи-
во та, стреп њи, оча ју, он не рас пра вља о иде ја ма, кон цеп ти ма, фик ци ја ма, не из но си 
гло се о ауто ри ма ко ји су по чи ни ли књи ге на те те ме: он про ми шља соп стве но ап сурд-
но осе ћа ње као бо ле сни ка пре ма жи во ту; он про ми шља смрт од ту бер ку ло зе ко ја ће 
убр зо усле ди ти; он про ми шља мо гућ ност вољ не смр ти да би за се бе при гра био жи вот 
ко ји му већ ви ше не при па да; ми сли на оно што мо же или мо ра учи ни ти од исто ри је 
ко ја се на ја ви ла као го то во већ до вр ше на; ми сли на те ти хе и ужа сне ча со ве кад се 
бо ле сник су о ча ва сам са со бом, из ро ва рен мо рал ним пат ња ма; ми сли на обес хра бре-
ње ко је узи ма об лик на глих зно је ња, ср ча них арит ми ја, ин сом ни ја – он кон крет но 
ми сли сво ју кон крет ну смрт.

Чи та ју ћи Све ске, мо же мо се уве ри ти, ако за тим има по тре бе, да ње го ва пи та ња 
ни су ег зи стен ци ја ли стич ка не го ег зи стен ци јал на: број не су бе ле шке о бо ле сти, пат њи, 
са мо ћи, оча ју, умо ру, бо лу, же љи за са мо у би ством. Ево јед не бе ле шке из ја ну а ра 1942: 
„Умук ни те, плу ћа! На пу ни те се тим бле дим и ле де ним ва зду хом ко јим се хра ни те. Ућу-
ти те. Да ви ше не бу дем при си љен да слу шам ва ше ла га но тру ље ње – и да се ко нач но 
окре нем ка...“ (II, 967) – крај ре че ни це не до ста је као што не до ста је крај жи во ту ко ји је 
тек за по чео, и ко ји је за у ста вљен у ле ту. Сле де ћег ме се ца, ста ње му се озбиљ но по-
гор ша ва, до вољ но да тог да на по ми сли да ће умре ти. Са се дам на ест го ди на стра да ло 
му је де сно плу ће; овог пу та је по го ђе но ле во. Ка ми је ипак ми слио да је из ле чен, али 
тај на пад је про пра ћен ево лу тив ним за ма хом. Ле кар пре пи су је дуг од мор, но ви пне у-
мо то ракс и ин ха ла ци је до кра ја жи во та. И да ље му за бра њу је пли ва ње. Три не де ље 
оста је у кре ве ту са за бра ном уста ја ња. Тад се упо зна је с кри ти ка ма Стран ца и кон ста-
ту је да га ни су раз у ме ли. 

Хте ти ап сур дан жи вот

Мит о Си зи фу се отва ра у зна ку Ни че о ве иде је да фи ло зоф за слу жу је да га це не 
ка да про по ве да на свом при ме ру. Књи га се не мо же бо ље ста ви ти под знак ег зи стен-
ци јал ног. Ка ми да је кључ од но са из ме ђу ро ма на и фи ло зоф ске књи ге: „У уни вер зу му 
ко ји је из не на да ли шен илу зи ја и све тло сти, чо век се осе ћа као стра нац“ (I, 223). Он 
сво је раз ми шља ње упи су је у оквир европ ског ни хи ли зма ко ји је та ко до бро опи сан 
код Ни чеа. Смрт Бо га пра ће на је кра јем вред но сти ко је су про ис ти ца ле из по сто ја ња 
бо жан ства. Без Бо га не ма ни вред но сти, ни мо ра ла ни ети ке: шта ра ди ти? Све је ап сурд-
но, ли ше но сми сла. 

Ап сурд се не на ла зи у све ту већ у из ве сном од но су с њим. Он не би мо гао да по ста-
не ме та фи зич ка ка те го ри ја с ве ли ким сло вом по пут Ап со лу та, Бес ко нач ног, Веч но сти, 
Ни шта ви ла. Он ис кр са ва из по ре ђе ња две не ком па ти бил не исти не. Из би ја са мо из 
су че ља ва ња. Ка ми да је при мер чо ве ка ко ји има са мо нож и ко ји на па да гру пу вој ни ка 
иза ми тра ље за: ап сурд ни су и си ту а ци ја и гест и по сту пак. Ап сурд на је та ко ђе пер-
спек ти ва жи во та и смр ти: по сто ји жи вот, али од са мог по чет ка, он се кре ће ка свом 
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уни ште њу. Ра ђа мо се да би смо умр ли, до ла зи мо на свет да би смо га на пу сти ли, има 
нас да нас ви ше не би би ло. 

Ко ли ко он да вре ди жи вот? Тре ба ли га жи ве ти? Ако тре ба, за што? Зар ни је са мо у би-
ство од го вор на ни хи ли зам? Да ли вољ на смрт при да је сми сао жи во ту ко ји ће смрт сва-
ка ко узе ти у дан и сат ко ји иза бе ре? То су пра ва пи та ња. Сва оста ла су бе зна чај на. Ни ко 
не уми ре у име иде је, а мно ги за вр ша ва ју жи вот а да ни су на шли раз лог за жи вот. Ако 
ве ру је мо да је свет ап сур дан, за што не рас кр сти мо с њим? Ако не рас кр сти мо с њим, 
има мо ли пра во да га на зо ве мо ап сурд ним? 

Са мо у би ство је исто та ко ап сурд но ко ли ко и ап сурд ко ји те жи да по ни шти. Ге стом 
упе ре ним про тив се бе, ми сли се да ће се за вр ши ти с ап сур дом жи во та, а у ства ри се 
он, па ра док сал но, по твр ђу је, уве ћа ва ју се ње го ва сна га и си ла. Жи вот је ап сур дан, 
за вр ши ти с жи во том је ап сурд но. Шта он да оста је? Жи ве ти. Же ле ти тај ап сур дан жи вот 
и том во љом, тим ве ли ким „да“ упу ће ним жи во ту, пре ва зи ћи ап сурд. Ре ше ње зву чи 
јед но став но: тре ба спо зна ти и же ле ти „нај чи сти ју ра дост да осе ћа мо и да са ми се бе 
осе ћа мо на зе мљи“ (I, 262), што је очи глед но ни че ов ско ре ше ње. 

Ка ми раз ма тра мо гу ће жи во те: жи вот за вод ни ка и ли бер ти нца ка кав је Дон Жу ан; 
жи вот глум ца ко ји из га ра на да ска ма ра ди не ка кве ап сурд не сла ве; жи вот пут ни ка 
ко ји ску пља ис ку ства без сми сла по ра зним зе мља ма; жи вот осва ја ча ко ји свом Цар-
ству при са је ди њу је на ро де. Али сви ови жи во ти се ис пу ња ва ју фик ци ја ма: ску пља ти 
же не, успе хе, пу то ва ња, зе мље, че му? Уме сто да се пре ва зи ђе, ап сурд се ти ме још 
ви ше рас пи ру је. 

Нит Ми та о Си зи фу је нит ауто би о граф ског ла ви рин та: ова књи га као да је плод 
истих на ме ра као што су Ав гу сти но ве у Ис по ве сти ма: Ка ми раз ми шља за се бе, про-
ми шља сво ју те му, од ла зи и вра ћа се, из не се не што, не за кљу чи, ка же не што дру го, и 
из гле да као да ће за кљу чи ти, а у ства ри пре ла зи на сле де ће пи та ње, што оста вља 
ути сак од ла га ња, не ре ше них ис пи ти ва ња. Јед ном се чи ни као да ап сурд ни чо век ка же 
„да“, али дру ги пут за кљу чу је да се ре ше ње са сто ји у при ста ја њу, но та при вид на кон-
тра дик ци ја се ре ша ва за кључ ком да ма шта ра ди ли не на пу шта мо окви ре ап сур да. 
На вод не фи ло зоф ске сла бо сти на ко је ука зу ју оче ки ва ни ис пра вља чи гре ша ка ба зи ра-
ју се на кла сич ној схе ми кон вен ци о нал ног из ла га ња фи ло зоф ског го во ра. Ако схва ти мо 
Мит о Си зи фу као су бјек тив ну ин тро спек ци ју ко ја се мо же сто пи ти са Ав гу сти но вим 
Ис по ве сти ма, раз у ме мо за што и ка ко то пре пли та ње све до чи о по кре ту ка ми јев ског 
ми шље ња о тој те ми. 

Ав гу стин ме ша чи ње нич ну и ду шев ну ауто би о гра фи ју са апо ло гет ским пла ном да 
по све до чи о пу та њи ко ја га во ди од рас пу ште ног до хри шћан ског жи во та. То је зрео 
текст. Мит о Си зи фу оста вља по стра ни чи ње нич ну ауто би о гра фи ју, али ну ди ауто би о-
гра фи ју ду ше ко ја тра га. То је фи ло зоф ско де ло ра не мла до сти: Ка ми по чи ње да пи ше 
књи гу по чет ком ок то бра 1939. и за вр ша ва је 21. фе бру а ра 1941, од но сно из ме ђу два-
де сет ше сте и два де сет осме го ди не. То је да кле он то ло шка ауто би о гра фи ја мла ди ћа 
ко ји бо лу је од ту бер ку ло зе, тра га ње ко је је си гур ни је у сво је ме ан дре не го у сво је 
си гур но сти. 
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Си зи фо ва му дрост

Као Стра нац, и ова књи га је кон стру и са на као но ве ла: њен сми сао се по ја вљу је на 
са мом кра ју, на че ти ри стра ни це ко је но се на слов књи ге. По што је гу рао сво ју сте ну 
раз ми шља ју ћи и кон ста то вао да не пре ста но па да у до ли ну, Ка ми да је ре ше ње за го нет-
ке у по след њој, чу ве ној ре че ни ци књи ге: „тре ба за ми сли ти Си зи фа срећ ног“ (I, 304). 
До бро. Али у че му се Си зи фо ва сре ћа са сто ји? 

Пре све га, ко је Си зиф? Сво је вр сни ауто по р трет. Про чи тај мо: „Си зиф је ап сурд ни 
хе рој. То је и због сво јих стра сти и због сво је му ке. Ње гов пре зир бо го ва, мр жња пре-
ма смр ти и страст пре ма жи во ту до не ли су му то не из ре ци во му че ње где це лим би ћем 
на сто ји да ни шта не при ве де кра ју“ (I, 302). Нај зад, он ин кар ни ра ни че ов ску фи гу ру 
стал ног вра ћа ња истог: гу ра ка мен уз бр до, ка мен се ско тр ља, по но во га уз ди же, ка мен 
опет па да, Си зиф по но во по чи ње, ка мен се од ро ни, и та ко за у век. Пи та ње је да кле: 
шта ра ди ти по сле схва та ња да се све ства ри бес крај но по на вља ју, да је исти на све та 
веч но вра ћа ње? 

На то ни че ов ско пи та ње мла ди фи ло зоф од два де сет осам го ди на да је ни че ов ски 
од го вор: хте ти во љу ко ја нас хо ће. Као Мер со, Си зиф „сма тра да је све до бро“ (I, 304) 
и из тог су да из би ја сми сао: ра дост и сре ћа што смо се об ре ли на све ту. Ни че ов ска лек-
ци ја из Свад бе се на ста вља, Ка ми још ни је на чи нио ко рак из ван Ни че о ве ми сли, он у 
овом све ту не раз ли ку је оно на шта се мо же при ста ти од оног што се мо же од би ти, 
за сад, под африч ким сун цем, све му ће ре ћи ве ли ко „да“.

За кљу чи ће мо спа ја њем два ци та та, овог из Ми та о Си зи фу: „Ап сурд се не мо же 
от кри ти а да не по же ли мо да на пи ше мо при руч ник за сти ца ње сре ће“ (I, 303), и овог 
из Све ске, од ав гу ста-сеп тем бра 1937: Ка ми по се ћу је кла у стор мр твих у фи рен тин ској 
цр кви San tis si ma An nun zi a ta, ше та под тмур ним не бом, ме ђу спо ме ни ци ма, и иш чи та ва 
ре чи ко је су оста ви ли мр тви, уре за ни у ка мен ex-vo ta; пре но си за те че ну на ду ро ди-
те ља мла де де вој ке ко ју је смрт пре ра но од не ла, кли ше до брог су пру га и до брог оца, 
ше пу ре ње вр ли на ма на свим је зи ци ма. 

А он да бе ле жи: „Ако бих пи сао етич ку књи гу, има ла би сто стра ни ца, и де ве де сет 
де вет би би ло пра зно. На по след њој бих на пи сао: ’По сто ји са мо јед на оба ве за, да се 
во ли.’ Све му оста лом ка жем не. Ка жем не из све сна ге“ (II, 830). И то је про грам остат ка 
ње го вог крат ког жи во та, про грам ко ји је још увек ни че ов ски, се ти мо ли се Ни чеа ко-
ји у Су мра ку идо ла пи ше: „Фор му ла мо је сре ће: јед но ’да’, јед но ’не’, пра ва ли ни ја, циљ.“ 
То ће ре зул ти ра ти јед ним етич ким и по ли тич ким про гра мом ве ли ких раз ме ра: ре ћи 
„да“ жи во ту и ре ћи „не“ смр ти.

Крај кра љев ства

За са да, Ка ми тра га за ге о гра фи јом ко ја би ви ше од го ва ра ла ње го вом здра вљу. 
Ал жир је за ње га пре ви ше вла жан. Са здрав стве ном по твр дом, Ка ми и ње го ва но ва 
де вој ка из Ора на (Фран син Фор је упо знао 1937, а по ста ла му је же на 1940), тра же да 
се пре се ле у Фран цу ску у пла нин ску област где се ту бер ку ло за ле чи ва зду хом и кли-
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мом. Он се стра шно зно ји и го то во све вре ме је за ди хан, те шко го во ри. Че ка ју ћи до-
зво лу да пре ђе Ме ди те ран, чи та, раз ми шља, узи ма бе ле шке, ис пу ња ва све ске. Ме ђу 
ње го вим лек ти ра ма на ла зи се и Бер ни је ва књи га под на сло вом По хва ла ку ге. 

Због свог здра вља, онај ко је се бе на зи вао Афри кан цем, а не Евро пља ни ном, на пу-
шта ме ди те ран ско кра љев ство ра ди европ ског из гнан ства. За со бом оста вља пре пла-
ну лост сун ца, сла до стра шће мо ра, пе шча не те пи хе, ра дост пла жа, сре ћу пли ва ња, че тврт 
Бел кур, ми рис и вре ву Ал жи ра, здра во ди о ни зиј ско вар вар ство гра да Ал жи ра, се ћа ња 
свог де тињ ства, сво ју ћу тљи ву мај ку, сво је дру га ре са у че сни ке, по ро ди цу, до бро ту г. 
Жер ме на, по цр не лу ко жу, др скост жен ских те ла, не ви ност бу дућ но сти, Пло ти но ве 
ек ста зе, и то ра ди пот пу не су прот но сти: ра ди јед не хлад не Евро пе, пре те ће, ни хи ли-
стич ке, си ве, су мор не, тра гич не, пу не бу ке и бе со ва XX ве ка, са сво јим ра то ви ма, то-
та ли та ри зми ма, цр ве ним и сме ђим фа ши зми ма, жи ча ним огра да ма, кон цен тра ци о ним 
ло го ри ма, ин те лек ту ал ци ма ко ји су оду ше вље ни на си љем и за глу пље ни ре сан ти ма-
ном, па си о ни ра ни ма сов ним зло чи ни ма ко је оправ да ва ју с Хе ге ло вом књи гом под 
ру ком. Ме ди те ран ско кра љев ство је но си ло име Ти па за: европ ско из гнан ство ће се 
зва ти Па риз.

Из вор ник: „Une métaphysi que de l’ab sur de“, у: Mic hael On fray, L’or dre li ber ta i re: La vie phi lo sop hi que 
d’Al bert Ca mus, Flam ma rion, Pa ris, 2012.

(С фран цу ског пре вео Бо јан Са вић Осто јић)




