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МЕРСО СУДИ СУДИЈАМА
Струк ту ра дру гог де ла Стран ца да је пред ност су ко бу из ме ђу Мер соа и су да, јер 

пр во по гла вље опи су је ра ну фа зу исле ђи ва ња Мер соа у ко јој уче ству ју адво кат и ис тра-
жни су ди ја, док је опис пр вих да на про ве де них у за тво ру, ко ји су се од и гра ли пре ових 
са ста на ка, из ло жен у дру гом по гла вљу. Хро но ло ги ја овог по гла вља је за ма гље на и 
пр ва стра ни ца сли ка до га ђа је по пут Ма ри ји ног пи сма, ко је је за пра во по сла то ка сни је, 
на кон ње не по се те. По што је ово по гла вље у ко јем Мер со по на вља да по сто је ства ри 
о „ко ји ма ни ка да ни је во лео да го во ри“, мо же мо за кљу чи ти да Ка ми же ли да за др жи 
не што од сум ње ко ја је про жи ма ла при по ве дач ку фор му у пр вом де лу ро ма на.

Па ипак, ово по гла вље са др жи очи глед ну те мат ску про гре си ју, јер опи су је Мер со-
ов пре о бра жај то ком ме се ци про ве де них у за тво ру и пра ти из град њу ње го ве све сти, 
при пре ма ју ћи нас на тај на чин за ње гов став из ра жен то ком су ђе ња. Тре ће и че твр то 
по гла вље опи су ју су ђе ње; тре ће се окон ча ва Мер со о вим по ку ша јем да се дис тан ци ра 
од су да, док се че твр то ба ви из ри ца њем смрт не ка зне. Дру ги део, од пр вог до че твр-
тог по гла вља, не са мо што ли чи на ти пи чан днев нич ки ро ман, већ та ко ђе те ма ти зу је 
од нос вла сти и по бу не.

Око сни ца рад ње је из ло же на у пр вом по гла вљу. По чет на пи та ња по ста вље на Мер-
соу сто је у ве зи са ње го вим гра ђан ским ста ту сом – име и пре зи ме, адре са ста но ва ња, 
го ди ште и за ни ма ње. Ње му су ова кви де та љи про из вољ ни – „све ми се то учи ни ло 
као не ка игра“ (75)1 – и из но ва се ја вља мо тив од но са игре пре ма при ро ди, али је он 
ов де пре до чен на иро ни чан на чин, бу ду ћи да Мер со опи су је суд ски си стем као „при-
ро дан“. Још је дан мо тив ко ји се по на вља је сун це ко је се ја вља у кан це ла ри ји ис тра жног 
су ди је – „ње го ва кан це ла ри ја је би ла пу на све тло сти, је два ма ло убла же не тан ком 
за ве сом“ (77); овај мо тив ће све че шће ис кр са ва ти то ком про це са. Он је и ов де по ве зан 
са смр ћу, по што се пре вас ход но од но си на су ди је.

Пи са ње се из но ва ја вља кроз фи гу ру пи са ра ко ји пре во ди Мер со ов је зик у још 
јед ну, још ис кри вље ни ју фор му. Гла гол „раз у ме ти“ пре о вла ђу је: ако на 76. стра ни ци 
адво кат не раз у ме Мер соа, он да на 104. стра ни ци Мер со не раз у ме ис тра жног су ди ју. 
При сут на је та ко ђе и стра те ги ја рав но ду шно сти, јер Мер со раз ми шља о об ја шња ва њу 
и од бра ни вла сти тог гле ди шта адво ка ту пре не го што за кљу чи: „Али све то, у су шти ни, 
ни је би ло од ве ли ке ко ри сти и ја сам ди гао ру ке од то га про сто из ле но сти“ (77).

Но ви на дру гог де ла ро ма на ле жи у то ме што Мер со о ва рав но ду шност пре ста је да 
бу де ин стинк тив на и по ста је про ми шљен по глед на свет. Већ је два пу та ди ску то ва но 
о глав ном до га ђа ју, по кре ну том Ма ри ји ном по се том, ко ји се од и гра ва у дру гом по-
гла вљу. Оста је са мо да се до да да, ка да при ми Ма ри ји но пи смо, Мер со по чи ње да 

1 Број уну тар за гра да на кон на во да из ро ма на од но си се на срп ски пре вод: Ал бер Ка ми, Стра-
нац, пре ве ла Зо ри ца Ха џи-По по вић, Про све та, Бе о град, 1989.
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осе ћа да је „у ће ли ји као код сво је ку ће и да се мој жи вот ту за у ста вља“ (81). Са да он 
има са мо „за тво ре нич ке“ ми сли (84). На у чив ши ка ко да оп ста је без ци га ре та и сек су-
ал них за до вољ ста ва и ка ко да уби је вре ме, он по ста је ти пи чан за тво ре ник, а ипак 
ње го во при ла го ђа ва ње све ту мо ћи пра ти ве ли ко оту ђе ње.

То је сми сао епи зо де са гво зде ном ма њер ком,2 чи ја угла ча на и кри ва по вр ши на 
слу жи као дру го огле да ло Стран ца. Ако је у пр вој при ли ци Мер со ство рио сли ку мај ке 
и ни је имао све стан по гле да на се бе, он са да ви ди се бе али као не ког дру гог: „Учи ни ло 
ми се да мој лик оста је озби љан и он да кад сам се тру дио да се осмех нем“ (87). Да кле, 
свест пра ти не ка кав об лик схи зо фре ни је: одва ја ње Мер соа као ти пич ног за тво ре ни ка 
од дру га чи јег, сло бод ни јег Мер соа.

Ње гов пра ви ка рак тер от кри ва се тре ну так ка сни је: „Али у исто вре ме, пр ви пут 
по сле то ли ко ме се ци, раз го вет но сам чуо звук сво га гла са. Пре по знао сам у ње му онај 
исти глас ко ји ми је већ да ни ма од зва њао у уши ма и схва тио сам да сам све то вре ме 
го во рио сам“ (87). Ово је мо но лог ко ји не мо же би ти за пи сан и чи ји је Стра нац слаб 
од јек. Ње гов са др жај је „из гу бље но име“ (87), ужа си за твор ских ве че ри ко је пре по зна-
је Мер со као још увек сло бо дан чо век, упр кос све му што је ра ни је ре као. Овај не на-
пи са ни текст на ла зи свој из раз у тре ћем по гла вљу, у ко јем ће Мер со би ти ка дар да 
опи ше ве че ри свог бив шег жи во та, чи ју вред ност са да мо же бо ље да са гле да.

То ком по гла вља о про це су раз ви ја се ње гов до жи вљај су ко ба сло бо де и др жав не 
мо ћи. На по чет ку он има нео би чан ути сак да је „су ви шан, уљез, у не ку ру ку“ (89). По том 
са ве зни ка на ла зи у јед ном но ви на ру ко ји се упа дљи во раз ли ку је од оста лих. Као што је 
ре че но у пр вом по гла вљу, сам Ка ми је био но ви нар склон са мо кри ти ци, а у Стран цу он 
из ла же са ти ри из ве шта че ко ји су „на ду ва ли“ Мер со ов слу чај. Нај го ри ме ђу њи ма је Па ри-
жа нин, али по сто ји и онај ко ји не но си сво је на лив-пе ро и ко ји сто га не уче ству је у ла жној 
објек тив но сти оста лих но ви на ра. За и ста, по пут Рам бе ра у Ку ги, он уоп ште не пи ше.

Он је тај у ко га гле да Мер со и чи је очи мо же да са гле да. Ка да но ви нар по гле да Мер-
соа – што ће он чи ни ти све док не бу де до су ђе на смрт на ка зна – Мер со са оп шта ва: „И 
ја сам до био чу дан ути сак да сам се бе по сма трам“ (90). Ту ни је реч о брат ству, већ се 
пре ра ди о то ме да овај не-но ви нар по твр ђу је у Мер соу но ву свест ко ју он има о се би 
као о чо ве ку са ру ба, ко ји не од го ва ра ка те го ри ји за тво ре ни ка или уби це у ко ју су га 
сме сти ли дру ги но ви на ри и слу жбе ни ци су да.

Осе ћај за брат ство ја вља се у тре ћем по гла вљу ка да Мер со има са свим дру га чи је 
ре ак ци је на ис тра жног су ди ју и Се ле ста. Чи ни се да је сва ки пут из не на ђен соп стве ним 
емо ци ја ма. Ка да др жав ни ту жи лац три јум фу је, Мер со при ме ћу је: „Пр ви пут по сле то-
ли ко го ди на до био [сам] глу па ву же љу да за пла чем, јер сам осе тио ко ли ко ме сви ови 
љу ди мр зе“ (93). Уко ли ко је гла гол „осе ћа ти“ зна ча јан, ње го ва ре ак ци ја на Се ле сто во 
све до че ње је још сна жни ја: „Ја ни шта ни сам ка зао (...) али сам пр ви пут у жи во ту за же лео 
да не ког по љу бим“ (95).3 У овој ре че ни ци по хра ње ни су по нов но по твр ђи ва ње ти ши не 
као по ште ња, тре ну так со ли дар но сти рад нич ке кла се и јед на нео бич на емо ци ја.

2 Вој на по су да за хра ну. (Прим. прев.)
3   У оригиналу реченица гласи: „Moi, je n’ai rien dit, je n’ai fait aucun geste, mais c’est la première fois 
de ma vie que j’ai eu envie d’embrasser un hommе“ (А. Camus, L’Étranger, Gallimard, Paris, 1942, стр. 
133). Српски превод је, како се чини, ублажен и могао би да гласи: „(...) али сам први пут у жи воту 
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На кра ју тре ћег по гла вља Мер со по чи ње да одва ја се бе од су да и да по твр ђу је свој 
дру ги иден ти тет: срод ство са Мер со ом из пр вог де ла ро ма на. Са да се он при се ћа ал жир-
ских ве че ри: по ми ње „све оне по зна те шу мо ве свој стве не јед ном гра ду ко ји сам во лео 
и у јед ном тре нут ку кад ми се до га ђа ло да се осе тим пот пу но за до вољ ним“ (59). По том 
на во ди кон крет не ути ске као што су ви ка про да ва ца но ви на (је зич ка фор ма ко ја са свим 
си гур но ни је пре ви ше пре фи ње на), јер не по ку ша ва да иде а ли зу је или дра ма ти зу је 
жи вот ко ји је жи вео. Он пре по твр ђу је не по сред но ис ку ство, не по ре ме ће но ин те лек-
ту ал ним ка те го ри ја ма, без об зи ра на то што је чин по твр ђи ва ња ин те лек ту ал ни чин.

Сход но то ме, Мер со се по вла чи из соп стве ног про це са јер опа жа да овај не ма ни шта 
с њим: „Све се од ви ја ло без мог уче шћа. Кро ји ли су ми суд би ну, а ме не ни су пи та ли за 
ми шље ње“ (99). Ме ха ни зам по мо ћу ко јег се ово де ша ва би ће пред мет ди ску си је ка сни је, 
али у че твр том по гла вљу Мер со је у ста њу да об ја сни тај ме ха ни зам; и пре не го што је 
об ја вље на смрт на пре су да, он је већ од ба цио иден ти тет Мер соа, уби це-ко јем-се-су ди: 
„Сва бес ко ри сност оно га што сам ов де чи нио по че ла је да ме гу ши (...)“ (103). Од тог 
тре нут ка ње гов дру ги иден ти тет је пот пу но раз ви јен, из гра ђен на те ме љу кон крет них 
се ћа ња: „...ми ри си ле та, град ска че тврт ко ју сам во лео, из ве сно ве чер ње не бо, Ма ри-
јин смех и ње не ха љи не“ (103). Да кле, у тре нут ку ка да је смрт на ка зна до су ђе на, он је 
већ уна пред ус пео да је над му дри. 

Ово је онај Мер со ко ји не са мо што из бе га ва су ди је, већ их исто вре ме но по бе ђу је 
та ко што им на ме ће свој је зик, осве тив ши се та ко за по раз ко ји су му на су ду на не ли ње-
го ви при ја те љи из рад нич ке кла се, чи ји је је зик здро бљен рђа вим ра ци о на ли змом су да.

Чак и пре не го што су по че ли да го во ре, ја сно је да Се лест, Ма ри ја, Са ла ма но, Ма-
сон и Ре мон из гле да ју не при клад но. Се лест је обу као оде ло ко је но си на коњ ске тр ке 
(још јед на асо ци ја ци ја на по ве за ност спор та и сре ће), док Ма ри ја мо ра да скри ва 
сво ју ду гу ко са ис под ше ши ра – вред но сти те ла не ма ју ме ста у суд ни ци у ко јој се сек-
су ал ност схва та као пре ступ. Из ја ве при ја те ља по на вља ју глав не прин ци пе кул ту ре 
рад нич ке кла се: при ја тељ ство, со ли дар ност, фа та ли зам и ре зиг на ци ју. У овој кул ту ри 
не ма иде је о то ме да би се свет мо гао раз у ме ти, као што је ви дљи во из Са ла ма но вог 
ко мен та ра: „Тре ба раз у ме ти“ (96). Су ди је не мо гу да раз у ме ју да Са ла ма но за пра во има 
на уму не што су прот но од оног што го во ри, на и ме да по сто је обла сти жи во та ко је се 
на ла зе из ван људ ског раз у ме ва ња и су ђе ња и да се, сход но то ме, пре ма њи ма тре ба 
са о се ћај но оп хо ди ти.

И Се лест и Ре мон из но ва под вла че не ра зу мљи вост зло чи на, Се лест га опи су је као 
„не сре ћан слу чај“ (45), а Ре мон као плод „слу ча ја“ (97). У оба слу ча ја, ова не-об ја шње-
ња суд од ба цу је, јер је пре ви ше за у зет скла па њем соп стве них по гре шних об ја шње ња. 
Се лест од ла зи ко рак да ље, та ко што, на ње гов не ја сан на чин, ука зу је и на дру ге вред-
но сти жи во та при пад ни ка рад нич ке кла се. Ка да је упи тан да ли је Мер со био ње го ва 
„му ште ри ја“, он од го ва ра да је Мер со та ко ђе био ње гов „при ја тељ“ (94–95), пре тва ра-
ју ћи на тај на чин тр го вач ко-еко ном ски од нос у лич ни од нос. На гла сак ста вљен на 
при ја тељ ство, чак и у ис ква ре ном об ли ку ко ји оте ло тво ру је Ре мон, је сте кри те ри јум 

зажелео да пољубим мушкарца (човека).“ Ово није мала разлика, јер може да утиче на интерпре-
тацију Мерсоовог лика, нарочито његове равнодушности према хуманитету. (Прим. прев.)
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по мо ћу ко јег се ме ри не ис кре ност су да, ко ји осу ђу је Мер соа за то што жа ље ње за 
мај ком ни је ис ка зао по мо ћу од го ва ра ју ћих спо ља шњих емо ци о нал них зна ко ва.

Се лест отва ра још је дан кон фликт ка да об ја вљу је да је Мер со „чо век“ и до да је да 
„сви зна ју шта то зна чи“ (95). Ово је мол ба за уни вер зал ност Се ле сто вих вред но сти, а 
иро ни ја ле жи у то ме што њу од ба цу је гра ђан ски суд ко ји та ко ђе из и ску је уни вер зал-
не вред но сти као што су кри ви ца или не ви ност пред за ко ном.

Кла сни су коб је у овом тре нут ку ве о ма оштар, али по бе да су да је то тал на. Кроз уна-
кр сно ис пи ти ва ње Ма ри је, др жав ни ту жи лац пре тва ра ње ну ве зу са Мер со ом у сра-
мот ну „не за ко ни ту ве зу“ (96), по твр ђу ју ћи та ко тра ди ци о нал не та буе сек су ал но сти и 
озна ча ва ју ћи Ма ри ју као не што ви ше од обич не про сти тут ке (по ве зу ју ћи је та ко са 
Арап ки њом). Њен плач от кри ва ње но раз у ме ва ње оно га што се зби ва – она је „ка за ла 
да то ни је та ко, да ту има не чег дру гог, да је при мо ра ва ју да ка же су прот но од оно га 
што ми сли“ (96).

Прав нич ки је зик је сте јед на ба нал на – мо жда пре ви ше ба нал на – ре то ри ка. Че ста 
су обра ћа ња по ро ти, као и пи та ња ко ја не тра же од го во ре и емо тив ни при де ви као 
што су „све то“, „не чи сто“ и „гну сно“: ови при де ви се че сто упо тре бља ва ју у су пер ла-
ти ву – „нај ни жа вр ста“, „нај бе стид ни ји раз врат“ (96), „јед но од најг ну сни јих не де ла“ 
(101). Адво кат од бра не упо тре бља ва сли чан је зик и из ла же при де ве ко ји су огле дал не 
сли ке при де ва оп ту жни це. Та ко је Мер со опи сан као „по штен“, „ис пра ван“, „не у мо ран“, 
„одан“, „чо век ко јег сви во ле“ (103). Са сто јак ауто ри те та у овом је зи ку по ти че из чи ње-
ни це да ње гов емо тив ни тон не до пу шта ни ка кав од го вор. Ни ти је оно, као што је већ 
ука за но, срод но те ле гра му, по што је да ле ко од кон крет ног ис ку ства и раз ме ће се 
сво јим уна пред за ми шље ним су до ви ма. Ме ђу њи ма по сто је два су да, нео дво ји ва од 
др жав не иде о ло ги је: да су љу ди пр вен стве но ду хов на би ћа об да ре на ду ша ма и да су 
људ ска де ла ко хе рент на.

Сар тров по глед на ду шу, ко ји је на во ђен у пр вом по гла вљу, ве ро ват но је нај бо љи 
ко мен тар за вр шних го во ра ко је оба прав ни ка из ри чу о Мер со о вој ду ши. Зна чај но је 
то што ни је дан не ма про блем да је раз у ме: док оп ту жни ца у ње му не на ла зи „ни шта 
људ ско“ (101), од бра на от кри ва да је он „уз о ран син“ (103). Ова са ти ра на ра чун иде а-
ли за ци је ко ју прак ти ку је дру штво при пре ма нас за дру ги мит: прет по став ку о ко хе-
рент но сти чо ве ко вих по сту па ка.

Још јед ном су са гла сне оп ту жни ца и од бра на, што по ка зу је да не по сто ји њи хов 
ме ђу соб ни су коб, већ са мо су коб из ме ђу Мер соа и чи та вог су да. Од бра на твр ди да је 
зло чин био „тре ну так из гу бље но сти“ (104) у жи во ту ко ји ина че има ја сну ло ги ку. Да кле, 
не ко хе рен ци ја се мо же при зна ти са мо ако об ја вљу је се бе као та кву, ако не тра је ду го 
и ако се оче ку је да се пре ма њој оп хо ди као да је би ла ко хе рент на. Адво кат не са оп шта-
ва да Мер со не тре ба да бу де ка жњен или да не осе ћа гри жу са ве сти. Исто та ко, оп ту-
жни ца ре кон стру и ше Мер соа ко ји не са др жи тра го ве не ко хе рен ци је. Он је око ре ли 
пре ступ ник ко ји од би ја да пла че на мај чи ној са хра ни, већ на ред ног да на сту па у не за-
ко ни ту ве зу, има до бре кон так те у под зе мљу и по чи нио је уби ство са пред у ми шља јем. 
При се ћа мо се Бар то вог ту ма че ња пре ма ко јем је смрт Ара пи на оста ла нео бја шње на 
ка ко би се на гла сио су коб из ме ђу Мер соа и дру штва. Иако не ва жи за ше сто по гла вље 
пр вог де ла ро ма на, ово је ва ља но ту ма че ње дру гог де ла. Мо же мо се та ко ђе под се ти ти 
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да нас у По рет ку дис кур са Фу ко опо ми ње да не тра га мо за узроч но-по сле дич ним 
ве за ма и ука зу је да ва жан део сва ког дис кур са по чи ва у ње го вом „дис кон ти ну и те ту“.4

Гле ди ште да је Мер со де ло вао „пот пу но све стан оно га што чи ни“ (100), уте ме ље но 
на по сто ја њу до дат на че ти ри хи ца, мо ра би ти из но ва раз мо тре но. Хи ци се на ла зе у 
ср жи ди ску си је са ис тра жним су ди јом у пр вом по гла вљу дру гог де ла ро ма на. У скла-
ду са Ај зен цвај го вим ту ма че њем,5 че ти ри хи ца су пр ви знак Мер со о вог сту па ња у свет 
ра ци о нал но сти и мо ћи; ако је упра во ово аспект ње го вог зло чи на ко ји се окре ће 
про тив ње га, то је за то што дру штво не же ли се бе да пре по зна као та кво ка кво је сте, 
већ соп стве ну вер зи ју ра зу ма узи ма као уни вер зал ну, а соп стве ну вер зи ју мо ћи као 
прав ду. Ово ме се мо гу до да ти две ма ле на по ме не. Пр во, у по твр ђи ва њу Ај зен цвај го-
вог ту ма че ња бро ја че ти ри, мо же мо при ме ти ти да ту жи лац по на вља реч „за што“ че-
ти ри пу та (78) ка да по ста вља пи та ње о на кнад ним хи ци ма. Дру го, за ни мљи во је што 
ту жи лац за не ма ру је спе ци фич ност Ара пи на ка ко би се усред сре дио на ста ти сти ку – 
број пуц ње ва. У ре ак ци ји на то, Мер со не ка же ни шта, већ сма тра да то ни је мно го 
бит но, ука зу ју ћи ве о ма ра но на то да ће про цес би ти во ђен око по гре шних пи та ња, 
око че ти ри пуц ња, а не око пр вог хи ца и сун ца.

Дру ги на чин да раз ма тра мо ту ма че ња адво ка та је да их са гле да мо као при че, као 
про зне од лом ке ко ји су са чи ње ни за по ро ту и пу бли ку и чи ји су при ка зи ва чи но ви на ри. 
Као та кви они су она вр ста фик ци је ко ју Ка ми и Сар тр ни ка ко ни су во ле ли: све зна ју ћи 
ауто ри ство ри ли су ма ри о нет ски лик – уби цу, Мер соа, ко јем ни је до зво ље на сло бо да 
и ко ји мо ра би ти пра вед но ка жњен. Мер со нас по зи ва да по сма тра мо про цес на овај 
на чин, јер при ме ћу је – у уло зи чи та о ца ове про зе – да ту жи о чев на чин „гле да ња на 
до га ђа је има из ве сне ја сно сти. Оно што је он го во рио мо гло се при хва ти ти као ве ро-
ват но“ (100). Раз ли ка из ме ђу ма ри о нет ског ли ка и Ка ми је вог ли ка при по ве да ча је у 
то ме што, док пр ви не по се ду је је зик, дру ги га по се ду је и ве што га упо тре бља ва. Ње-
гов циљ је да под ри је ту жи о че ву фик ци ју по мо ћу иро ни је и да по вра ти моћ ко ју вр ше 
над њим та ко што сво ју ре то ри ку те ме ље на фор ми сло бод ног ин ди рект ног го во ра. 

То је све сни по ку шај, јер Мер со уна пред зна да ће га ги љо ти ни ра ти је зик адво ка та. 
Бра ни лац упо тре бља ва „ја“ ка да ми сли на Мер соа, ко ји ко мен та ри ше: „...ми слио сам 
да ме на тај на чин још ви ше уда љу ју од мог слу ча ја, сво де ме на ну лу“ (103). Сто га Мер со 
кре ће у кон тра на пад и же ли да осве ти сво је при ја те ље Се ле ста и Ма ри ју. За и ста ни је 
пре те ра но ви де ти на стра ни ца ма ко је их опи су ју кри ти ку јед не дру ге вр сте фик ци је: 
по пу ли зма. Њи хо ви не до ста ци су упра во исто вет ни они ма ко ји ка рак те ри шу по пу ли-
стич ко пи са ње: сен ти мен тал ност, де фе ти зам и осе ћај вла сти те не ле ги тим но сти у од-
но су на ви со ку кул ту ру. Уко ли ко је то та ко, Мер со ов дис курс је ујед но и ра ди кал ни ји, 
ис тан ча ни ји и упо тре бља ва иро ни ју као сво је оруж је.

Сло бод ни ин ди рект ни го вор је тре ћи об лик ко ји иде уз ди рект ни и ин ди рект ни 
го вор. Уме сто „же лео сам да одем“, или „он је ре као да же ли да оде“, мо же се ре ћи „он 
је же лео да оде“. Још је за ни мљи ви је то што се у сло бод ном ин ди рект ном го во ру го-

4 Ви де ти срп ски пре вод: Ми шел Фу ко, По ре дак дис кур са, прев. Де јан Ани чић, Кар пос, Ло зни ца, 
2007.
5 Uri Eisen zwe ig, Les je ux de l’écri tu re dans l’Etran ger de Ca mus, Mi nard, Pa ris, 1983.
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вор ник не по ја вљу је сам по се би као „ја“ и не упо тре бља ва вла сти ти је зик. Ни ти се он 
ја вља као ауто ном ни аутор – „он је ре као да“ – соп стве них ис ка за. У ства ри, све се ово 
ја вља на по вр ши ни ко ја не ма ауто ра. Иако ово иде у при лог Бар то вом гле ди шту да је 
је зик Стран ца „не у тра лан“, фе но мен на из глед од сут ног ауто ра је ипак сло же ни ји. 

Ди рект ни го вор је обич но знак да се ис ку ство пре но си не по сред но. У Стран цу 
по сто ји сра змер но ма ло ди рект ног го во ра, што по твр ђу је за кљу чак да је чак и у пр вом 
де лу књи ге Мер со би ће фру стри ра не све сти, а не не про ми шље ни вар ва рин. Не из не на-
ђу је то што по сто ји ве ли ки удео ин ди рект ног го во ра где ис каз „он је ре као“ под се ћа 
чи та о ца да се ис ку ство фил три ра кроз је зик. Али сло бод ни ин ди рект ни го вор до пу шта 
да се фил три ра ње оба ви не по мо ћу са мог ли ка, већ по мо ћу не ког дру гог, чи ме се 
под ри ва ауто но ми ја ли ка.

Ка да по сло да вац пи та Мер соа да се пре се ли у Па риз, упо тре бље не су све три вр ста 
го во ра: „Са оп штио ми је да хо ће са мном да раз го ва ра о не ком још нео д ре ђе ном пла ну...“ 
(ин ди рект ни го вор); „На ме ра ва да у Па ри зу отво ри јед ну кан це ла ри ју ко ја би та мо 
оба вља ла по сло ве не по сред но с ве ли ким фир ма ма...“ (сло бод ни ин ди рект ни го вор); 
„Ви сте мла ди и чи ни ми се да је то жи вот ко ји мо ра да вам се до па да“ (ди рект ни го вор) 
(59). Упо тре бља ва ју ћи сло бод ни ин ди рект ни го вор за сре ди шњи и нај ва жни ји део, 
Ка ми на ру ша ва ва ља ност овог пла на, ко ји по том још увер љи ви је од ба цу је Мер со.

Ни је слу чај но то што је по сло да вац фи гу ра мо ћи, јер се сло бод ни ин ди рект ни го-
вор упо тре бља ва углав ном у дру гом де лу књи ге, а ње гов циљ је, као што је Фич (Fitch) 
ука зао, да ома ло ва жи прав нич ку ре то ри ку. У јед ном од лом ку Мер со иро нич но из но-
ва успе ва да по вра ти „ја“ ко је дру где при сва ја ње гов адво кат. Ту жи лац је „са оп штио 
по рот ни ци ма ка ко је оп ште по зна то да се он ба ви под во дач ким по слом. Ја сам му 
са у че сник и при ја тељ. Све је ово гну сна дра ма нај ни же вр сте“ (97). Ов де „ја“ под се ћа 
чи та о ца да при по ве дач ни је адво кат, већ Мер со ко ји по дра жа ва ре чи адво ка та. Не 
са мо што ово на гла ша ва над ме ност „гну сног“ и „нај ни жег“, већ оства ру је и ко ми чан 
учи нак, по што Мер со до пу шта да бу де ка жњен.

Сло бод ни ин ди рект ни го вор не укла ња ауто ра, већ му омо гу ћа ва да оства ри пер-
фид ну моћ над го вор ни ком. Бу ду ћи да је Мер со, лик, у сла бој по зи ци ји, по твр да мо ћи 
да та кроз ње го ву уло гу при по ве да ча је још упа дљи ви ја. Пред став ни ци др жа ве не 
кон тро ли шу ви ше оно што го во ре; уме сто то га, они по ста ју ко мич ни ли ко ви у фик ци о-
нал ном де лу ко је нам ну ди Мер со. Њи хо ва тво ре ви на Мер со, ко ји је или уна пред ис-
пла ни рао уби ство или је био узор ни син, не у бе дљи ва је у ру ка ма ње го ве тво ре ви не 
– над ме ни љу ди ко ји се ко ри сте бе сми сле ним је зи ком.

То је раз лог за што дво сми сле ност пр вог де ла ро ма на усту па пред са мо у ве ре ном 
иро ни јом. Мер со ов је зик ви ше не ис пи ту је се бе; ра ди је, не до ста так из ве сно сти по-
ста је тач ка ослон ца из ко је се мо же мо сме ја ти аро гант ним бу да ла шти на ма су ди ја. 
Дру ги део Стран ца се мо же чи та ти као ко мич ни ро ман. Мер со о ва спо соб ност да све 
и сва шта по сма тра са за ни мљи ве стра не увек је има ла ху мор ни по тен ци јал, али он 
ни је ис ко ри шћен све до по след њих по гла вља. „Чак и на оп ту же нич кој клу пи чо ве ку 
је увек за ни мљи во да слу ша о се би“ (99) – то је ре че ни ца ко ја исме ја ва све ту ауру су-
да, док Мер соа, ху мо ри сту, сме шта из ван оп ту же нич ке клу пе. Ње го ва спрем ност да 
се сло жи са прав ним си сте мом је то ли ко ап сурд на да се ти ме са мо још ви ше по ја ча ва 
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та ап сурд ност: „...опет су ми тра жи ли да ка жем ко сам и ма да ме је то већ дра жи ло, 
по ми слио сам да је то у су шти ни при род но, јер би би ла од већ озбиљ на ствар су ди ти 
јед ном чо ве ку уме сто не ком дру гом“ (91). Нај бо ља од све га је Мер со о ва ре ак ци ја на-
кон што му ис тра жни су ди ја са оп шта ва да ће му би ти од ре ђен адво кат по слу жбе ној 
ду жно сти: „По ми слио сам да је баш ле по што пра во су ђе узи ма на се бе бри гу о та квим 
по је ди но сти ма. Ка зао сам му то. Он се сло жио са мном и за кљу чио да је за кон до бро 
са чи њен“ (75). 

Ова квом ко ме ди јом Мер со за до би ја на кло ност чи та ла ца. От пор пр ко си ауто ри те ту 
и, без об зи ра што са вре ме ни чи та лац не ће са свим за не ма ри ти чи ње ни цу да је уби јен 
Ара пин, он је са да си гу ран да су су ди је кри ве, а да је Мер со не вин. Као што по ка зу је 
Фич, Мер со по ста је наш „ду хов ни са брат“.6 Мо же се на ве сти ба рем је дан раз лог за што 
се Стра нац то ли ко чи тао то ком оку па ци је. Ка ми је ва са ти ра је би ла ве о ма ре чи та у 
вре ме ка да су фран цу ске уста но ве из гу би ле свој ле ги ти ми тет и ка да се прав ни си стем 
из о па чио у ру ка ма на ци стич ких осва ја ча и ви ши јев ског ре жи ма ка ко би при пад ни ке 
По крет от по ра пре тво рио у те ро ри сте.

Чи та лац би мо гао би ти су здр жан са мо због то га што је Мер со о ва по бе да су ви ше 
ла ко из во је ва на. Кри ти ча ри ко ји при хва та ју иде ју ве ро ват но ће су у пра ву ка да твр де 
да ни је дан суд ни је осу дио чо ве ка на смрт са мо због то га што он ни је пла као на мај чи ној 
са хра ни. Чак и кри ти ча ри ко ји од би ја ју лу та ње тек стом мо ра ју си гур но осе ти ти да је 
ре то ри ка адво ка та на ду ва на, и да је ис тра жни су ди ја, ко ји се раз ма хао по сво јој кан це-
ла ри ји др же ћи у ру ци ре спе ће из ву че но из фи јо ке, су ви ше гро теск на фи гу ра. Фич се 
пи та да ли би при по ве дач, Мер со, био ка дар за та кву иро ни ју, од но сно да ли је не ке 
ко мич не де ло ве на пи сао оштро ум ни ји чо век по име ну Ка ми. Скло ни смо да се с тим 
сло жи мо, на ро чи то за то што Мер со о ва свест о зам ци у ко ју је упао ла га но по чи ње да 
ра сте на кон дру гог по гла вља, док се од ло мак о за ко ну ко ји до бро функ ци о ни ше на-
ла зи у пр вом по гла вљу.

Па ипак, ово су ми нор не при мед бе, а по след ња је ве ро ват но ти пич на за жа нр днев-
нич ког ро ма на. На кра ју че твр тог по гла вља, Мер со је уоб ли чен као чо век ко ји жи ви 
по ште но и ко јег је у жр тву пре тво ри ло ти ран ско, ла жно ху ма но дру штво. Ова те ма 
би ће до дат но раз ви је на у по след њем по гла вљу, у ко јем се Мер со мо ра су о чи ти са 
смр ћу не у ње ном дру штве ном об лич ју – смрт на ка зна ко ју са му на мет ну ли не пра-
вед ни љу ди – већ као са ве ли ком чи ње ни цом људ ске ег зи стен ци је.

Бог је мр тав, ег зи стен ци ја ли зам је ро ђен

По след ње по гла вље је је дан кри ти чар опи сао као „ту ма че ње оно га што је прет хо-
ди ло, са жи ма ње сте че ног зна ња“.7 Алу зи је на коб на де ша ва ња ра штр ка на уну тар 
књи ге уоб ли ча ва ју се у оно ме што Мер со на зи ва „ме ха ни зам“, ко ји окон ча ва ње го ву 
ег зи стен ци ју. У пр вом де лу смрт је би ла огр ну та ли ри ком и, док је лик Мер со био спа-
сен јер су дру ги уми ра ли уме сто ње га, при по ве дач Мер со се бра нио дво сми сле но шћу. 

6 Brian T. Fitch, Nar ra te ur et nar ra tion dans ’L’Etran ger’, Let tres mo der nes, Pa ris, 1961, стр. 58.
7 Carl A. Vig gi a ni, “Ca mus’s L’Etran ger”, PMLA, LXXI (де цем бар 1956), стр. 885.
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У по след њем по гла вљу та кве дво сми сле но сти не ма, не ма ни мно го иро ни је, јер Мер со 
ви ше не мо же ху мо ром да над му дри сво је не при ја те ље. Он са да мо ра да про на ђе но ви 
је зик, а за пра во от кри ва два: по ку шај ме ди та ци је о соп стве ном га ше њу и крик по бу не.

Из но ва по сто ји сум ња у по гле ду сле да до га ђа ја у овом по гла вљу, јер је пр ва стра-
ни ца на пи са на у са да шњем вре ме ну, што је на ве ло Фи ча да твр ди да је то хро но ло шки 
по след њи тре ну так књи ге, од но сно да се раз го вор са све ште ни ком већ од и грао и да 
Мер со са да пи ше свој днев ник. То за и ста мо же би ти тач но, прем да се под се ћа мо чи-
ње ни це да Стра нац у из ве сној ме ри на сто ји да нас спре чи да раз у ме мо ка да и ка ко 
је на пи сан. Ово по гла вље се мо же чи та ти, као што је на го ве стио Ви ђи а ни, као за се бан 
ен ти тет чи је је дин ство по чи ва у су да ру крај но сти: у на чи ну на ко ји се из ра зи то ин те-
лек ту ал ни дис курс рас та че и иза зи ва из лив емо ци ја.

Број три сто ји на по чет ку – „По тре ћи пут сам од био да при мим за твор ског све ште-
ни ка“ (106) – ка ко не би смо за бо ра ви ли да се на ла зи мо из ван исто ри је и да је окон ча на 
по ли тич ка бор ба ко ја се од ви ја ла од пр вог до че твр тог по гла вља дру гог де ла ро ма на. 
Мер со о ва свест је са зре ла и он се са да усред сре ђу је на на до ла зе ћи крај. Он сам то 
ка зу је на дру га чи ји на чин: „У овом тре нут ку за ни ма ме са мо то ка ко да умак нем не ми-
нов ном де ло ва њу ме ха ни зма“ (106). Али про блем је у то ме што му је не мо гу ће ума ћи, 
а струк ту ра ње го ве ме ди та ци је је та ква да се ци клус по на вља пет пу та. Сва ки пут 
Мер со на сто ји да скре не сво је ми сли са те ме смр ти, али јој се сва ки пут вра ћа.

Пр ви пут он раз ми шља о бе гу и рас пре да при чу о књи га ма на те му бек ства – фа-
бу ло зним, не про чи та ним и не на пи са ним тек сто ви ма ко ји опи су ју бег у по след њи час 
– а по том за кљу чу је: „Али кад се све до бро раз мо три, ни шта ми ни је омо гу ћа ва ло тај 
лук суз, све ми га је ус кра ћи ва ло, ме ха ни зам ме је по но во узи мао под сво је“ (106–107). 
Раз ли ка из ме ђу ова квог је зи ка и оног ко ји при па да остат ку књи ге ле жи у чи ње ни ци да 
је сум ња са да иш че зла. Уоби ча је на фор му ла „кад се све до бро раз мо три“, ко ја се упо-
тре бља ва да би се из ра зи ла свест на су ка на на оба ле не из ве сно сти, ов де из ра жа ва 
ка те го рич ку тврд њу ко ју на гла ша ва ју ре чи „ни шта“ и „све“. Мер со је за до био из ве сност 
та ко што је оти шао ван сво јих гра ни ца.

Не спо со бан да се то ме су прот ста ви – „И по ред све сво је до бре во ље, ни сам мо гао 
да при хва тим ову без оч ну из ве сност“ (107) – он ис пре да дру гу нит по мо ћу ко је се не-
по сред ност смр ти из бе га ва кроз по ка зи ва ње да је ка зна на мет ну та ар би трар но; али 
за кљу чак ове при че је сте да је од лу ка ко нач на, без об зи ра на то да ли је ар би трар на 
или не. Сле де слич не при че у ко ји ма Мер со за ми шља да је по сма трач по гу бље ња, да 
се ги љо ти на мо же по ква ри ти или да она, бу ду ћи по ста вље на ви со ко из над тла, пред-
ста вља им по зант но и ве ли чан стве но зда ње.

Ни је по треб но би ти ма што вит ка ко би смо при ме ти ли да Ка ми ов де об ја шња ва 
те мељ на пра ви ла соп стве не фик ци је, ко ја од би ја да при хва ти има ги на тив ни „свет“ 
као екви ва лент ствар но сти. Упо тре бља ва ју ћи је зик ана ли тич ке ми сли – ги љо ти на је 
опи са на као спра ва ко ја ра ди „с мно го пре ци зно сти“ (109) – он под ри ва при ча ње при че 
у тра ди ци о нал ним ро ма ни ма. Мер со, ко ји је увек не го вао не по ве ре ње у има ги на ци ју, 
вра ћен је ра зу му ко ји му, ме ђу тим, ну ди под јед на ко не за до во ља ва ју ћи дис курс.

Ње го во на ред но из бе га ва ње не ми нов но сти од но си се на по то ну ће у вла сти ти 
страх: „нај па мет ни је је не вр ши ти над со бом ни ка кву при ну ду“ (109). Па ипак, он за др-
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жа ва кон тро лу, упр кос то ме што чи та лац осе ћа да се бли жи ко нач ни слом. Нај пре 
Мер со на ме ће свом ду ху за да так да пре жи ви зо ру – за тво ре ни ке од во де на по гу бље-
ње у пра ско зор је – а по том се то ком да на ба ви сво јом жал бом, час за ми шља ју ћи да је 
при хва ће на, час да је од би је на. Осо бе ност ових ве жби је сте њи хо ва ин те лек ту ал на 
стро гост, ко ја се на ме ће чи то че вој па жњи чак и ка да је ње на сла ба шна кон тро ла под-
јед на ко на гла ше на: „Да кле (а те шко је не из гу би ти из ви да ко ли ка умо ва ња прет по-
ста вља ово ’да кле’)“ (110).

Мер со ов за да так, ко ји је та ко ђе опи сан у La Mort he u re u se и о ко јем ћу ди ску то ва ти 
у на ред ном по гла вљу, је сте да при ну ди ње го во све сно ја да се су о чи са смр ћу. Док се 
љу ди углав ном бо ре про тив смр ти та ко што се бе те ше да су игра ли не ка кву уло гу у 
ши рем исто риј ском про це су или да су се бе би о ло шки ове ко ве чи ли кроз де цу, Мер со 
се са њом су о ча ва сам. Док ве ћи ну љу ди му чи бол, ис цр пљу ју го ди не или ра за ра ју ле-
ко ви, Мер со је здрав, млад и спо со бан. Ње го ва уса мље ност је на гла ше на на чи ном на 
ко ји је од ба цио Ма ри ју – „сем на ших те ла ко ја су са да ра ста вље на, ни шта [нас] ни је 
ве зи ва ло ни под се ћа ло јед но на дру го“ (111). Упра во за то што ова ква ме ди та ци ја од-
ба цу је уоби ча је не не тран сцен ден тал не об ли ке уте хе, она вра ћа чи та о ца ка Бо гу и 
тво ри – пре ма мо јим схва та њи ма – вер ско пи са ње.

Мер со о ва не во ља ци ља на то да при си ли чо ве ка, би ће од ре ђе но вла сти том же љом 
за бе смрт но шћу, да се су о чи са сво јом смрт но шћу. То је оно што ће Ка ми на зва ти „ап-
сурд“ у Ми ту о Си зи фу, у ко јем ће то су о ча ва ње би ти об ра ђе но на дру га чи ји на чин. 
Ов де Мер со би ва под врг нут про ве ри кроз раз го вор са све ште ни ком.

Иако до ла зи без до зво ле и пред ста вља још јед ног по гре шног оца, све ште ни ка не 
би тре ба ло од ба ци ти као пу ког по моћ ни ка др жа ве. Кон вер за ци ја из пр вог по гла вља 
дру гог де ла ро ма на при ка зу је ту жи о ца ко ји ма ше рас пе ћем као ла жног све ште ни ка 
скло ног кли ше и ма. У ба нал ној па ро ди ји жар го на по бо жно сти, он по зи ва Мер соа да 
„сво јим ка ја њем по ста не као де те, чи ја ду ша још ни чим ни је ис пу ње на и ко ја је спрем-
на све да при хва ти“ (78). Али ово га пу та се све ште ник не мо же та ко ла ко од ба ци ти, уз 
при ме су ла га не иро ни је.

Он ну ди две вр сте ар гу мен та: по сто ја ње гре ха и не мо гућ ност све та без Бо га. Се ку-
ла ри зу ју ћи кон цепт гре ха, од би ја ју ћи да при зна не што ви ше од чи ње ни це да га дру-
штво сма тра кри вим, Мер со од ба цу је оквир те о ло шких вред но сти уте ме ље них на 
иде ји гре ха. Тер мин не ма ни ка кво зна че ња ако не ве ру је мо не са мо у сло бод ну во љу, 
већ и у ми лост и пра шта ње, ко ји прет по ста вља ју љу бав пре ма Бо гу. Ово ла ко во ди до 
тврд ње (ко ју де ли Ка ми) да Бог не по сто ји, и до на ред не тврд ње (ко ју не де ли Ка ми) 
да же ља за бе смрт но шћу „не ма ве ћег зна ча ја не го же ља да бу дем бо гат, да бр зо пли-
вам или да имам леп ша уста“ (114).

На су прот тран сцен ден тал ним вред но сти ма, Мер со афир ми ше жи вот ка кав је жи-
вео у пр вом де лу ро ма на и ко јег је по сте пе но по стао све стан у пр ва че ти ри по гла вља 
дру гог де ла. Ка да све ште ник од ње га за тра жи да на за твор ском зи ду ви ди „бо жан ско 
ли це“ (113), Мер со од го ва ра да је ра ни је на зи ду ви део Ма ри ји но ли це и да са да са мо 
ви ди ка ме ни зид. Ка мен, ко ји је у Ка ми је вом де лу по ве зан и са сре ћом и са не во љом, 
ов де је сли ка зе маљ ског жи во та, а то је жи вот ко ји Мер со же ли да афир ми ше на су прот 
све ште ни ко вим на сто ја њи ма. Раз ја рен због илу зи је ко ја му је по ну ђе на, он ис пу шта 



75

крик: „По чео сам да ви чем из свег гла са, из вре ђао га и ка зао му да се не мо ли за ме не“ 
(114). По пут Арап ки ње, он од би ја све ште ни ка, вре ђа га и ин си сти ра на то ме да се за 
ње га не тре ба мо ли ти.

Је зик овог кри ка са сто ји се од ва ри ја ци је обич не ре то ри ке. При сут на су пи та ња, 
по на вља ња и ан ти те зе, иако су ре че ни це крат ке, а реч ник јед но ста ван. Сла бост ових 
стра ни ца да је те жи ну Га си но вој тврд њи да крај књи ге ни је убе дљив,8 ма да би се мо гло 
твр ди ти да се овај дис курс не сме чи та ти одво је но од све га, већ као ме та фо ра кри ка 
што не мо же да по сто ји уну тар стра ни ца књи ге, а ко ји је од јек „по ви ка мр жње“ ко ји ма 
ће дру штво по здра ви ти Мер со о во по гу бље ње.

На кон што од би је све ште ни ка, Мер со сва ко су ђе ње, без об зи ра да ли је оно мо-
рал не или вер ске при ро де, од ба цу је као ис пра зну ин те лек ту а ли за ци ју. Гла гол „раз у-
ме ти“ се упо тре бља ва у но вом зна че њу. Све ште ник је тај ко је иза зван и ко не успе ва 
да раз у ме – „Схва та ли он то за и ста?“ (115) – док Мер со по се ду је му дрост. Она се са сто ји 
од мо гућ но сти да се из ра зи пре и мућ ство чул них ис ку ста ва и од ба ци ка те го ри за ци ја: 
„Жи вео сам на овај на чин, а мо гао сам жи ве ти и на не ки дру ги. Чи нио сам ово, а не 
оно. Па шта?“ (114).

Стра нац се окон ча ва ка да Мер со раз у ме вред ност свог сва ко днев ног кру же ња 
ал жир ским ули ца ма, жи вот ко ји је исто вре ме но оту ђен због на вод ног од су ства вред-
но сти и по штен због од ба ци ва ња илу зи ја. Не ра зу мљи вост до жи вља ва про ме ну кроз 
чин ње ног пре по зна ва ња и све сног из бо ра. Сход но то ме, Стра нац ну ди чи та о цу ра ну 
вер зи ју фран цу ског ег зи стен ци ја ли зма, чи ме се до дат но об ја шња ва успех књи ге.

Али ако је то по след ња реч овог не у хва тљи вог тек ста, он да она мо ра би ти ока рак-
те ри са на на два на чи на. Пр во, му дрост ко ја под ра зу ме ва ре флек си ју и укљу че ност у 
кон крет ну ег зи стен ци ју са свим си гур но ће на сто ја ти да из ву че не ка кве вред но сти из 
те ре флек си је. Стра нац се окон ча ва ис па дом у ко јем је јед но став ност је зи ка пре пре ка 
та квом по ступ ку, али дру где та ква му дрост под сти че но ви мо рал и но ве иде о ло ги је. 
То ће се де си ти у дру гим Ка ми је вим књи га ма, на ро чи то у Ми ту о Си зи фу.

Дру га ка рак те ри сти ка је при сут на у са мом Стран цу и има ве зе са не ла год ним пи-
та њем је дин ства. На по след њим две ма стра ни ца ма вра ћа се лир ски је зик, а чул ни 
ути сци све тло сти, зву ка и ми ри са за до би ја ју зна че ње ко је пре ва зи ла зи фи зич ки свет: 
„Шу мо ви са по ља до пи ра ли су го ре до ме не. Ми ри си но ћи, зе мље и со ли осве жа ва ли 
су ми сле по оч ни це. Чу де сан мир овог усну лог ле та про ди рао је у ме не као пли ма“ (115). 
Овај до жи вљај се раз ли ку је од сли ка из пр вог и ше стог по гла вља пр вог де ла ро ма на, 
јер не ма ужа сне и не при ја тељ ске при ро де, већ је она ускла ђе на са Мер со о вом по бу-
ном про тив све ште ни ка. За и ста, она са др жи је зик ко ји је ње му ра зу мљив: „...ја сам се, 
пред овом но ћи, пре пу ном зна че ња и зве зда, пр ви пут пот пу но пре пу стио не жној 
рав но ду шно сти све та“ (116).

Сто га ис ку ство је дин ства не озна ча ва са мо то да се при бли жа ва смрт, већ и да је 
оства ре на не ка вр ста исти не и скла да. Мер со не раз ви ја ову те му и лир ска нит је сла би ја 
не го на ра ни јим стра ни ца ма. По врх то га, он за вр ша ва при чу опа ском о ду а ли зму, јер 
се бе за ми шља ка ко при ла зи ги љо ти ни окру жен по ви ци ма мр жње. Ме ђу тим, по се бан 

8 Jean Gas sin, L’uni vers symbo li que d’Al bert Ca mus: es sai d’in ter préta tion psycha nalyti que, Mi nard, 
Pa ris, 1981.
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увид у ње го во ста ње из ра же но на по след њим стра ни ца ма по ве за но је са тре нут ком 
оства ре ног је дин ства.

Ма ко ли ко те шко би ло од ре ди ти то ста ње по мо ћу про стог је зи ка и без уба ци ва ња 
вер ског са др жа ја, јед на ко је те шко по ве ро ва ти да не на во ди на кри ви пут Мер со о ва 
тврд ња пре ма ко јој је жу де ти за Бо гом јед на ко ва жно као зна ти до бро пли ва ти. Свест 
о не кој вр сти хар мо ни је омо гу ћа ва Мер соу да це ни и сре ћу и не до стат ке ње го ве ап-
сурд не ег зи стен ци је. То је си гур но раз лог за што он се бе по ре ди са Хри стом на по-
след њој стра ни ци: „Да би се све ко нач но за вр ши ло (...)“ (116).

Христ је био Бог и чо век, а Ка ми је ве ро вао да је он пре вас ход но чо век. Али Христ 
је не за ни мљи ва фи гу ра уко ли ко не са чу ва ба рем ма ју шни траг Бо га, и тај траг је оно 
што се кри је иза „но ћи пре пу не зна че ња“. На са мом кра ју, од су ство Бо га се не мо же 
за бо ра ви ти или пре ва зи ћи. А то опет зна чи да по след ње по гла вље Стран ца не са мо 
што са жи ма оста так књи ге – и за и ста се не укла па са пр вим и ше стим по гла вљем пр вог 
де ла – већ на го ве шта ва и дру ге Ка ми је ве књи ге.

Из вор ник: Par tic McCarthy, Ca mus: The Stran ger, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2004, стр. 
57–71.

(Са ен гле ског пре вео Вла ди мир Гво зден)




