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СТРАНАЦ ЗА 21. ВЕК?
Грозно рано, ипак
довољно рано

Коме живот напослетку
да за право, умире
усамљен.

Рајнер Кунце, 
„Смрт Албера Камија“1

Пе сма „Смрт Ал бе ра Ка ми ја“ са вре ме ног не мач ког пе сни ка Рај не ра Кун цеа као да 
од го ва ра на по ста вље но пи та ње: да ли је Ка ми био у пра ву или не? Ова кво пи та ње 
зву чи као ис трг ну то из ка кве древ не те о ло шке рас пра ве у ко јој се за улог исти не јам-
чи ло жи во том. И за и ста, рет ко ко је као Ка ми умео жи вот, ви ђен као збир па ра док сал-
них си ту а ци ја, да по ста ви у цен тар ми шље ња и пи са ња, а да га при том не све де на 
ме та фи зич ку ме та фо ру, за во ђе ње сми слом или за но сну уте ху. У го во ру при ли ком 
до де ле Но бе ло ве на гра де пи сац је ре као да ли те ра ту ра тре ба да нас дез о ри јен ти ше 
и под ри је на ше те мељ не прет по став ке. Стра нац је, ка ко се чи ни, до да нас остао по-
вла шће ни текст та ко схва ће не књи жев но сти. Овај ро ман је, уз Ма лог прин ца, јед но од 
нај чи та ни јих фран цу ских шти ва и де це ни ја ма успе шно успе ва не што да ка же ве о ма 
раз ли чи тим чи та о ци ма. Стра нац је по стао кла сик, оми ље на лек ти ра сред њо шко ла ца, 
по вод ве ли ких рас пра ва о ху ма но сти, од но су по је дин ца и дру штва, сло бо де и од го-
вор но сти, ап сур да и сми сла. Стра нац је, ка ко је то ре као Сар тр, ро ман ко ји не об ја-
шња ва. Уисти ну, ро ман је им пли цит на кри ти ка раз у ме ва ња, што је срод но од ре ђе ним 
са вре ме ним пре о ку па ци ја ма не ста бил ном при ро дом сми сла и кри ти ком ме та фи зи ке 
при су ства.

Ка ми је Стран ца по чео да пи ше у ав гу сту 1937. го ди не. Го ди ну да на ра ни је је у свој 
днев ник за бе ле жио: „Љу ди мо гу да ми сле са мо у сли ка ма. Уко ли ко хо ћеш да бу деш 
фи ло зоф, пи ши ро ма не.“ Стра нац ни је фи ло зоф ска рас пра ва, већ иро нич ни, че сто и 
ху мор ни пор трет чо ве ка ко јег је ње гов тво рац ка сни је опи сао ис ка зом „је ди ни Христ 
ко јег за слу жу је мо“. Ка да је ро ман об ја вљен, Ка ми је имао 29 го ди на. Пр во из да ње об ја-
вље но је у 4400 при ме ра ка 1942. го ди не, у је ку не мач ке оку па ци је и вла да ви не кви слин-
шког ви ши јев ског ре жи ма. Мо ра се при ме ти ти да из вор на ре цеп ци ја са др жи у се би 
исто риј ску про тив реч ност: ро ман ко ји се ба ви пред рат ним Ал жи ром (а не Фран цу ском) 
до жи вео је да бу де чи тан у вре ме оку па ци је са ме Фран цу ске. Је зик ро ма на, ко ји сум ња 
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у све ап страк ци је и пре те ри ва ња (укљу чу ју ћи и сум њу у моћ књи жев но сти и фи ло зо-
фи је), био је до бро до шао про тив о тров за ки ће ну ре то ри ку ви ши јев ске вла де, а ка сни је 
је по стао сим бол фран цу ске про зе 20. сто ле ћа. Оно што је би ло мар ги на (руб но, рад-
нич ко, ал жир ско по ре кло Мер соа/Ка ми ја) пре не то је на дру ги, ши ри план: у ро ма ну се 
нај пре це ни ло те ма ти зо ва ње не ле ги тим но сти вла сти и пр вен ство кон крет ног, ин ди-
ви ду ал ног ис ку ства. То је, ме ђу тим, утр ло пут пре не бре га ва њу ти пич но ал жир ских те ма 
ко је су у овом де лу и те ка ко при сут не. Ше зде се тих го ди на, уочи сту дент ске по бу не 
из 1968. и хлад но ра тов ских тр ве ња, Стра нац по ста је уни вер зал на сли ка, при руч ник 
за жи вот по је дин ца у све ту ли ше ном аутен тич них вред но сти. 

У том сми слу, ро ман је за ви сан од идеј них то ко ва у ме ђу рат ном пе ри о ду и бр га ко је 
су де ли ли мно го број ни Евро пља ни. Ка ми је ро ђен го ди ну да на пре из би ја ња Пр вог 
свет ског ра та, у ко јем је по ги нуо ње гов отац. У јед ном тек сту, он из но си по да так да је 
ње го ва мај ка чу ва ла пар че гра на те ко је је из ва ђе но из те ла ње ног му жа, а ме да ље 
ко је је до био би ле су из ло же не у днев ној со би. Пи сац је од ра стао у ат мос фе ри жи вог 
се ћа ња на рат, што за и ста не зна чи ве ли ку исто ри ју, већ се ћа ње на рез, не ла го ду, ра сап 
и ха ос ко ји је овај су коб пер ма нент но унео у људ ске жи во те. Све то је би ло по ве за но и 
са кри зом аутен тич но сти, до ко је је во ди ла ма сов на кул ту ра и оту ђе ност од по ли ти ке. 

Део успе ха ро ма на ле жи и у по е тич кој и по ли тич кој ра зли ци ко ју Ка ми све сно ар-
ти ку ли ше у од но су на тра ди ци ју, али и на ме ђу рат не аван гард не по кре те, на ро чи то у 
од но су на над ре а ли зам. Из да на шње пер спек ти ве по тро шач ке есте ти за ци је ег зи стен-
ци је, чи ње ни ца је да, за раз ли ку од про из во да аван гар ди ста и мо дер ни ста, Ка ми је во 
де ло ни је под ло жно ла ким при сва ја њи ма од стра не роб ног све та и да се успе шно 
опи ре ко мер ци ја ли за ци ји, ко јој су, као што је по зна то, под ле гли чак и Каф ки ни лик и 
де ло. Сва ка ко је у пи та њу ати пич но шти во ко је на сто ји да про др ма иде о ло шке прет по-
став ке на ко ји ма се те ме љи тра ди ци о нал ни ро ман. Ро лан Барт је, као што је по зна то, 
за кљу чио да оно пред ста вља „нул ти сте пен“ пи са ња: Стра нац је не у тра лан и инер тан, 
на пу шта ми то ло ги ју све зна ња и ка у зал но сти на ко јој се те ме љио овај жа нр. 

Стра нац је ро ман у оном сми слу у ко јем је, ка ко је већ при ме тио Сар тр, Кан дид 
ро ман.2 Да кле, не ка вр ста мо ра ли стич ког крат ког ро ма на, про жет са ти ром и обе ле жен 
ни зом иро нич них пор тре та. Али ту по сто ји и не што ве о ма чуд но. На и ме, Вол тер се 
гр че ви то бо рио за то да ра зум бу де по ве зан са људ ским ис ку ством, а не оту ђен од 
ње га. Иако по ти че из тра ди ци је ко ја је има ла ма ло ве ре у ра зум, Ка ми је сти гао до 
исто вет ног ста но ви шта. И Вол тер и Ка ми су схва ти ли да ра зум ни ка да не ће про ник-
ну ти у ме та фи зи ку, од но сно у про блем зла и људ ске суд би не. Али ни је дан ни дру ги 
ни су при бе гли иде а ли зму или ре ли ги ји. Пре ма њи хо вом ста но ви шту или ће ра зум, 
уте ме љен у људ ском ис ку ству, од го во ри ти на за го нет ку људ ске суд би не или на ту 
за го нет ку ни шта не ће од го во ри ти; или је, ко нач но, пи та ње суд би не као та кво бе сми-
сле но. Но иако Кан дид опи су је ап сурд у дру штве ној и ме та фи зич кој рав ни, та мо не ма 

2 Ви де ти Jean-Paul Sar tre, „Ex pli ca ti on de l’Etran ger“, Si tu a tion, том I, Gal li mard, 1947; в. та ко ђе 
Pa tric He nry, „Vol ta i re and Ca mus: The Li mits of Re a son and the Awa re ness of Ab sur dity“, Stu di es 
on Vol ta i re and Eig hte enth Cen tury, том. 138, 1975.
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та ко пот пу не све сти о ап сур ду ка ква је при сут на код Мер соа, јер Кан дид је, за раз ли ку 
од Стран ца, ро ман ше гр то ва ња.3

Да ли се Мер со, као ју нак жи вот не има нен ци је, мо же по сма тра ти као на след ник 
everyman-a из ро ма на 18. ве ка? То ме у при лог иде ње го во еко ном ско, про фе си о нал но, 
ге о граф ско и по ли тич ко аут сај дер ство, скром но по ре кло и обра зо ва ње. Али и оту ђе-
ност, ко ја је угра ђе на у на ше жи во те и ко ја је по ста ла ле ги ти ман део на ших ка рак те ра. 
Мер со ов жи вот са др жи раз ли чи те, су прот не са стој ке: по бу ну и оту ђе ње, по ште ње и 
лаж, хлад но ћу и при вид то пли не. Ве ро ват но за Мер соа ни је ва ља но ре ћи да је ју нак; 
он је ан ти ју нак у пра вом сми слу те ре чи, што би зна чи ло и да су код Ка ми ја при сут ни 
они елементe ан ти ју на ка ко ји су по сто ја ли већ код everymen-а, ма кар као ви до ви не-
га ци је пле ме ни тих и оп штих ци ље ва ста рог, хе рој ског мо ра ла. Стра нац је сва ка ко 
нео би чан у књи жев ној кли ми пр ве по ло ви не 20. ве ка, јер ње гов ју нак ни је ни гра ђа нин, 
ни ари сто кра та, ни есте та, ни ин те лек ту а лац, ни ти чо век са би ло ка квим пре тен зи ја ма. 
Осим то га, он ни је ни ма ло ре чит, што не чи ни услу гу књи жев но сти као при чи. 

Као при по ве дач, Мер со је аг но стик, а као (ан ти)ју нак, он је рав но ду шан. Рав но ду-
шност, ме ђу тим, ни је прост кон цепт. Шта зна чи би ти рав но ду шан? За што чо век по ста-
је та кав? Мо же ли из рав но ду шно сти из ра сти кри тич ки став? По зна то ге сло ње го ве 
рав но ду шно сти је без број пу та на во ђе на ре че ни ца, од го вор на Ма ри ји но пи та ње да 
ли је во ли: „Ма ло ка сни је упи та ла ме је да ли је во лим. Од го во рио сам јој да то ни шта 
не зна чи, али да ми се чи ни да је не во лим.“4 Од го вор је за ни мљив не са мо за то што 
је не га ти ван, већ и за то што пи та ње пре ба цу је на план ап страк ци је. Пр ви део Мер со-
о вог од го во ра се мо же раз у ме ти дво ја ко: или не по сто ји љу бав као ен ти тет, или се 
љу бав не мо же об у хва ти ти је зи ком. Ва жна осо би на Мер соа при по ве да ча је не спо соб-
ност да го во ри о емо ци ја ма. Дру ги део од го во ра се сто га та ко ђе мо же чи та ти на два 
раз ли чи та на чи на: као про тест про тив Ма ри ји не иде а ли за ци је и као не спо соб ност да 
се осе ћа. Сва ко од ових об ја шње ња са др жи од ре ђе ну ме ру ва лид но сти – а та ко ће 
би ти и са дру гим ста во ви ма ко је овај ан ти ју нак из ра жа ва. Исто вре ме но, ти ста во ви 
се мо гу по сма тра ти као кри ти ка дру штве них ми то ва: с јед не стра не, за то што ме ша 
сек су ал ну же љу и љу бав, Ма ри ја се пре пу шта по гре шном, ла жном ро ман ти зму, ко ји 
је уда ља ва од ре ал но сти; с дру ге стра не, Мер со от кри ва да ни је у ста њу да се емо тив-
но отво ри пре ма же ни, што га чи ни пре по зна тљи вим дру штве ним ти пом да на шњи це. 

Мер со је стра нац дру ги ма, али и они су стран ци ње му. Дру штве на кри ти ка са др-
жа на у Стран цу ра чу на на па тос аутен тич но сти. Ка ми, пре ма јед ном мо гу ћем чи та њу, 
по ка зу је да дру штво, ко је по др жа ва ети ку објек тив но сти, искре но сти и по ште ња, 
ни је спрем но да у свом сре ди шту до пу сти не ко га ко са вр ше но од го ва ра та квој ети ци.5 
Као стра нац у од но су на ла жну ети ку, по пут Кјер ке го ро вог Дон Жу а на, Мер со слу жи 
као тро јан ски коњ ко ји пре ти да из ну тра на пад не те мељ не вред но сти дру штва, а пре 

3 В. Brian T. Fitch, „On in ter pre ta tion and mi sin ter pre ta tion“, The Nar cis si stic Text: A Re a ding of Ca mus’ 
Fic tion, Uni ver sity of To ron to Press, To ron to, 1982. 
4 Ал бер Ка ми, Стра нац, прев. Зо ри ца Ха џи-Ви дој ко вић, Про све та, Бе о град, 1989, 55 (у да љем 
тек сту: Стра нац).
5 Ja cob Go lomb, In Se arch of Aut hen ti city: From Ki er ke ga ard to Ca mus, Ro u tled ge, Lon don, New York, 
2005 (1995), 129.
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све га аутен тич ност ме ђу људ ске ко му ни ка ци је. Про блем при ро де су сре та у овом раз-
до бљу до бро об ја шња ва со ци јал ни фе но ме но лог Ал фред Шиц. Он го во ри о дру штве-
ним гру па ма као о тзв. „вре мен ским за јед ни ца ма“, ко је на ста ју кроз за јед нич ко од ра-
ста ње пу тем ко јег се обра зу је „ми-од нос“ као вре мен ски оквир за су сре те уте ме ље не 
на су о ча ва њу ин ди ви дуа у уса гла ше ним дру штве ним ак тив но сти ма што се од ви ја ју 
ов де и са да, од но сно у кон крет ном про сто ру-вре ме ну: „кон со ци јал ност уте ме ље на на 
вре мен ском и про стор ном при су ству по ста ла је па ра диг ма дру штве них ин тер ак ци ја.“6 
Мо дер ност у ме ђу људ ске од но се уно си рез, па ра докс: сва ко днев ни не по сред ни су сре-
ти ко ји би тре ба ло да бу ду но си о ци аутен тич но сти, од но сно пра вих и истин ских дру-
штве них ин тер ак ци ја, тран сцен ди ра ју се за хва љу ју ћи ру ти ни и та ко по ста ју нор ма тив-
ни ри ту а ли. Ова кво пост ва ре ње де ло ва ња под сти че из ме шта ње дру штве них од но са из 
њи хо вог не по сред ног кон тек ста и њи хо во пре ме шта ње дуж вре мен ских и про стор них 
ко ор ди на та. Па ра докс ле жи у то ме што не по сред не струк ту ре сва ко днев них су сре та 
љу де нај ви ше уда ља ва ју од истин ске не по сред но сти, од но сно од аутен тич ног ин ди ви-
ду ал ног ис по ља ва ња за ра чун нор ма тив ног устрој ства ко му ни ка ци је. Пре не то на план 
Стран ца, ово от при ли ке зна чи сле де ће: с јед не стра не, су бјект сво је су сре те са дру ги ма 
по ку ша ва да за сну ју као су прот ност дру штве ној ла жи; с дру ге стра не, ње го ва ре ак ци ја 
на кри зу не по сред но сти ве за на је за бег у хе до ни зам, од но сно за по ку ша је есте ти за ци-
је сва ко дне ви це по мо ћу те ле сних до жи вља ја и пре пу шта њу там ним си ла ма при ро де.

Пре ма Ка ми је вом ис ка зу, Мер со од би ја да игра игру, јер од би ја да ла же, што им пли-
ци ра ми ни ма ли стич ку ети ку.7 Али да ли је то исти на? Ње го во по ште ње је у по је ди ним 
епи зо да ма сум њи во. Се ти мо се, ре ци мо, сце не у ко јој пи ше пи смо за Ре мо на или ка ко 
уме ла ко да сла же по ли ци ју на Ре мо нов зах тев. Али упра во ту на сту па Ка ми је ва дво-
стру ка игра: Мер со је не по штен у кон вен ци о нал ном сми слу, али из ме та фи зич ког угла, 
он мо же би ти по штен за то што је у ко нач ни ци све не бит но. А ко нач ни ца је ли ни ја смр ти 
као гра ни ца свих дис кур са. Ва жно је сто га уочи ти да Мер со не до ла зи до аутен тич но сти 
уби ством, већ на кон уби ства, а на ро чи то на кон смрт не пре су де.8 Нај ва жни је је, да кле, 
ка ко се Мер со су о ча ва са соп стве ном смр ћу, у ра но ју тро пред по гу бље ње. Ми сао у 
сен ци ги љо ти не је ње го ва нај бо ља ми сао: он аутен тич но од ла зи у смрт, по ми рен са 
со бом и са сво јом огра ни че ном, зе маљ ском сре ћом. То је ме та фи зич ко по ште ње.

Вра ти мо се Мер со о вој гла со ви тој рав но ду шно сти, ко ја нас во ди ка ди ску си ји о ли ку 
мај ке. При ме ри рав но ду шно сти пре ма мај ци су мно го број ни: син не же ли да отво ри 
ков чег, не пла че, не оста је на кон по гре ба да ме ди ти ра крај ње ног гро ба, не зна ко ли-
ко је го ди на има ла, пи је бе лу ка фу и пу ши то ком бде ња, сле де ћи дан од ла зи у би о скоп 
и за по чи ње љу бав ну ве зу са Ма ри јом. При по ве дач не пру жа ни је дан до каз ту ге, што 
оста вља ути сак да је реч о са свим кон вен ци о нал ној рав но ду шно сти. Али по сто ји ли 
ту још не што? По гре шно би би ло твр ди ти да је Мер со без гла во рав но ду шан, јер он се 

6 А. Schütz, Col lec ted Pa pers II: Stu di es in So cial The ory, ур. Ar vid Bro der sen, Mar ti nus Nij hoff, The 
Ha gue, 1964, 23.
7 В. Da vid Sher man, Ca mus, Blac kwell, Ox ford, 2009, 61–62.
8 „Ако су сви чи но ви ли ше ни сми сла и вред но сти, и са мо уби ство је без вред но, сто га оно не 
мо же да ро ва ти Мер соу би ло ка кву вред ност, а са свим си гур но не аутен тич ност“; Ja cob Go lomb, 
In Se arch of Aut hen ti city: From Ki er ke ga ard to Ca mus, Ro u tled ge, Lon don, New York, 2005 (1995), 130.



у сим бо лич кој рав ни бо ри про тив мај ке. У ду би на ма Стран ца ле жи пси хо а на ли тич ки 
ро ман, у ко јем мај ка, прем да је мр тва, на ста вља да на па да свог си на ко ји јој уз вра ћа 
на па ди ма.9 

За раз у ме ва ње Мер со о вог ли ка по себ но је ва жна епи зо да са ци га ре том: „По пио 
сам ка фу. А он да ми се при пу ши ло. Али ус те зао сам се, јер ни сам знао да ли то смем 
да чи ним пред ма мом. Раз ми слио сам: не ма то уоп ште ни ка квог зна ча ја. По ну дио сам 
ци га ре ту на стој ни ку и по че ли смо да пу ши мо.“10 Ов де у игру сту па Мер со ов аг но сти-
ци зам: пред мр твач ким од ром, од лу ка да ли пу ши ти или не не ма ни ка квог сми сла, 
али он ипак осе ћа не ку вр сту кри ви це или сти да. Мо гло би се чак ре ћи да је у пи та њу 
каф ки јан ска сце на. У јед ном мо мен ту ма ми ни при ја те љи, ко јих је би ло де се так, ушли 
су по ла ко и ћут ке у „ову за сле пљу ју ћу све тлост“. Он ка же да му је те шко да ве ру је у 
њи хо во ствар но по сто ја ње, и он да из ње га из би ја осе ћа ње кри ви це, не ве ри це и на ја ва 
про це са ко ји ће се во ди ти про тив ње га:

На њи хо вим ли ци ма из не на ђи ва ло ме је то што им ни сам ви део очи, већ са мо не ко 
уга сло све тлу ца ње ис под спле та бо ра. Кад су се ли, ве ћи на ме је по гле да ла и сме те но 
клим ну ла гла вом; усне су им би ле упа ле у бе зу ба уста та ко да ни сам знао да ли ме по здра-
вља ју или им се то не све сно гр че ми ши ћи на ли цу. Ипак ми слим да су ме по здра вља ли. У 
том ча су при ме тио сам да сви се де пре ко пу та ме не, око на стој ни ка и њи шу гла ве. Јед ног 
тре нут ка, при чи ни ло ми се, без ика квог раз ло га, да су до шли да ми су де.11

То ком дру гог су сре та са управ ни ком до ма Мер со мо ра да пот пи ше до ку мен та, та ко 
по твр ђу ју ћи чи ном пи са ња да је мај ка мр тва. Та да је са управ ни ком све ште ник, ко ји 
се Мер соу обра ћа са „си не мој“, док га је ра ни је управ ник звао „де те мо је“.12 Ме ђу тим, 
уло га дру штва је сла ба на спрам глав ног ју на ка ко ји са да сту па на сце ну – а то је сун це: 
„Не бо је већ би ло оба сја но сун цем. По чи ња ло је да при ти ска зе мљу и вру ћи на је бр зо 
по ста ја ла све ве ћа. Не знам за што смо при лич но ду го че ка ли пре но што смо кре ну ли. 
Би ло ми је то пло у там ном оде лу.“13 Не ка вр ста емо тив ног и пси хо ло шког те ре та, ве за-
ног ка ко за при ро ду та ко и за дру штво, по сто ји од по чет ка. Про цес је за пра во по чео пре 
кри ви це. По след ња ре че ни ца пр вог по гла вља има де сет ре да ка ис пи са них као ток 
све сти, и све до чи о не спо соб но сти при по ве да ча да ор га ни зу је ис ку ство:

А за тим још цр ква и се ља ци на плоч ни ци ма, цр ве ни здрав ци по хум ка ма на гро бљу, 
Пе ре зо во оне све шће ње (ре кло би се рас кли ма та ни лу так), цр ве на зе мља бо је кр ви ко ја 
се ко тр ља ла по ма ми ном сан ду ку, бе ла ме згра ко ре ња по ме ша ног са зе мљом, опет не ки 
свет, не ки гла со ви, се ло, че ка ње пред ка фа ном, не пре кид но бру ја ње мо то ра и мо ја ра дост 
кад је ауто бус оти шао у мо ре ал жир ских све тиљ ки и кад сам по ми слио да ћу ле ћи и спа-
ва ти пу них два на ест са ти.14

9 Pa tric McCarthy, Ca mus: The Stran ger, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2004 (1988), 37.
10 Стра нац, 34.
11 Стра нац, 35.
12 Стра нац, 38.
13 Стра нац, 39.
14 Стра нац, 40–41.
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Да ли је мај ка опла ка на или не? При ли ком ана ли зе мо ра мо на пу сти ти мит о мај ци 
и др жа ти се тек ста, јер ми о њој ипак са зна је мо мно го ви ше од то га да је тек умр ла. 
Уоби ча је на је те за да мај ка – без об зи ра на не мо гућ ност да са свим ре кон стру и ше мо 
њен лик – пред ста вља муч но, под зем но, ин тен зив но и про бле ма тич но при су ство у 
Мер со о вој ег зи стен ци ји. Ње го ва ег зи стен ци је је у ства ри ре ак ци ја на то при су ство. 
То је на ро чи то ви дљи во у ен те ри је ру ста на. Иако је мај ка оти шла, Мер со на ста вља да 
жи ви са мо у со би у ко јој је њен на ме штај. На ру ку пси хо а на ли тич ком при сту пу по себ но 
иде чи ње ни ца да је чак и огле да ло у ко јем се он огле да при па да ло њој. Мај чи ни жи вот 
и смрт ру ко во де Мер со о вим иден ти те том; она је угра ђе на у ње го во би ће. По треб но 
је раз ми шља ти о ду бљој ве зи из ме ђу мај ке и си на: да ли је, ре ци мо, Мер со на сле дио 
свој по глед од мај ке? Да ли је он од ње на сле дио сво ју рав но ду шност? У пр вом де лу 
ро ма на, у пр вом по гла вљу, Мер со ка же: „Кад је би ла код ку ће, ма ма ме је све вре ме 
ћут ке пра ти ла по гле дом.“15 „По глед“ је за и ста сло жен мо тив у Стран цу; он углав ном 
ука зу је на не до ста так бли жих кон та ка та ме ђу љу ди ма. Ту по сто ји ва жна ли ни ја ту ма че-
ња ко ја у сим бо лич кој рав ни по ве зу је Мер со о ву мај ку и Ара пе: „Од нос пре ма дру го сти 
Ара па, под окри љем ти ши не и за го нет но сти је упа дљи во сли чан ра зли ци ко ју оли ча ва 
мар ги на ли зо ва на, не при сту пач на мај ка (...).“16

По сле мај чи не смр ти Мер со сво ју енер ги ју усме ра ва ка дру гој же ни, Ма ри ји Кор-
до ни, ко ју од би ја да во ли, прем да јој је при вр жен. У ства ри, од ба ци ва ње љу ба ви има 
сво је на лич је (или ли це), ве за но за вред но сти ко је про жи ма ју пр ви део ро ма на, на ро-
чи то ње го во дру го по гла вље: фи зич ка ле по та, те ле сност, спорт, сек су ал на за до вољ ства. 
Оно што је ва жно при ме ти ти је сте чи ње ни ца да је Ма ри ја рав но пра ван парт нер, а не 
под ре ђе на же на. Та ко ђе је ва жно про ми сли ти Мер со о во при ја тељ ство са Ре мо ном 
Сан то сом, ма кро ом ко ји се пред ста вља као ма га ци о нер. Оно се гра ди око из ла га ња 
му шко сти и не при ја тељ ства пре ма же на ма и пре ма Ара пи ма. На зи до ви ма Ре мо но вог 
ста на су фо то гра фи је шам пи о на у бок су и две-три сли ке на гих же на из ча со пи са. При-
ја тељ ство ме ђу му шкар ци ма се утвр ђу је кроз дис по зи тив му шко сти: пи ју, пу ше, игра ју 
би ли јар и Ре мон пред ла же да по се те јав ну ку ћу. Та ко ђе је ва жан лик го спо ди на Пе ре-
за, ко ји је са мај ком че сто уве че ишао да се про ше та ју до се ла, у прат њи бол ни чар ке. 
Пе рез је бли зак Мер соу, али не ма ни ка кву власт над њим – мо же се ту ма чи ти као не ко 
ко про жи вља ва ту гу ко ју Мер со ни је у ста њу да из ра зи. На доц ни јем су ђе њу, Пе ре зов 
ис каз ће, за раз ли ку од ис ка за управ ни ка и на стој ни ка, би ти ма ње ште тан за ње го вог 
усво је ног си на.

Са уво ђе њем Ре мо но ве љу бав ни це Арап ки ње, ко јој Мер со пи ше пи смо, ус по ста вља 
се сна жна ве за из ме ђу Ара па и мај ке, и та да ро ман по ста је не са мо ег зи стен ци ја ли стич-
ки и пси хо а на ли тич ки, већ и по ли тич ки. Ко ло ни јал на по за ди на ро ма на је при вла чи ла 
ма ло па жње кри ти ча ра све до се дам де се тих го ди на, ка да је Ко нор Круз Об ра јан (Co nor 
Cru i se O’Brien) под вр гао Стран ца отво ре ном по ли тич ком чи та њу. Ка сни је је Едвард 

15 Стра нац, 32.
16 Rayle ne Ram say, ’Co lo nial / Post co lo nial Hybri dity in Le Pre mi er Hom me and Jean-Ma rie Tji ba ou’s 
„First Man“, Ka naké’, Al bert Ca mus in the 21st Cen tury: A Re as ses sment of his Thin king at the Dawn of 
the New Mil len ni um, ур. Mark Or me, Chri sti ne Mar ger ri son, Lis sa Lin coln, Ro do pi, Am ster dam-New 
York, 2008, 76.



Са ид у Ка ми је вом де лу ви део при ме ре дис кур са кул тур не им пе ри је. Стра нац за 21. век 
мо ра да бу де под врг нут пост ко ло ни јал ном чи та њу ко је цен трал ни до га ђај ро ма на, 
уби ство Ара пи на, не по сма тра као не у трал ну чи ње ни цу (Мер со на пр ви по глед де лу је 
не до дир нут овом ко ло ни јал ном еко но ми јом, па се ро ман ту ма чио углав ном у сми слу 
пси хо ло ги је – ан ти со ци јал не апа ти је, на при мер – или фи ло зо фи је ап сур да – у сми слу 
лу цид ност на спрам дру штве не илу зи је). 

При су ство Ара па ипак ни је не у трал но. Ро ман се, на рав но, не мо же све сти на пост-
ко ло ни јал но чи та ње, али слој тек ста ко ји се од но си на ко ло ни јал ни дис курс мо ра се 
осве тли ти, а он је ве зан за Ка ми је во по ре кло и ал жир ско дру штво у ко јем се фор ми рао. 
Ка да је Ка ми имао се дам на ест го ди на, фран цу ски Ал жир је сла вио сто го ди шњи цу, и 
сви су ми сли ли, укљу чу ју ћи и ње га са мог, да је осва ја ње трај но. У Ал жи ру је би ло око 
90000 Евро пља на и шест ми ли о на Ал жи ра ца, а отво ре ни арап ски ре волт су зби јен је 
кра јем 19. ве ка сна жним вој ним при су ством. Еко ном ска си ту а ци ја је, ме ђу тим, би ла 
све го ра, а ап сурд аси ми ла ци је по стао је очи гле дан: иако су Ара пи би ли фор мал но 
из јед на че ни са Фран цу зи ма у по гле ду људ ских пра ва, у прак си је вла да ла не ка вр ста 
апарт хеј да. По сто ја ли су, на и ме, за шти ће ни де ло ви на пла жа ма и ар хе о ло шким ло ка-
ли те ти ма, где је че сто пи са ло: „За бра ње но за про сја ке, псе и Ара пе.“ Ме ди те ран је сте 
буј на европ ска фан та зи ја (ко ју је Ка ми де ли мич но пре у зео од Га бри је ла Ауди сиа), али 
у тај свет про ди ру Ара пи, ко ји ни су ње гов део. Део те фан та зи је би ли су и ро ма ни у 
ко ји ма су опи си ва ни енер ге тич ни осва јач ки ли ко ви, при ка за ни као му че ни ци ра да, 
по жр тво ва ни де лат ни ци ко ји укљу чу ју у про је кат при сва ја ња ал жир ске зе мље и бо-
гат ства. Раз у ме се да Ка ми ни је ве ро вао у та кав мо дел ко ло ни за ци је, али је сте био 
ба шти ник ми та о Ме ди те ра ну, по го то во ве зан за про јек ци ју „ме ди те ран ског чо ве ка“, 
об у зе тог чул ним апе ти ти ма, ко ји се на ла зи из ван сфе ре ра да.17

На рав но, то још увек не зна чи да Стра нац са др жи од го вор на пи та ње: шта је зна-
чи ло фран цу ско при су ство у Ал жи ру? Или: да ли је упра во Мер со од го ва ра ју ћи су бјект 
уро њен у ко ло ни јал ну исто ри ју? Стра нац је, као знак и као от пор исто ри је, ма ње 
при каз ко ло ни јал ног дру штва, ко ли ко увид у ње го ву сло же ност без ко нач них од го-
во ра. Осим то га, Ка ми је же лео да умак не ути ску да је про та го ни ста осу ђен за уби ство 
Ара пи на. Мер со је оту ђен од сва ког дру штва, а не са мо од дру штва у ко јем жи ви. Па 
ипак, у са мом тек сту има до вољ но еле ме на та кон крет ног дру штва и од ре ђе них исто-
риј ских окол но сти ко ји не са мо што до пу шта ју, већ и из и ску ју по ли тич ко чи та ње.

По ли тич ки ро ман отва ра пи та ње ме ђу соб не по ве за но сти су бјек та и ра се, на ци је 
или кла се. Чи ње ни ца је да Мер со при па да рад нич кој кла си и од би ја је зик ауто ри те та; 
исто та ко је чи ње ни ца да је он Фран цуз ко ји је ро ђен и жи ви у фран цу ској ко ло ни ји. 
Ка да је реч о кла си, власт је оли че на у ли ко ви ма ше фа и управ ни ка ста рач ког до ма. У 
ро ма ну је је зик те ла по ве зан са кла сом: у слу ча ју Ма ри је то је са свим очи глед но, али 
и у слу ча ју Ема ну е ла ко ји во ли да тр чи (ра ди у оде ље њу за от пре ма ње по шиљ ки). По-
сло да вац не ма ни ка кву иде ју о свом те лу, јер се гу би у све ту ап страк ци ја и пред ме та. 

17 Ви де ти Neil Fox lee, Al bert Ca mus’s ’The New Me di ter ra nean Cul tu re’: A Text and its Con texts, Pe ter 
Lang AG, Ox ford, Bern, Ber lin, Bru xel les, Frank furt am Main, New York, Wi en, 2010; Pe ter Dund wo o die, 
’From No ces to L’Etran ger’, The Cam brid ge Com pa nion to Ca mus, ур. Еdward J. Hug hes. Cam brid ge 
Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2007, 157 и да ље.
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Сто га Стра нац не са мо што по твр ђу је да те ло има свој је зик, већ ука зу је на то и да је 
од лу ка да се иг но ри ше тај је зик део оту ђе ња ко је про из во ди ли бе рал ни ка пи та ли зам. 
Шеф и управ ник не ма ју име на, јер су у пи та њу функ ци је (др жав не) па тер на ли стич ке 
мо ћи. Шеф (по сло да вац) пред ста вља вред но сти ли бе рал ног ка пи та ли зма: рад, тр го-
вач ки дух, ам би ци ја, кон ку рен ци ја и сло бо да успо на у дру штву. Сто га он ни је пре те-
ра но за до во љан Мер со о вим од су ством због мај чи не смр ти: „За тра жио сам два да на 
од су ства од по сло дав ца и он ми их ни је мо гао ус кра ти ти с об зи ром на ова ко оправ дан 
раз лог. Али ни је му би ло баш пра во. Још сам до дао: ’Ни сам ја крив.’ Ни је од го во рио.“18 
Сле де ћег по не дељ ка по сло да вац пи та Мер соа ко ли ко је го ди на има ла мај ка, и на тај 
на чин ње ну смрт пре тва ра у ста ти стич ку чи ње ни цу. Мер со му од го ва ра: „Ка зао сам 
’ше зде се так’, да не бих по гре шио и, не знам због че га, из гле дао је као да му је не што 
лак ну ло и као да сма тра да је то сад сре ђе на ствар.“19 Ов де је ва жна син таг ма „не знам 
због че га“, јер ука зу је на Мер со о во не сла га ње са по сло дав цем.

Су коб по ста је очи гле дан у пе том по гла вљу, ка да шеф ну ди Мер соу дру ги по сао: 
„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, па је хтео да зна да ли сам ја рас по ло жен да идем та мо“, 
а то је про пра тио по зна тим ре чи ма: „Ви сте мла ди и чи ни ми се да је то жи вот ко ји мо ра 
да вам се до па да.“20 По ну да је нај пре при ка за на као зна чај на про ме на у на чи ну жи во-
та (то спа да у реч ник ху ма ни зма) – а по том и као ствар ам би ци је и дру штве ног успе ха. 
Мер со ов од го вор не са др жи тра го ве ње го вог уоби ча је ног аг но сти ци зма (оли че ног 
нај че шће у ста ву: то је све јед но): „Од го во рио сам да чо век уоп ште не мо же да про ме-
ни свој жи вот и да, у сва ком слу ча ју, сви жи во ти под јед на ко вре де, а да ми мој жи вот 
ов де уоп ште ни је не при ја тан.“21 Ов де има мо тра го ве ег зи стен ци ја ли стич ког раз у ме-
ва ња жи во та, пре ма ко јем жи вот тре ба жи ве ти, а не су ди ти о ње му или га пре тва ра ти 
у пред мет по ре ђе ња, али ту та ко ђе по сто ји и раз у ме ва ње жи во та из угла рад нич ке 
кла се, за ко ју су кон цеп ти ам би ци је и ка ри је ре чи сте фик ци је, и за ко је је рад не при-
јат на не ми нов ност ко јој мо ра ју да се по ви ну ју ка ко би пре жи ве ли.

Мер со, на на чин ко ји ни је ка рак те ри сти чан за ње га, ну ди да ље об ја шње ње: „Ви ше бих 
во лео да га ни сам озло во љио, али ни сам ви део за што бих ме њао жи вот. Кад о то ме до бро 
раз ми слим ни сам био не сре ћан. Кад сам био сту дент, имао сам мно го та квих ам би ци ја. 
Али кад сам мо рао да на пу стим сту ди је, вр ло сам бр зо схва тио да то не ма не ког ствар ног 
зна ча ја.“22 За што је Мер со пре стао да сту ди ра? Да ли ни је би ло нов ца? Ако је та ко, мо-
гу ће га је ла ко опи са ти, јер је у пи та њу тип ска по ја ва за оно вре ме: де чак из рад нич ке 
кла се, ко ји се ус пи ње на дру штве ној ле стви ци пу тем обра зо ва ња да би, по став ши све стан 
дру штве них не прав ди, на пу стио тај пут и пре пу стио се сит ним жи вот ним за до вољ стви ма. 
Али, текст не пру жа, као и обич но, до вољ но ин фор ма ци ја. Па ипак, Мер со о ва оту ђе ност 
од по сло дав че вог по гле да на свет (си сте ма вред но сти) про жи ма ро ман, а на увер љи-
во сти мо жда упра во за до би ја за то што ни је део раз ра ђе ног по ли тич ког про гра ма.

18 Стра нац, 31.
19 Стра нац, 47.
20 Стра нац, 59.
21 Стра нац, 59–60.
22 Стра нац, 60.
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Ако је кла сна ли ни ја у ро ма ну на из глед ја сно по ву че на, то се не мо же ре ћи за ко-
ло ни јал ну си ту а ци ју, ко ја ре ме ти и ја сно ћу те, та ко по ву че не, кла сне ли ни је. Кроз ро-
ман, Фран цу ска је одво је на од Ал жи ра, и ни је при ка за на у по вољ ном све тлу. Управ ник 
до ма је по ве зан са Фран цу ском за то што но си Ле ги ју ча сти,23 док је на стој ник ста рач-
ког до ма оста ре ли Па ри жа нин, а бол ни чар ка, на рав но, Арап ки ња. На стој ник до ма 
из во ди раз ли ку из ме ђу фран цу ских и ал жир ских са хра на: у Па ри зу се са по кој ни ком 
оста је три-че ти ри да на, док се у Ал жи ру „не ма вре ме на за то“,24 јер у Ал жи ру не пре-
ста но си ја сун це, ко је ти ме за до би ја кул тур не и по ли тич ке, а не са мо при род не и 
пси хо а на ли тич ке ди мен зи је.

На рав но, Мер со ов от пор пре ма Па ри зу нај ви дљи ви ји је у по ме ну тој епи зо ди у ко јој 
му по сло да вац ну ди по сао у ве ле гра ду. У пи та њу је кри тич ки став, јер Па риз се до жи вља-
ва као сре ди ште ка пи та ли зма, и као ме сто угње та ва ња рад нич ке кла се. Ова кви по гле ди 
по но ви ће се и у раз го во ру са Ма ри јом: „За тим сам јој при чао о пред ло гу мог по сло дав ца 
и Ма ри ја ми је ка за ла да би во ле ла да ви ди Па риз.“ Док Ма ри ја из ра жа ва про вин ци јал но 
ди вље ње глав ним гра дом, Мер со ка же: „Са оп штио сам јој да сам у ње му не кад жи вео 
и она ме је за пи та ла ка кав је. Ка зао сам јој: ’Пр љав. Има го лу бо ва и цр них дво ри шта. 
Љу ди има ју бе лу ко жу’.“25 На де лу је су штин ска, али не при зна та раз ли ка: алу зи ја на 
бе лу ко жу је ја сна, јер је ов де по ве за на са Ма ри ји ном пре пла ну лом, там ном ко жом.

Но, ако су Фран цу зи из ко ло ни ја под ре ђе ни, у ка квој ли су тек си ту а ци ји Ара пи? 
По сто ји ти ња ју ћи су коб из ме ђу оних ко ји го во ре фран цу ски је зик (Евро пља ни) и оних 
ко ји су при ну ђе ни на ћу та ње (Ара пи), што је по себ но ви дљи во у суд ском про це су 
(се стра или при ја те љи жр тве ни су по зва ни као све до ци). Сам Мер со је оно што се на-
зи ва pied-no ir, на зив за Фран цу зе ко ји су жи ве ли у африч ким ко ло ни ја ма и ко ји, као 
што ви ди мо, укљу чу је ам би ва лен ци ју под ре ђе но сти/над ре ђе но сти ро ба и го спо да ра. 
Упр кос про ти вље њу Па ри зу и Фран цу ској, Мер со не ма ла го дан од нос ни пре ма Ара-
пи ма. Ово је тач ка у ко јој Стра нац пре ла зи из дис кур са ко ји је пси хо а на ли тич ки – ве-
зан за по и сто ве ћи ва ње Ара па са мај ком – ка дис кур су ко ји је по ли тич ки, уну тар ко јег 
је Ара пин брат, су пар ник и не при ја тељ у исти мах.

По ста вљен у кон кре тан кон текст, Мер со је уби ца Ара пи на. У том кон крет ном кон-
тек сту, Ара пин ин три ги ра ко ло ни за то ра: он је но мад, пре пу штен сам се би, фа та ли зму, 
дру га чи ји је од Евро пља ни на – у ко ло ни јал ном дис кур су под ре ђи ва ња упра во он 
сим бо ли зу је рав но ду шност, пре пу ште ност суд би ни. Ара пи ско ро да и не го во ре у 
ро ма ну, што по твр ђу је њи хо ву под ре ђе ност у све ту, али и у тек сту. Они су, да кле, 
слич ни Мер соу. Сто га мо ра мо по ста ви ти пи та ње: шта (све) мо же да зна чи уби ство 
Ара пи на? Да ли ће европ ски чи та лац, при ме ра ра ди, лак ше ју на ку опро сти ти уби ство 
Ара пи на не го уби ство Евро пља ни на? (Под се ћа ња ра ди, и наш „есте та“ Раст ко Пе тро-
вић оправ да ва на си ље над црн цем у Афри ци, де лу ко је је об ја вље но 12 го ди на пре 
Стран ца.) Ту ма чи су на ме та ли иде ју да је уби ство Ара пи на ли ше но би ло ка кве мо рал-
не те жи не,26 али ка ко би на то ре а го вао Ара пин ко ји чи та ро ман?

23 Стра нац, 32
24 Стра нац, 34.
25 Стра нац, 60.
26 Brian T. Fitch, The Nar cis si stic Text: A Re a ding of Ca mus’ Fic tion, Uni ver sity of To ron to Press, To ron to, 
1982, 54.
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Мо же мо се сло жи ти са Па три ком Ма кар ти јем ко ји твр ди да је ло ги ка уби ства Ара-
пи на упи са на мно го ви ше у оно ме што ни је на пи са но, не го у оно ме што је сте.27 Али у 
оно ме што је сте на пи са но, чи та мо по зна ти Мер со ов од го вор на пи та ње су ди је о уби-
ству: „Устао сам и ка ко сам имао же љу да го во рим, ка зао сам, не ка ко на сум це, до ду ше, 
да ни сам имао на ме ру да уби јем Ара пи на. (...) Ис при чао сам у не ко ли ко ре чи, пре пли-
ћу ћи је зи ком и уви ђа ју ћи да сам сме шан, да је све то би ло због сун ца. У дво ра ни не ки 
су се на сме ја ли.“28 Овај од го вор се, упр кос под сме ху при сут них, мо ра узе ти озбиљ но 
ба рем због два раз ло га. Пр во, ње го ва не ин те ли ги бил ност је су прот ста вље на по вр шном 
ра ци о на ли зму су да – а тај ра ци о на ли зам др жа ве, су да, дру штва је сте глав на те ма дру-
гог де ла ро ма на. Дру го, ов де се мо же мо осло ни ти на тврд њу Ро ла на Бар та да је сун це 
за и ста узрок уби ства и да је оно знак Мер со о вог при ста ја ња на скуп нор ми раз ли чи-
тих од оних ко је опа жа дру штво – Барт је овај ро ман звао „со лар ни ро ман“. Сун це је 
ов де схва ће но као суд бин ски знак, али мо ра се из ре ћи при мед ба да Барт ни је об ја снио 
шта је то суд би на, од но сно од че га се са сто ји суд би на.29 Ја вља ју се и дру га об ја шње ња: 
Ро бер Шам пи њи, ре ци мо, пи ше да Мер со де лу је као па га нин, у скла ду са при ро дом 
ко ја има сво ју соп стве ну ко хе рен ци ју. Ма кар ти пак твр ди да је те шко са гле да ти шта 
тво ри при ро ду у Стран цу: у ро ма ну по сто ји по зи тив на сли ка при ро де, али у ше стом 
по гла вљу пр вог де ла вла да она не га тив на, де струк тив на, од чо ве ка оту ђе на.30 Мо ра мо 
сто га на ве сти још јед но пи та ње ко је оста је без од го во ра: шта је сун це и за што је оно 
то ли ки не при ја тељ Мер соа, бу ду ћи да га во ди ка зло чи ну и смр ти? Али под се ти мо на 
то и да се ме та фо ра сун ца мо же на ћи у за вр шној ре че ни ци Ни че о ве књи ге Та ко је го-
во рио За ра ту стра, ко ја је Ка ми ју би ла ва жна.

Ре кло би се да је у пр вом де лу ро ма на на де лу бег од те ре та исто ри је кроз ин тен-
зи ван од нос пре ма при ро ди. Мо ре и сун це вла да ју Ма ри ји ним и Мер со о вим су сре ти ма 
на пла жи, а по то ње сим бо ли зу је свест о има нент ној при ро ди све та. Уисти ну ни је пре-
те ра но ре ћи да Мер соа зби ва ња на во де да по чи ни зло чин: сун це, мо ре, пе сак, од бле-
сак но жа, ре вол вер; у том слу ча ју сун це до но си осе ћа ње бес ко нач но сти, али и смр ти. 
При ро да се по сма тра као све про жи ма ју ћа си ла ко јој је ин ди ви дуа под ре ђе на: она на 
при ро ду ре а гу је ма ње или ви ше па сив но, али ва жно је при ме ти ти да је си ла при ро де 
у фик ци о нал ном све ту увек чул но по сре до ва на. Ва ри ја ци је опа жа ја се не мо гу са би ти 
у кон вен ци о нал но се ћа ње на до га ђај, а „кри ти ка опа жа ња се та ко при дру жу је кри ти ци 
вла да ју ћег су бјек та“.31 Ка ми је во ин си сти ра ње на чул ним до жи вља ји ма је део те ку ће 
фран цу ске ди ску си је о епи сте мо ло шком ста ту су опа жа ја и сли ка.32

27 Pa tric McCarthy, Ca mus: The Stran ger, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2004 (1988), 45.
28 Стра нац, 102.
29 Pa tric McCarthy, Ca mus: The Stran ger, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2004 (1988), 45.
30 Исто.
31 To bi as Che ung, ”Li fe-Worlds and the Pro blem of Su bjec ti vity: A Com pa ri son Bet we en Al bert Ca mus’s 
L’Étran ger and Yasu na ri Ka wa ba ta’s Snow Co un try“, Al bert Ca mus in the 21st Cen tury: A Re as ses sment 
of his Thin king at the Dawn of the New Mil len ni um, ур. Mark Or me, Chri sti ne Mar ger ri son, Lis sa Lin coln, 
Ro do pi, Am ster dam-New York, 2008, 150. 
32 Мо рис Мер ло-Пон ти од 1933. го ди не об ја вљу је ра до ве о при ро ди пер цеп ци је, књи гу Фе но-
ме но ло ги ја пер цеп ци је (Phénoméno lo gie de la per cep ti onи), об ја вљу је 1945 (Gal li mard, Pa ris); а Сар тр 
пу бли ку је Има ги нар но (L’Ima gi na i re) 1940. го ди не (Gal li mard, Pa ris).



У том сми слу, сун це је сте оки дач ко ји во ди ка ко нач ном пре о бра жа ју. Ка да се стро-
го по сма тра текст, уби ство Ара пи на за и ста функ ци о ни ше као по вод за то да Мер со 
бу де окри вљен, што во ди ка ње го вом пре о бра жа ју. (То, на рав но, не зна чи да пре ко 
уби ства Ара пи на тре ба пре ћи као да се ни је до го ди ло, или као да је то оправ да но 
уби ство или сим бо лич ко са мо у би ство.) У овој па ра док сал ној ме та фи зич кој при чи, 
ко ја са др жи раз ли чи те аспек те (исто риј ске, по ли тич ке, ауто би о граф ске, фи ло зоф ске, 
вер ске), смрт је глав на те ма и ро ман се струк ту ри ра око три смр ти (мај ка, Ара пин, 
Мер со).33 А ка да је реч о смр ти, мо ра се про ду би ти те ма ап сур да.

Мер со сва ка ко ни је ап сурд ни ју нак од по чет ка ро ма на. По не ким ту ма чи ма, то је 
кључ за чи та ње: „На чин на ко ји при сту па мо Ми ту о Си зи фу ва жан је за при ступ свим 
дру гим Ка ми је вим де ли ма.“34 Ка ми јев по зна ти есеј на те му од но са мо ра ла и исти не 
по твр ђу је вред ност фи зич ког жи во та, по тре бу за лу цид но шћу и не ми нов ност смр ти. 
Све то под се ћа на Мер со ов жи вот, од но сно на ње го во тра га ње за фи зич ким ужи ва-
њи ма, бес на за твор ског ка пе ла на и при хва та ње не ми нов не смр ти. Ов де је на де лу 
објек ти ви зам: ап сурд ни чо век на сто ји да бу де по сма трач ко ји по ку ша ва што објек-
тив ни је и де таљ ни је да опи ше свет ко ји га окру жу је и са ко јим сту па у до дир. На рав но, 
ап сурд је нео дво јив од људ ског ста ња, он ни је иде ја већ не ка вр ста епи фа ниј ског 
ста ња. То зна чи да Мер со ни је са мо стра нац у све ту, ни ти да је са мо свет стран ње му, 
већ и да је он сам се би стран. Сар тр је под ву као још не што: по сто ји страст ап сур да, 
чо век ап сур да не ће из вр ши ти са мо у би ство, јер он же ли да жи ви, без илу зи ја, али и 
без ре зиг на ци је. По сма тра но на овај на чин, Мер со не при хва та пра ви ла игре, јер је 
он не ка вр ста иди о та (Ка ми ју је био бли зак исто и ме ни ро ман До сто јев ског) ко ји од-
го ва ра Ка ми је вим ре чи ма из Ми та о Си зи фу: „Сва Си зи фо ва ти ха ра дост је у то ме. 
Ње го ва суд би на му при па да. Ње гов ка мен је ње го ва ствар. Исто та ко, ап сурд ни чо век, 
ка да раз ми шља о свом му че њу, ућут ку је све идо ле. У све ту из не на да вра ће ном сво јој 
ти ши ни, уз ди же се хи ља де ма лих ус хи ће них гла со ва зе мље.“35 

Мер со је до шао до тач ке пу ца ња ка да је осу ђен на смрт, и ка да је до шао све ште ник 
у по ку ша ју да га при ве де бо гу. На кон из ли ва бе са, Мер со схва та да је свет рав но ду шан, 
али је упр кос том за кључ ку сре ћан:

Као да ме је овај ве ли ки гнев очи стио од зла и са свим осло бо дио на де, 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. Осе ћа ју ћи да ми је та ко сли чан, нај зад та ко сро дан, бли зак, уви део сам 
да сам био и да сам још сре ћан.36

Ов де на сту па „нул та тач ка“, тач ка рав но ду шно сти ко је се пре тва ра у нај ве ћу ра до зна-
лост. Ап сур ди стич ка пер спек ти ва зна чи да је Си зиф сре ћан, јер по сто ји за до вољ ство 
у бор би; Мер со о ва бор ба по чи ње бу квал но не по сред но пред смрт, али ипак по чи ње. 
Или се мо жда тек та да ја вља свест да је она од у век по сто ја ла? 

33 Re i ner Pop pe, Erläuterungen zu Al bert Ca mus Der Frem de, Ban ge, Hol lfeld, 2008 (4. из да ње), 39. 
34 Ed ward J. Hug hes, ’Post fa ce’, The Cam brid ge Com pa nion to Ca mus, ур. Еdward J. Hug hes. Cam brid ge 
Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2007, 203.
35 Ал бер Ка ми, Мит о Си зи фу, прев. Ве сна Ињац, Мо но и Ма ња на, Бе о град, 1999, 181.
36 Стра нац, 116.
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Чи та о ци че сто по ста вља ју пи та ње где је у при чи отац? Ре кло би се да је ње го ва 
уло га ве о ма ва жна. Прем да упа дљи во од су тан, по ја вљу је се у дру гом де лу ро ма на, у 
пе том по гла вљу у јед ној при чи ко ју је Мер соу ис при ча ла мај ка (ве о ма је би тан њен 
по сред нич ки глас). Са слу шај мо ту при чу, ко ју нам ка зу је за то че ни Мер со, на кон ре-
флек си је о при ро ди ка зне, ко ја му де лу је по ма ло ко мич но (то је онај Мер со от по ра и 
ап сур да): „Чи ње ни ца да је суд ска од лу ка про чи та на у два де сет ча со ва, а не у се дам-
на ест, да је мо гла би ти и са свим друк чи ја, чи ње ни ца да су је до не ли љу ди ко ји ме ња-
ју ру бље, да је из ре че на у име јед ног та ко нео д ре ђе ног пој ма као што је фран цу ски 
(или не мач ки, или ки не ски) на род, све је то, по мом ми шље њу, од у зи ма ло мно го озбиљ-
но сти јед ној та квој од лу ци“,37 али Мер со је све стан да мо ра да при зна, упр кос све му, 
ње но деј ство, и он да се код ње га ја вља ва жно се ћа ње на при чу о оцу:

У та квим тре ну ци ма се ћао сам се јед ног до га ђа ја ко ји ми је ма ма ис при ча ла у ве зи с 
мо јим оцем. Ја га ни сам по зна вао. Све што сам од ре ђе но знао о том чо ве ку би ло је мо жда 
оно што ми је она та да о ње му ка за ла: ишао је да гле да по гу бље ње не ког уби це. Ло ше се 
осе ћао при са мој по ми сли да ће та мо ићи. Ипак је оти шао и, кад се вра тио, по вра ћао је 
го то во це лог тог ју тра. Отац ми се тад учи нио не ка ко од вра тан. Сад сам схва тао, би ло 
је то та ко при род но. Ка ко то да ни сам уви ђао да од из вр ше ња смрт не ка зне не ма ни чег 
зна чај ни јег и да је то, на по слет ку, је ди на за и ста за ни мљи ва ствар за чо ве ка! Ако бих 
икад из и шао из за тво ра, ишао бих да гле дам сва ко по гу бље ње.38

Ро ман је, на рав но, ис пу њен ла жним фи гу ра ма оца (све ште ни ка, упра ви те ља, ше фа, 
су ди је), са да је пред на ма пра ви отац. Опи са ни чин оца ни је вул гар ни сен за ци о на ли-
зам, већ ис пи ти ва ње смрт не ка зне, исто што у сво јој за твор ској ће ли ји чи ни сам Мер со. 
Да кле, он на ли ку је оцу, упр кос то ме што га ни је упо знао и за јед но с оцем на ла зи се с 
дру ге стра не „др жа ве“ и оче ки ва ног од но са пре ма жи во ту и смр ти.

По сто ји ли ве за из ме ђу ап сур да, по бу не и по е ти ке? Не ки ис тра жи ва чи су оправ-
да но го во ри ли о „по бу ње нич ком сти лу“ (style révolté), ве за ном за дру ги део ро ма на, 
кojи по сто ји за јед но сa „ап сурд ним сти лом“ (style ab sur de) и „по е тич ким сти лом“ (style 
poéti que).39 Ка ми из ла же са ти ри је зик ауто ри те та и ње го ви са вре ме ни ци Сар тр и Ро лан 
Барт су би ли шо ки ра ни не књи жев ним из гле дом Стран ца. Ре че ни це су крат ке, али не 
све (на при мер, по след ња ре че ни ца пр вог по гла вља има де сет ре до ва). Че сто се, ка ко би 
се ус по ста ви ла ве за ме ђу ре че ни ци ма, ко ри сте реч це (и, али) и нео д ре ђе не кон јунк-
ци је (по том, кад, ма ло ка сни је, ме ђу тим, за сад). По сто ји и те за да је Стра нац за пра во 
при кри ве ни днев ник, пи сан у раз ли чи тим тре ну ци ма (то по го то во ва жи за дру ги део 
ро ма на, јер у Мер соу ра сте са мо свест). Ути сак је да су на де лу две си ле у ро ма ну: јед на 
ко ја на сто ји да оства ри днев нич ки ро ман и дру га ко ја же ли да умак не ко хе рен ци ји.40 
Глав на фи гу ра Стран ца је ре ти цен ци ја. Иза ње се кри је од ба ци ва ње ко нач них су до ва, 
дру штве них нор ми и нор ма тив ног по на ша ња. Јед но став ни је зик ро ма на ни ка да не 
упу ћу је на ве зе, окол но сти или зби ва ња из ван ње га. Иако Ка ми тем по рал ност не при-

37 Стра нац, 107.
38 Исто.
39 Ro bert de Luppé, Al bert Ca mus, Édi ti ons uni ver si ta i res, Pa ris, 1963, 74 и 76.
40 В. Pa tric McCarthy, Ca mus: The Stran ger, Cam brid ge Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2004 (1988), 25.
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ка зу је на ја сан на чин, чи ње ни ца је та ко ђе да је у ро ма ну при ка за но ре ла тив но крат ко 
раз до бље.

Је зик је у сре ди шту Стран ца, чи ме се им пли цит но по ста вља пи та ње ко ли ко нам 
је наш је зик стран. По зна ти пр ви па сус по ста вља пи та ње о је зи ку и зна че њу: „Да нас 
је ма ма умр ла. А мо жда и ју че, не знам. До био сам те ле грам из до ма: ’Мај ка пре ми ну-
ла. По греб су тра. По што ва ње.’ Ово ни шта не зна чи. Мо жда је би ло ју че.“41 Од мах нам 
по ста је ја сно да не ма мо је зик ко ји вла да си ту а ци јом, и у из ве сном сми слу ро ман је по-
тра га за је зи ком ко ји би мо гао њо ме да овла да. Мер со при ма те ле грам, ко ји опо на ша 
ње гов не до ста так емо ци ја. Али, као што је при ме ће но, од те ле гра ма се оче ку је да 
бу де та кав, не и од си на (Ури Ај зен цвајг сма тра да је те ле грам „квин те сен ци ја пи са ња“, 
јер то ку људ ског ис ку ства не ме ће ап стракт не, ар би трар не ка те го ри је).42 Не и ден ти фи-
ко ва но ја чи та текст те ле гра ма, ко ји је је зич ки све де ни ји од доц ни јег тек ста ро ма на, 
али због из о стан ка при свој них при де ва ја сно на ја вљу је ре дук ци ју. Те ле грам оба ве шта-
ва чи та о ца о смр ти при по ве да че ве мај ке, али упу ћу је и на чи ње ни цу са ме смр ти. Као 
ствар но сни ци тат, он је је згро, ар хе чи та вог тек ста, и као сва ко по ре кло,43 он је и на лог, 
на ред ба, пер фор ма тив на осно ву ког де лу је при по ве дач и од ла зи на са хра ну у Ма рен-
го, ме сто пе де се так ки ло ме та ра уда ље но од Ал жи ра. Али ва жно је од мах обра ти ти 
па жњу да Мер со, прем да че сто оп ту жи ван за па сив ност, не при хва та ауто ри тет слу жбе-
ног те ле гра ма (јер га ша ље др жав ни ста рач ки дом у ко јем је би ла сме ште на мај ка) без 
кри ти ке. За ње га, са др жај те ле гра ма „ни шта не зна чи“. Опи су ју ћи од мах на по чет ку 
при по ве да ча као чи та о ца, Стра нац нâс, ње го ве чи та о це, упо зо ра ва ка ко да му при-
сту пи мо: мо ра мо би ти све сни зам ке и на ло га (на ред бе) ко је овај уну тра шњи мо но лог 
за бе ле жен уз по моћ умет но сти кри је у се би.44

По сто ји, на рав но, и лир ска стра на ро ма на. Нај по зна ти ји еле мен ти ли рич но сти 
ве за ни су за срећ не тре нут ке ко је Мер со про во ди на пла жи са Ма ри јом. Иако по чи ње 
без вољ но шћу глав ног ју на ка, тај дан је ве о ма ва жан: „Би ло ми је те шко да уста нем, јер 
сам био умо ран од ју че ра шњег да на. Док сам се бри јао, пи тао сам се шта да ра дим и 
ре шио да идем на ку па ње.“ Та мо сре ће Ма ри ју Кар до ну, бив шу дак ти ло граф ки њу из 
ње го ве кан це ла ри је, „ко ју сам у оно вре ме же лео. А и она ме не, чи ни ми се. Али, убр зо 
је оти шла и ни смо има ли вре ме на“. Са да је си ту а ци ја дру га чи ја: при по ве дач јој по ма-
же да се поп не на бо ву и том при ли ком овлаш до ди ру је ње не гру ди: „Био сам још у 
во ди кад је она већ по тр бу шке ле жа ла на бо ви. Окре ну ла се к ме ни. Ко са јој је па да ла 
на очи и она се сме ја ла. По пео сам се по ред ње на бо ву. Би ло је при јат но и као у ша ли 
за ва лио сам гла ву и спу стио је на њен тр бух. Ни шта ни је ка за ла и ја сам остао та ко.“ И 
са да сле ди лир ски из лив: „Це ло не бо ми је би ло у очи ма, а би ло је пла во и зла та сто.“45 
Чо век и ко смос се ста па ју у бр зим и ек ста тич ним сли ка ма. 

41 Стра нац, 31.
42 Uri Eisen zwe ig, Les je ux de l’écri tu re dans l’Etran ger de Ca mus, Let tres Mo der nes, Pa ris, 1983, 11. 
43 В. Ђор ђо Агам бен, „Шта је на ред ба?“, Дис по зи тив и дру ги есе ји, прев. Ма ри ја Ра до ва но вић, 
Адре са, Но ви Сад, 2012, 33–58.
44 В. P. Ga il lard, Al bert Ca mus, Bor das, Pa ris, 1973, 79; Pa tric McCarthy, Ca mus: The Stran ger, Cam brid ge 
Uni ver sity Press, Cam brid ge, 2004 (1988), 14.
45 Стра нац, 42.
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Ова кви лир ски тре ну ци су упа дљи во од сут ни из пр ве две тре ћи не дру гог де ла 
ро ма на, у ко ји ма се опи су је за то че ни штво и суд ски про цес, али се из но ва ја вља ју у 
за вр шним по гла вљи ма. У пр вом де лу ро ма на Мер со из бе га ва сва ку ин тро спек ци ју и 
пре пу шта се чул ном ис ку ству. Ње го ва рав но ду шност је ме ша ви на не мо гућ но сти да 
се осе ћа и про те ста због не а у тен тич не емо ци је, што у при по вед ном је зи ку зна чи пре-
власт сли ке у од но су на ап стракт не иде је. То је по ве за но са ши ром те о ри јом пер цеп ци-
је, јер опа жа ји гра де дру га чи ји по ре дак од фи зич ке ка у зал но сти. Пи са ни стил по дра жа-
ва ту опа же ну ствар ност, што зна чи да је не по треб но по ста вља ти пи та ње ко хе рен ци је 
и ка у зал но сти по во дом Ка ми ја. По зна то је да струк ту ра Стран ца са др жи не по ду дар-
но сти. Не мо гу ће је, на при мер, ја сно ре ћи ка да Мер со ка зу је ко ји део при че, јер он 
по вре ме но го во ри у са да шњем, а по вре ме но у про шлом вре ме ну.46 У ро ма ну не по сто-
ји увек ја сна ве за из ме ђу до га ђа ја и осе ћа ња. Али то ни је чуд но – у пи та њу је сли ка 
све та у ко јем за јед ни ца, бог и дру ги об ли ци тран сцен ден ци је ви ше не ма ју кре ди би-
ли тет, а уни вер зал ни ра зум за ме њу је ин тим ни па тос соп ства. Украт ко у овом ро ма ну 
је пул са ци ја сва ко дне ви це на шла свој од луч ни из раз, уте ме љен на нео сен зу а ли зму и 
ег зи стен ци јал ном ап сур ду.

Ка да се пр ви пут су срет не мо са ап сур дом у ро ма ну ми сли мо да је то у ре ду, да је 
у пи та њу не ка кво од сту па ње од ре дов них окол но сти и да ће се ства ри вра ти ти у свој 
ток, од но сно да ће све по ста ти ја сно, обра зло же но и оправ да но. Ка ко би до дат но опо-
вр гао ова кво здра во ра зум ско уве ре ње, дру ги део ро ма на усред сре ђен је на про блем 
ин тер пре та ци је или, пре ци зни је, не тач не ин тер пре та ци је. Чи тав са др жај дру гог де ла 
ве зан је за до га ђа је опи са не у пр вом де лу и сви ли ко ви се по ја вљу ју још јед ном. Мер со 
пре ма пред став ни ци ма прав ног си сте ма, као ин тер пре та то ри ма ег зи стен ци је, гра ди 
иро ни чан од нос. Пор трет Мер соа ко ји вла сти ства ра ју је по гре шан; иако је те шко ре ћи 
ка кав је он тач но, ја сно је да они гре ше – то иза зи ва сим па ти је чи та ла ца. Али ни је дат 
ни ко рек тив, а и чи та лац би се мо рао до се ти ти да не ма ни ка квог јам ства да је пор трет 
Мер соа ко ји је са здао ва љан.

Ре као бих да свој успех Стра нац ду гу је упра во то ме што ни је књи га ко ја об ја шња-
ва, али нас во ди по ру бо ви ма мо гу ћих об ја шње ња што их по тра жу је на ша во а јер ска 
зна ти же ља. Стра нац и Мит о Си зи фу су део је јед ног но вог ми та у књи жев но сти, ко ји 
ће обе ле жи ти ње не ва жне то ко ве чи та вог 20. сто ле ћа и за слу жи ти па жњу фи ло зо фа: 
на и ме, књи жев ност по чи ње та мо где фи ло зоф ски, по ли тич ки, ре ли гиј ски је зик до спе ва 
до гра ни ца ар ти ку ла ци је (Каф ка, Џојс, Ка ми, Бе кет, Бор хес, Зе балд...). Ка ми ви ди сво је 
ју на ке као оли че ње по тра ге за ап со лу том и за исти ном и иде је пре тва ра у ро ма неск ну 
струк ту ру по мо ћу сли ка, ком по зи ци је, је зи ка, од но са ме ђу ли ко ви ма. Ста ра те ма естет-
ске ауто но ми је и ме ди ја исти не ов де је отво ре на на на чин сли чан ра ним мо дер ни сти ма 
по пут Фло бе ра, ко ји је тра жио од го ва ра ју ћи је зик по мо ћу ко јег би при ка зао ба нал ност 
све та. Фло бер је у то ме ус пео, ка да је реч о гра ђан ском де вет на е стом ве ку; Ка ми је 
та ко ђе ус пео, али у бит но из ме ње ним окол но сти ма. Три ја да ко ја га је обе ле жи ла (жи-
вот, на си ље, исто ри ја) но си ла је огром ну те жи ну на кон Пр вог свет ског ра та. Ка ми је 
при па дао пр вој ге не ра ци ји про зних пи са ца ко ја је не ми нов но мо ра ла да се су о чи с 

46 Ade le King, Al bert Ca mus, Ha us, Lon don, 2010, 39.
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ис ку ше њи ма ни хи ли зма. Као што је по зна то, он је ре ше ње за овај про блем тра жио у 
ди ја лек тич ком од но су из ме ђу хе до ни зма и ети ке. Оту ђе ност од дру штва за ње га је 
зна чи ла под ре ђе ност си ла ма при ро де. Ап сурд чу чи ту, крај нас, од мах иза угла и иза-
зи ва нас; али упра во за то вре ди жи ве ти. Он је, ка ко твр ди Роб-Гри је, фор ма тра гич ног 
ху ма ни зма47 – свет је оп ту жен за са у че сни штво у уби ству јер свет се бе об ма њу је за то 
што не же ли да при хва ти од су ство сми сла као исти ну о чо ве ко вом по ло жа ју, и то као 
„по жељ ну исти ну“.48 

Вра ти мо се са да пи та њу им пли цит но по ста вље ном у на ве де ним сти хо ви ма Рај не-
ра Кун цеа: да ли је Ка ми био у пра ву или не? Мо ра мо ра чу на ти на то да ово пи та ње 
по ста вља мо уну тар јед ног све та ко ји се раз ли ку је од Ка ми је вог, или се ба рем на ши 
до жи вља ји све та раз ли ку ју. Ре кло би се да се свет ни је ма ло про ме нио од 1960. го ди-
не, ка да је Ка ми тра гич но стра дао у ауто мо бил ској не сре ћи. То је, пре ма оце ни Жи ла 
Ли по вец ког, свет „па ра док сал не сре ће“, а не ме та фи зич ких па ра док са.49 У све ту сти-
му ла ци је на дра жа ја, чул них ужи та ка, по тра жње, хи пер по тро шње, тр жи шно сти и бес-
ко нач ног умно жа ва ња по тре ба, чи ни се да је Мер со ов хе до ни зам од нео по бе ду, али 
то не ва жи и за ње го ву по бу ну, мо жда и за то што је Ле ви ја тан по стао му дри ји не го што 
је ика да био и што је уки нуо по ли тич ке (али не и еко ном ске) ко ло ни је и ни ка да не би 
до зво лио да се не ко ме су ди за то што ни је пла као на мај чи ној са хра ни. Де кла ма тор ни 
тон за вр шних ре до ва ро ма на, ка да Мер со из ра жа ва да ће ње го во по гу бље ње би ти 
при ли ка за ан та го ни стич ки јав ни спек такл, по твр ђу је па ра докс по мо ћу ко јег фи гу ра 
дру штве не мар ги нал но сти и син гу лар но сти не по ста је са мо пред мет јав не мр жње, 
већ исто та ко и тач ка кул тур не иден ти фи ка ци је са ми ли о ни ма чи та ла ца.50 

При то ме, у на шем све ту се све са гну ша њем од ба цу је као иде о ло ги ја, осим ка пи-
та ли зма, што би за Ка ми ја би ло са свим не при хва тљи во. Он већ то ком ра та слу ти, су де-
ћи по ли ку Мер соа, да је ве ли ким иде о ло ги ја ма (ко му ни зам, фа ши зам) до шао крај и да 
ће се ме сто бор бе са свим пре ме сти ти у чо ве ко ву уну тра шњост. Чи ње ни ца је да ју нак 
ро ма на од ба цу је све иде о ло шке док три не и да ро ман не са др жи ни јед ну отво ре ну 
рас пра ву на те му по ли ти ке. То је уисти ну слич но са на шим вре ме ном кри зе по ли тич-
ког де ло ва ња и ор га ни зо ва ња и не мо гућ но сти да се од го во ри на пи та ње: где је мо-
гућ ност до га ђа ја? Ни хи ли зам је код Ка ми ја по ве зан са од ба ци ва њем есте тич ког и 
по е тич ког мо де ла по ли ти ке и отва ра њем мо гућ ност игра ња свих уло га, осло ба ђа ње 
чо ве ка за по ли тич ко. Да кле, иза зов је био – а мо жда и остао: ми сли ти кроз ни хи ли зам, 
а не про тив ње га.51
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51 Sa mant ha No vel lo, ’Tra gedy and “Aest he tic Po li tics”: Re-thin king the Po li ti cal beyond Ni hi lism in 
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Ка ми та ко ђе у ли ко ви ма Мер соа и Ма ри је до ча ра ва де мо кра ти за ци ју же ље – на-
ро чи то сек су ал не же ље – ко ја обе ле жа ва и на ше до ба отво ре ног из ла га ња те ла и 
сек су ал но сти. Мо жда је упра во Ка ми тво рац вар љи ве уте хе кул та те ла и те ле сних за-
до вољ ста ва ве за не за ег зи стен ци ју у све ту без ме та фи зи ке, из у зев ме та фи зи ке ро бе 
и ка пи та ла ко ја се бе из у зи ма из сва ке ди ску си је. Осим то га, Ка ми се за ни ма за ло кал но 
окру же ње ко је је до би ло на вред но сти у на ше до ба (су се ди, при ја те љи, ста нов ни ци 
исте згра де...). Ло кал но, оли че но у фор ма ли зму и рит му сва ко дне ви це, без ја сно из ра-
же них пра ви ла, на су прот зва нич ном, јед на је од иде о ло ги ја от по ра хо мо ге ни за ци ји 
и гло ба ли за ци ји. У ду бљем сми слу, Ка ми у Стран цу сли ка жи вот во ђен из ме ђу ис то ри-
стич ке и би о по ли тич ке па ра диг ме, а као од го вор ну ди са мо све сно кул ти ви са ње сва-
ко днев ног жи во та. Иако се ниг де то отво ре но не го во ри, др жа ва и ње на би о по ли ти ка 
су при сут не у сфе ри ра да и прав де, а Ле ги ја ча сти и на си ље ко ло ни јал не вла сти де кон-
стру и шу исто ри ци стич ку па ра диг му на ци је-др жа ве. По сма тра но из овог угла, Ка ми ја 
у Стран цу за ни ма тро у гао ко ји ће би ти по дроб но ис пи ти ван то ком по след њих де це-
ни ја: сло бо да по је дин ца, др жав ни ин те рес, де ло ва ње мо ћи.52 Пи та ња по кре ну та у 
Стран цу и у есе ји ма и да ље су, пре ма не ким ми шље њи ма, на днев ном ре ду: „од прет ње 
ни хи ли змом, до за ла га ња за по бу ну; од кри ти ке то та ли тар ног мен та ли те та до про-
бле ма ’ле ги тим ног’ уби ства и тех но ло шке су пер мо ћи.“53 Ху ма ни зам 21. ве ка при зи ва 
пре ва зи ла же ње тра ге ди је мо дер но сти; та кав ан ти ху ма ни стич ки ху ма ни зам при зи ва 
и Мер со, гро зно ра но, ипак до вољ но ра но слу те ћи, у јед ној им пло зи ји, да по сто ји све-
тлост и с дру ге стра не про ва ли је ко ја је уну тар чо ве ка, а не ме ђу ме та фи зич ким вр хо-
ви ма ко је он тре ба да до сег не.
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