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СВЕТИИСТИНА 
КЊИЖЕВНОСТИ:КАМИЈЕВ
НАГОВОРНАПОМИРЕЊЕ

Сажетак:Чла нак на сто ји да Ка ми је ву ви зи ју „ис пра вље ног ства
ра ња”, с јед не стра не, мо ти ва ци о но си ту и ра у књи жев но и де о ло
шке кон тро вер зе ње го вог до ба, а с дру ге, ука же на ње но те о риј ско 
оправ да ње и естет ско пот кре пље ње осла ња ју ћи се на, си сте мат
ски не у о бли че не али број не и екс пли цит не, ре флек си је ау то ра о 
ста ту су књи жев но сти и уло зи умет нич ке прак се. За кљу чу је се да 
је на из глед ко ле бљи ва Ка ми је ва по зи ци ја про из вод све сне од лу ке – 
и ње ног спро во ђе ња – да је пре вас ход ни за да так умет ни ка да, у 
про тив ста ву пре ма пре врат нич ким док три на ма спа со но сног ре
ше ња, сво јом бун тов ном на ја вом об зир ног пре по ро да у име прав де 
и ле по те, раз у ме ва и ства ра лач ки све до чи про тив реч ја вла сти тог 
вре ме на и за го ва ра њи хо во, мо жда и не до глед но, по ми ре ње.

Кључне речи: Ка ми, по ми ре ње, умет ност, исти на, ства ра ње, 
пре по род

„Небихмораописати:”1–пише,дакле,Ками(Camus)1942.
gодине–„да јесвијетбио јасан,умјетносттонебибила,

1 Овајчланакнастаојеуоквирупројекта41004„Реткеболести:молеку
ларнапатофизиологија,дијагностичкиитерапијскимодалитетиисоци
јални,етичкииправниаспекти”,потпројекат„Биоетичкиаспекти:мо
ралноприхватљивоубиотехнолошкиидруштвеномогућем”ипројекта
43007„Истраживањеклиматскихпроменаињиховогутицајанаживот
ну средину, праћење утицаја, адаптација и ублажавање”, потпројекат
„Етикаиполитикеживотнесредине:институције,техникеинормепред
изазовомпроменаприродногокружења”,којефинансираМинистарствo
просветеинаукеРепубликеСрбије.
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а да ми се чинило да свијет има смисла, не бих писао”.2 
Књижевностје,судећипремаовомзапису,одговорнанеја
санинесмисленсвет.Другоиме зањеговоразјашњењеи
осмишљавањејесхватање.Алисхватитисвет,Камикаода
ниједногтренутканемасумње,тонезначипревасходнораз
откритињеговетајнеиразабратизаконитостињеговогод
вијања,већ„свестиганаљудско,означитичовековимпеча
том”,односнотозначи„пријесвегаујединити”.3Приметном
апстинирањуодтермина„истина”уовом„схватањусвета”
доследно онда одговара повлашћеност његовог органона.
Наукасеуовомконтекстунинепомиње,филозофијатакође
илиумањојмери,апресуданзначајдобијауметност.Такав
њен статусповлачи специфичноразумевањењеногкарак
тераисврхе.МоглобисерећидасевећуКамијевојупо
требитермина„уметност”свевишепримећујепремештање
нагласкасадескриптивноестетскихпасажананормативну
артикулацијуњенепожељнедруштвенефункције,којавре
меномпостајесвебременитијаулозимаизадацима.Онису
додушепретежнопомиритељскеприроде,алистогауправо
неупоредиво захтевнијии, најзад, емфатичкиинтонирани:
„Циљумјетностиниједастваразаконеилидавлада,већда
пријесвегасхваћа.(...)Умјетникнакрајусвогапутапрашта
умјестодаосуђује.Оннијесудацнегоисправљач”.4

ТаобзирностиспуњенаразумевањемкодсамогКамијане
долази,међутим,тек„накрајупута”,некаорезигнацијапо
искуствузаблуделоггосподствасуђењакојебисададако
ригује,већчитавимтокомпута,притомниуколиконепо
ступајућипитомоисмерно.Другачијеречено,управоприн
цип праштања и исправљања чији јефункционер, налаже
уметникудаобзирноалинепоколебљивоибескомпромисно
устајепротивначелакоја,стилизованауапсолут,немајука
пацитетмилосрђаиобзирнихпотеза.Негдеприкрајусвог
пута,најдаљевећсачетрдесетчетиригодине,кададржиго
ворприликомуручењаНобеловенаграде,Камипресумира
него„открива”властитивјерујупогледууметности.Опет
ненаметљиво,опрезно,сарезервамакојеизбегавајуунивер
зализацију, онпризнаједа,иако сâмнеможедаживибез
уметностикојуствара,њуникаданије„стављаоизнадсве
га”,дагаона,упрaвозатоштојењеговапотреба,„недијели
одљуди”,негоомогућавадаживи„попутсвихосталих”.А

2 Camus,A.(1976)За пи си,Одабранадјела,књига7,Загреб:Зора,Графич
кизаводХрватске,стр.199.

3 Camus,A.(1975)Мит о Си зи фу; Пи сма јед ном не мач ком при ја те љу; Го
во ри у Швед ској,Одабранaдјела,књига5,Загреб:Зора,Графичкизавод
Хрватске,стр.22.

4 Исто,стр.185.
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онда се готово неприметно, у истомобраћању, са испове
дањадазањегауметност„нијезадовољствоосамљеника”
којепроистичеизмржњеипрезира,прелазинакрупнијуи
далекосежнијутврдњукојапоопштавада„правиумјетници
ништанепрезиру,онисеприсиљавајударазумијуумјесто
дасуде”:„Иакосенаовомсвијетумораопредијелити,они
сеопредељујузадруштвоукоме,премаријечимавеликог
Ничеa,нећевишевладатисудац,већстваралац,биоонрад
никилиинтелектуалац”.5

Чиниседајетимеуметникнемалокредитиран,ауметност,
каоњеговексклузивнизавичај,уздигнутанарангузорног
моделадруштвеногорганизовања, слике једнеутопијене
присилногинеконкурентског,перманентногстварања.Ако
кодКамијанемазадовољстваосамљеника,имамождајед
ног другог удомљења својственог уметницима откад по
стадоше интелектуалци, са осећајем дуга и задатка своје
аутономне а никад довољно утицајне „професије”, једног
другог удобног смештања у митологију мучеништва на
страживаздаугроженихвредности (произвољно (не)одре
ђеног)човекаисвета,чијисујединиправовернипородии
тумачи,једногчак(духовничког?,праведничког?,нарцисо
идног?)задовољствакоје,најзад,истовременоовековечује
иокамењујеуметностиуметникеуузвишеном,трудноми
перманентномдисидентству одма ког одређеног, стањуи
могућностиствари,наметнутогПлана.Aкоуметностзаиста
несмедабудезадовољствосамотника,ондауметникмора
даучествујеудогађајимасвогвремена.„Мисмоангажира
ни,иакопротивсвојевоље”,вајкасеилимириКами:„На
покон,нечиниборбаоднасумјетнике,негонасумјетност
приморавадапостанемоборци.Посвојојулози,умјетник
јесведокслободе”.6Утојчаснојмобилизацијиипишчева
величинаогледаласеуслужењуистиниислободи:алионој
истиникојутребаувекизновазасниватииосвајатиионој
слободикојајеопаснамакарколикоизаносна.

Ети ка естет ског ху ма ни зма

„ЗаразликуодСартра,Камијепрвоинајвећмабиоумет
ник,уметниккојијеимаотачнуидејуотомештауметност
иуметниктребадабуду.Његовауметничкасвестобјашња
вала је и подржавала све његове остале активности”, на
глашавасправомЖерманБре(Bréе).7Алиповокацији,по

5 Исто,стр.167168.
6 Camus,A. (1976)Кро ни ке,Одабранaдјела,књига8,дватома,Загреб:

Зора,ГрафичкизаводХрватске,стр.134.
7 Brée,G.(1961)Ca mus,NewBrunswick:RutgersUniversityPress,p.10.
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ономштогапризива,вансвакесумњеуметник,апообра
зовањуфилозоф,Каминијеједноставнакњижевноисториј
ска чињеница, понајмање носталгични сентименталиста,
идалекојечакиоднекаквееснафскеприврженостиумет
ности.Уметност,премаКамију,пристајесамоуз„обећање
верностикојесвакиумјетникдајесвакидансамомсебиу
тишини“.8Тоуметничкупраксуидржањеуметниказаиста
доводиублизинуоногаштозапажаЗбигњевБјењковскиу
стожернојтезисвогесеја„КамиантиКафка”:да„спозици
јеморалистаКаминесилазиникад.Никаднијеполитичар,
тактичар, трибун,идеолог, никаднеинтервенише”.9Бјењ
ковскидодушепревасходноимаувидуалжирскукризукао
аргументативниосновкојибимогаопоткрепититакавстав.
Аличакитада,чакиакосеимаувидуКамијеваизјавада
измеђуАлжираимајкебирасвојумајку–онрадијеоста
јеуправоборац,аличистихруку,идакакоморалиста,али
уакцији.10Профетможданемогућеисвакаконеудобнепо
зиције , алипозиције која сечинилода јединаможебити
достојнапозвањауметникаи–одређењачовека.Уосталом,
велиКамиодговорајућина једнопитањеновинара,у тек
стукоји јеприређивачОдабранихдјелапримеренонасло
вио„Умјетникињегововријеме”,„можданијепотребнода
каоумјетниципосредујемоудогађајимастољећа.Али,као
људи,јест”.11 

Адогађајинисунималонаивни.Погубна ратна сведочан
ства диктирају прекретнички регистар, чак и кад се арти
кулишуупротивставупремапревратничкимидеологијама.
„Двапитањакојаубудућепостављанашевријемедруштву
доспеломубезизлаз:јелимогућестварање,јелимогућаре
волуција?–истосупитањекојесетичепрепородаједнеци
вилизације”.12Грчкинаукјеувектудаопомене:неможесе
битиуметникинечовечанистовремено.Сестреистемајке

8 Camus,A.(1975)Мит о Си зи фу; Пи сма јед ном не мач ком при ја те љу; Го
во ри у Швед ској,Одабранaдјела,књига5,Загреб:Зора,Графичкизавод
Хрватске,стр.171.

9 Бјењковски,З.(1982)Па кло ви и Ор фе ји: есе ји о за пад но е вроп ској ли те
ра ту ри два де се тог ве ка,Ниш:Градина,стр.195.

10Упоредити:Михаиловић,Д.КамииСартр–чистеи(ли)прљаверуке,у:
У тра га њу за сми слом: по во дом сто го ди на од ро ђе ња Ал бе ра Ка ми ја 
и по чет ка об ја вљи ва ња де ла Мар се ла Пру ста.Утрагањузаизгубље
ним временом (19132013), Класици светске књижевности: јубилеји,
књига6,приредилеЈеремић,В.иМихаиловић,Д.(2013),Београд:Уни
верзитетска библиотека „Светозар Марковић”, Филолошки факултет, 
стр.182183.

11Camus,A. (1976)Кро ни ке,Одабранaдјела,књига8,дватома,Загреб:
Зора,ГрафичкизаводХрватске,стр.231232.

12Camus,A. (1976)По бу ње ни чо вјек, Одабрана дјела, књига 6, Загреб:
Зора,ГрафичкизаводХрватске,стр.266.
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побуне,самоскупамогуостваритиразлогсвогустанка.Бу
дући уметник постбогоубојичког времена, Ками препород
третиракаопохрањенипреостатакидеалапопогребусва
когидеалитета.Онзахтеваискренуверумакарупожељност
његовемогућностии,истовремено,резервисанунаду,једно
истинско„каода”приступањеипоступање:„Постојисамо
једнокориснодјеловање,онокојебипоновостворилочовје
каиземљу.Јаникаднећупоновостворитиљуде.Алитре
бапоступатикаода”.13 Phi lo sop hie des als obвременомтако
постајецентралниКамијевпостулат.Убеђивачкастратегија
сепонавља.Са готовоскрушеногпризнањанеопходности
опонашања стварања у свести о немогућности рекреације
људи,тосведочанстволичнеинвестицијесугеришеидоби
јакарактермакарпрепорукекојапретендујенауниверзално
важење:„Акопослушамиронијуприкривенуубитиствари,
онасеполакоразоткрива.Намигујућималимбистримоком,
онакаже:‘Живјетикаода...’Упркоссвиммојимтрагањима
утомејесвамојазнаност”.14

Настојећидаситуирауметникаутајиронизованичинпо
стања, Ками би да умакне позицији судишта охоле тран
сценденције и истовремено, естатски егзистирајући, не
затворисеустановишту„лепедуше”,одкојегсечинида
започињесвојупустоловину.Иукорењенустварностиис
клизаоизње,обавезандаодговоринаизазовесвогвремена,
оннеможедасехерметизујеуинтимнисветафричкоглета
својемладости.Камиистичеиписмомнегује–алиника
данеапсолутизује–једанврлоодређен„Медитеран”,онај
који симболише очување античког наслеђамере, форме и
границе.Онодлучноуказуједасе„европскаидеологијау
последњих сто педесет година конституисала у сукобу са
‘природом’и‘љепотом’идасеникаквоцивилизацијскона
слеђенеможезасноватибезмеђусобногпрожимањаелеме
ната‘медитеранскесвјетлости’и‘европскеноћи’”.15Иску
пљење,компензација,коректура,враћањеправапотиснутом
аблаготворноммоменту,анетрагањезауточиштемукојем
престајутензије,нарочитонеза„колевком”,чиниседајето
праведнамеранамереКамијевеинтервенције.

Изреком кодКамија стоји да сама уметност „не бимогла
осигурати ренесансу која претпоставља правду и слобо
ду“–небилисеодмахизадописалаједнаспецификација:

13Camus,A. (1976)Кро ни ке,Одабранaдјела,књига8,дватома,Загреб:
Зора,ГрафичкизаводХрватске,стр.155.

14Camus,A. (1975)На лич је и ли це; Пи ро ва ње; Ље то, Одабрана дјела,
књига1,Загреб:Зора,ГрафичкизаводХрватске,стр.82.

15Ковач,Н.(1975)Су коб би ћа и иде а ла – али је на ци ја у де лу Ал бе ра Ка ми
ја,Сарајево:„Свјетлост”,стр.161.
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„Алибезњетаренесансанебиималаобликинебизначила
ништа”.16Акоиниједовољна,ипактеклепотаобликујеи
осмишљаваправеднупобуну.Судећиипремамногимме
стимаизкаснијегКамијевогопуса,тојеистаоналепотаи
непатвореносталжирскихплажаизњеговихпрвихдела.У
говоруприликомдоделеНобеловенаграде,рецимо,налази
сеиследећенепосреднопризнањеиуистимахпризнање
непосредности:„Нисамсеникадамогаоодрећисвјетлости,
срећештопостојим,слободногживотаукомесамрастао”.17 
Међутим,акобисеимоглорећидасеКами,„послетешког
идугогобилажења,којесумунаметнулиисторијскидога
ђајии,јошивише,његовплеменитиипрецизникодексча
сти,вратиоиницијалномизворусвогписања–преманеким
критичариманајбогатијемуњеговомделу–светусвогме
дитеранскогдетињства”,18тобимоглодаважисамоуколи
косепретходнопретпоставидаповратакнечемуморабити
различитодполаскаодтогистогнечег,утојмерида,барем
ууметности,итонешточиниразличитим.Имплицитнади
јалектикаКамијевихделаговорилаби,онда,далепотакоја
стојинаизвору,стојиистогименаалиразличитетежинеи
смислаинаувиру.Бре,каоиСартр(Sartre),управонемисли
да јетослучај,различитододушевреднујућитаквуКами
јевудеволуцију,дајењеговповратак„кући”биолинеарно
неисторичанилиуправоузораисторичности.ПремаСартру
из„ОдговораАлберуКамију”,онје„врхунацкласичнетра
дицијенепријатељаисторије”којијенаправиопроизвољну
ализаводљивусинтезу„измеђуестетскогужитка,пожуде,
срећеијунаштва,измеђуврхунскеконтемплацијеидужно
сти,измеђужидовскогблаженстваибодлеровскогнезадо
вољства”.19СвајеприликадаКамисвојемедитеранскоде
тињствозаистаникаданијенапуштао(јошмањеоноњега),
каоштоје,сдругестране,увекзнаоидауметностнестоји
(само)настранидетињства,невиности,чистоте,лакоће,де
скрипције.Већ1939.године,сâмотомесведочи:„Усклади
тидјелокојеописујеидјелокојеразјашњава.Датиопису
његов прави смисао.Док је опис сам он је диван, али не
доносиништа”.20

16Camus,A. (1976)Кро ни ке,Одабранaдјела,књига8,дватома,Загреб:
Зора,ГрафичкизаводХрватске,стр.196.

17Camus,A.(1975)Мит о Си зи фу; Пи сма јед ном не мач ком при ја те љу; Го
во ри у Швед ској,Одабранaдјела,књига5,Загреб:Зора,Графичкизавод
Хрватске,стр.170.

18Brée,G.нав.дело,стр.255.
19Сартр,Ж.П.(1984)Пор тре ти,Београд:Нолит,стр.104.
20Camus,A.(1976)За пи си,Одабранадјела,књига7,Загреб:Зора,Графич

кизаводХрватске,стр.112.
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Преко дивоте описа, ипак би требало уметничким делом
донтетијошнешто.То„нешто”јечас„побуна”,час„ства
рање”,час„ренесанса”,час„помирење”.Заједничкиимени
тељбимогаобитиизвеснадруштвенаделотворностумет
ности.Када у својим теоријским списима тематизује кул
турне,антрополошкеисоцијалнепроблеме,Камиконтуре
препорода уочава увек или, пре свега, у равни уметничке
креације.Наподручједруштвеногпреображајаонтајмодел
није толико покушавао да преслика, колико да успостави
паралелеипромовишеаналогнемогућности.Праведноби
стогабилорећидајетајмодел,акојеибиоутопијскиили
чакмисионарски,чинисе,увекбиоидовољноопрезанда
никаданебудемесијански.„Морамоистовременослужити
иболииљепоти.Тозахтјевадугострпљење,снагу,скриве
ниуспјех, атосуврлинекојетемељепотребнунамрене
сансу”.21Истрајностуспровођењуовихврлиназаправо је
описпутавеликогуметника,алиијединигарантпуноправ
ногосвајањаслободе:„Одвратнодруштвотиранаиробова
укојемумисебенадживљујемонаћићесмртипребражај
јединонаразинистварања”.22

Узсвето,паиузјошнеодмеренијикрик:„Самоумјетници
чинедоброусвијету”,23неможесеипакпронаћиубедљиво
текстуалнопокриће задоскорадоминантнурецепцијуКа
мијанаовимпросторима:„У‘Побуњеномчовеку’Камисе
залажезааристократију.ДокјеПлатонпредлагаодадржа
вом управљају филозофи, Ками је присталица владавине
уметника.Штавише,поњему,битнипроблемисавременог
друштвабићерешениаконавластдођууметницикојису
принципијелнопротивубијања”.24Таквамарксизованаде
нунцијацијапретпоставља,прво,дасеувекрадиополити
ци,овладању,оуправљањуи,друго,даинештотакопре
слабоилиодгосподарењаразличитокаоштоје„артизам”
(самизсебе)хоћеилиуопштеможедасеизродиувласт,у
ар(т)истократију.Странкасталежауметника,доксууметни
ци,којабисеборилазаполитичкудоминацију,срећомили
не,идаљеостајене(за)мислива,макарзбогунутрашњихтр
вења.Коначно,напоследњимстраницамаПо бу ње ног чо ве
ка,књигекојајеосумњиченазаширењеелитистичкихиде
ја,налазимоиово:„Љепотабезсумњенестварареволуције.

21Camus,A. (1976)Кро ни ке,Одабранaдјела,књига8,дватома,Загреб:
Зора,ГрафичкизаводХрватске,стр.232.

22Camus,A.(1976)По бу ње ни чо вјек,Одабранадјела,књига6,Загреб:Зо
ра,ГрафичкизаводХрватске,стр.267.

23Camus,A.(1976)За пи си,Одабранадјела,књига7,Загреб:Зора,Графич
кизаводХрватске,стр.236.

24Јеремић,Д.(1970)До ба ан тиумет но сти,Београд:Култура,стр.212.
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Алидолазиданкадаћереволуцијеиматипотребузањом.
Њезинзаконкојиоспоравастварноуистовријемедокму
дајејединствојесттакођерзаконпобуне”.25

Уметносткаокласичнибаштиниклепоте,изгледадаверује
Ками,можеилитребадаестетизујеонутехнологијупобуне
којајевећзначајноузнапредоваланањенуштетуи,уономе
штоделе,узаједничкомотклонуодбаналностипукогпри
стајања,спречиипотоњудасесведенавулгарностискљу
чивог негирања.Чак и пуноправно и пуноважноНичеово
(Nietzsche) одбијање сваке трансценденције можда тражи
исправку: ако икакву, савременост треба једну нову тран
сценденцију „која се реализира у умјетности, и која тиме
што је оностраност, не запоставља овај свијет, већ га чак
претпоставља свему осталом”.26 И заиста, трагове таквог
домишљањаналазимокодКамија,наместимакојаниуколи
конисутекуспутнавећ,радијенапротив,преломна:„Али
имаможданекаживатрансценденцијакојуобећаваљепота
икојанасможенавестидаволимоовајсмртнииограниче
нисвијеттегапретпостављасвемуосталом.Умјетностнас
таковраћаизворимапобунеуколиконастојиобликоватијед
нувриједносткојабјежиунепрестаномпостајању,аликоју
умјетностпредосјећаихоћеотетиповијести”.27Визијапле
менитеинтенцијепомирења,ипоценухотимичненедифе
ренцираности,часмишљенакаопросторбалансирањаачас
каостворене/стваралачкеравнотеженанаднивоу–сведочи
орасколусветаинадиуметникаумогућностреконструкци
јењеговог јединствауметничкимгестовимаисредствима.
НемаосновадасетврдидасекодКамијарадиовише,али
ниомањеод тога.Каошто јеизвеснодаонмислида то
нијесамоприватнодуховноискуствовећпренештокао,у
проклетствупарадоксаповлашћен,онајнепроменљивиудес
човекакојинагонидасе,једнакоузалудноалиплодотворно,
безнадежноализдушно,готовоонакокаоСизифуњеговој
интерпретацији,иустварностииутексту,поступакаода

25Camus,A. (1976)По бу ње ни чо вјек, Одабрана дјела, књига 6, Загреб:
Зора,ГрафичкизаводХрватске,стр.270.

26Грлић,Д.(1979)С ону стра ну есте ти ке,ЕстетикаIV,Загреб:Напријед,
стр.260.

27Camus,A.(1976)Побуњеничовјек,Одабранадјела,књига6,Загреб:Зо
ра,Графички заводХрватске, стр. 252.ЖерманБревидиовај одељак
као„неочекиванудирекцијуКамијевогмишљења”,каомогући„кључ
јединства” два вида лепоте које Ками није успео да помири: „лепоте
природеилепотечовека”.Докјепотоњапостајаласвепервертиранија,
прваиважнијајегубиланаизражајностизбогКамијевогизлетауакту
елнукњижевнополитичкумоду,речник,проблематику:„чиниседаје
Камијевоискуствовршилопритисакнањеговсензибилитет:време је
узелосвојданакодуметника”(Brée,G.нав.дело,стр.9).
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нијефаталан:„Умјетностипобунаумријетћетекспосљед
њимчовјеком”.28 

Уто пи ја ства ра ња и по у мет ни че ње ми шље ња

ЖанДанијел(JeanDaniel),међутим,упозоравадајевеома
опасновраћатисеКамијевомделу„санамером,којучесто
срећемокодвернихпоклоника,довршавањаауторовогде
лауместоњегасамогили,захваљујућипоједностављеним
интерпретацијама,чакиједнојврстиразочарањакоједопу
шта,тумачењусмисладелакаоапокалипсе”.29Неможепо
служитикаоалибизапроизвољноиличакидоследнодовр
шењечињеницадацелокупанКамијевопусзаистауопште
нијецеловит.Онјеостаоконачнонедовршеннесамоонако
какојесвакиауторскикорпуснедовршен,какојесвакасмрт
ауторапрерана, већпревасходно стогашто тонинежели
дабуде,штоупотразизасвојомобухватношћуаутокорек
тивнобежиодње.КамијенесистемотвораниКамијемање
у патетичној потрази за остварењемциља а више у иска
њу и искушавању помиритељског стајалишта.Његово де
лоињеговудеоје,текиличак,једанпокушајхармоничног
разрешења до пароксизма доведених супротстављености
ирасколништавасавременогсвета, једно готоводословно
музичконастојањедаседискурзивними, јошивише,на
ративним и исповедним текстуалним средствима заговара
хармонијскоизмирење:умногомејединственинепоновљив
склопкојиистовременосведочиисугеришеуниверзалност
свогпредузећа.

Услицитогдоброхотногиобзирногпрепорода,немасумње,
пребиваједнаепохална„чежња”,појављујесејошједанлик
„носталгије”заапсолутом,30алимождаипреипрецизније,
једаннарочитнапорда сеобнови јединствооногпредмо
дерноги,јошдаље,светастарине,којиипакзнаданеможе
дасеврати,макарнеистоветан.Натомместу,углавном,код
Камија стајупокушајидемонстрацијеили експланације, а
„спекулација”акоинеишчезава,добијаспецифичанимо
ждаизворнијивид.Камисепреусмерaва„садискурзивно
стинароман,слику,мит,параболу”,небилиизмириоили
узајамно прожео „нероманескну филозофију и романеск
нунефилозофију”.31Сликебременитезначењимаприказу
ју,показују,казују,алинеаргументују.Оненису,алионеи

28Camus,A. (1976)По бу ње ни чо вјек, Одабрана дјела, књига 6, Загреб: 
Зора,ГрафичкизаводХрватске,стр.196.

29Данијел,Ж.(1990),ТумачењеКамија,Све ске,Панчево,стр.61.
30ВидетиМилошевић,Н.(1978),Ан тро по ло шки есе ји,Београд:Нолит.
31Barilier, E. (1977) Al bert Ca mus – Phi lo sop hie et littéra tu re, Lausanne: 

L’aged’homme,pp.146,131.
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нећедабуду(ауто)рефлексивне.Онесесмисломвишеисцр
пљујуууверљивојпредставинеопходности„препорода”,а
мање,акоуопште,уциљутаквогнаступања,успешнонатај
начинизбегавајућидаодредевластититопос.

Утопијанаплаћујерачунпојмовљуумонетионереторике,
доживљеневизијеипредставекојејеоносамоувереноису
веренопотиснуло.ЈошудвадесетдругојгодиниКамиоста
вља резолутни запис о убеђености у благотворност тран
сформацијефилозофијеинструментимауметности:„Мисли
сесамопослици.Акожелишпостатифилозоф,пиширо
мане”.32Годинуданакасније,уњеговомдипломскомраду,
стојиуказивањена,самеистинеради,нужноступотребене
конвенционалнихизражајнихсредстава:„Удијалогусрцаи
умаистинасенеможеизразитидругачијенегосликама”.С
протокомвремена,међутим,Камијукаодавишенијестало
до„романсирања”ивизуализацијефилозофскихсадржајаи
противстављаим једнозначноифронтално уметност. „За
штосамумјетник,анефилозоф?”–запитаћесе,опетскоро
вајкајућисе,већславниКами–„Затошторазмишљамрије
чима,анеидејама”.33Признањеодступањаодфилозофских
захватајеувекскромно,извињавајућеиготовосамокритич
киинтонирано,аликаоидаусвојојстидљивостикрије,ако
непрепоруку,оноопомену:„Нисамдоистафилозофизнам
говоритисамооономштосампроживио”.34

Упозорењекојесеумотавауобландуисповестизаправоби
далегитимишеизаступанеугасивоправосензибилногна
спрам апсолутизације оног интелигибилног. На искуству
тогувидамождабимоглодасезаснујеприжељкиванопо
мирење.Изнутраинфициратисупстратомуметниковањаи
теоријскуактивност,или јошипре,нањему јеизградити
–иобрнуто,теоријуизњесамепреточитиустваралаштво
–моглобисерећидасутокретањаукојимаКамипрепозна
јесвојумисију.„‘Пировање’показуједасеможеговорити
осензбилнојмисли.‘МитоСизифу’утенденцијипоказује
своју нефилозофију”.35Аналитичке ладице дисциплина су
једностранонештоодтогапренаглашавалезарачунразуме
вањајединственогликатогдвострукогнастојања.

Састранеуметникагледано,његовдугињеговзадатак је
даподстичевеличинууметности–„утојвечнојнапетости

32Camus,A.(1976)За пи си,Одабранадјела,књига7,Загреб:Зора,Графич
кизаводХрватске,стр.12.

33Исто,стр.266.
34Camus,A. (1976)Кро ни ке,Одабранaдјела,књига8,дватома,Загреб:

Зора,ГрафичкизаводХрватске,стр.182.
35Barilier,E.нав.дело,стр.132.
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између љепоте и боли, љубави према људима и лудости
стваралаштва, неподносиве осамљености и заморне масе,
одбијањаиприхваћања”.36Уметникјеувекизмеђу,инапо
љурасположењаиидеја,иусферидруштваидруштвено
сти, и одатле, изпотцењене средокраћепрепознаје и упу
ћујесвојнимало(о)средњииамбициозни„позив”:„Онсе
држина тачној разини,између свих,нивишенинижеод
свихонихкојирадеикојисеборе.Његовјепозивдапред
тлачењемотворизатвореидадеречневољиисрећисвих”.37 
Изједначенсасвима,апосебноп(р)озван,уистомнизу.Та
препознатљиваапоријаангажованеуметностииинтелекту
алног ангажмана уопште, кодКамија налази оправдање у
несумњиво беневолентном али не нужно и бенигном уве
рењудахуманизам,овогпутаестетичкимоделован,ипо
слесвегаиупркоссвему,идаљеостајејединигарантлика
онеренесансекојајепретходнопроглашенанеопходноми
чију реализацију најављују наступања и одступања „пра
ведничких” побуњеника.Хотимична дискурзивна недифе
ренцираности„забранасликеспаса” јемождабилабрана
фаталнимпројектима,каоштојенесумњивобилареакција
нањих,алиби(нео)романтичарска(пан)естетизацијасвета
истовременојошувекмоглабитиипозивзаонесупстанци
јалнијевизијеспасакојесу„стваралачке”усвојојнепомир
љивостииразарању,визијекојенијемогућеоспорити,нити
чакуопштевредновати,састановиштакојебидазаузмеи
заступаКамијеводело,испуњенопомиритељскимразуме
вањем,пропусношћузасвеипонекадирационалномвером
уизбавитељскуснагууметности:„Сваковеликодјелочини
љепшимибогатијимљудскиликиутомејењеговатајна”.38

Усвомпрвом„запису”двадесетдвогодишњиКамипишео
„правомсмислуживота”иодатлеодређујесебепремаумет
ности: „Умјетност замененије све, нека ондабарембуде
посредник”.39 Посредник до смисла, слободе, јединства,
лепоте,свезакрупнелихречи,алии,чинилосе,незаобила
зних „компонената човекове релативне среће”, елемената
који јамче„једнуусмереносткоја самасобомчиниживот
вреднимзасвакопосебнопролазнољудскобиће”.Камије,

36Camus,A.(1975)Мит о Си зи фу; Пи сма јед ном не мач ком при ја те љу; Го
во ри у Швед ској,Одабранaдјела,књига5,Загреб:Зора,Графичкизавод
Хрватске,стр.186187.

37Camus,A. (1976)Кро ни ке,Одабранaдјела,књига8,дватома,Загреб:
Зора,ГрафичкизаводХрватске,стр.233.

38Camus,A.(1975)Мит о Си зи фу; Пи сма јед ном не мач ком при ја те љу; Го
во ри у Швед ској,Одабранaдјела,књига5,Загреб:Зора,Графичкизавод
Хрватске,стр.188.

39Camus,A.(1976)За пи си,Одабранадјела,књига7,Загреб:Зора,Графич
кизаводХрватске,стр.7.
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наравно, засебепресвегаукњижевностивидео једнута
квуоријентацију,алијујеистовременоиупркосограђива
њу која су смерала да запречењено привилеговање, ипак
сматрао и „суштинском људском активношћу, једном од
најфундаменталнијих”.40У својој тридесет седмој години,
докПо бу ње ни чо векјошнијебиообјављен,Камиотворено
описујепредрасуду своје „филозофије уметности”: „Имам
најузвишенијуинајстраственијуидејуоумјетности.Одви
шевисокуадабихпристаодајеподредимичему.Одвише
страствену а дабих је хтиоодвојитиодичега”.41Таква је
уметностондамораладамириидасемири,астандардом
имеромуспешностисвогостварењадаогласистепенина
чинпомирења.„Нећупорицатиглуповриједностстварања
у корист вриједности човјечанства, или обрнуто. Замене,
једненисуникадодвојенеоддругихивеличинуумјетника
мерим(Молијер,Толстој,Мелвил)премаравнотежикојује
онуспиоодржатимеђуједнимидругимвриједностима”.42 
Исти принцип уравнотежености вредновања који башти
никњижевностзаКамијајеиврхунскометодскоруковод
ство и критеријум вредностифилозофског излагања, чији
узоростајегрчкамисао.43Улогупосредникаипомиритеља
уметникнедвосмислено,афилозофуколикоје(и)уметник,
мора да преузмена свимравнимапостојања,мишљењаи
стварања.Иетичкеикосмолошкекатегоријеморајуда се
садаподредеиистовременоаутентичнопронађуузахтеву,
карактеруициљуњеговогестетскогангажовања,будућида
иммождаконачнулегитимацијуфункциједајемералепоте
којучувајуипроизводе.

Камијевоестетскопомирењеимирењепоументичењем,из
веснониједовољнозаисходкојиприжељкује,алијеможда
(било) јединимогући одговор на навалу идеолошки анга
жоване и тетички артикулисане уметности средином про
шлогвекаи,следствено,баштинилоједнудрагоценуине
упоредивупредностуодносунањих:осимштомири,оно
језаокупљеномерењем,одмеравањемвластитеграницеи,
осимшто неће да буде тотал(итар)но, ипак претендује на
једнуразборитуформалнуилирегулативнууниверзалност
важења.Такваинтервенцијаупостојећеформекојеодбија
јудасепрепознајукаопроизведенииреконструктибилни

40Brée,G.нав.дело,стр.242.
41Camus,A.(1976)За пи си,Одабранадјела,књига7,Загреб:Зора,Графич

кизаводХрватске,стр.398.
42Camus,A. (1976)Кро ни ке,Одабранaдјела,књига8,дватома,Загреб:

Зора,ГрафичкизаводХрватске,стр.232.
43УпоредитиФоше,М.(2011)Манифестсветлости,Злат на гре да111/112

(XI),стр.18.
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конструкти,поноснипритомнафанатичкудоследносткоју
исповедају,можедодуше,илимора,повременодаседожи
ви као деформисање: „‘Исправљање’ стварања, како га је
КамидефинисаоуПо бу ње ном чо ве ку,опасносеприближа
ваунакажавању”.44Иузпретпоставкудајетако,међутим,у
истомделусе,јошичешће,налазиионајделотворникорек
тивкоји,удодушенеједнозначнојинтенцији,управоонемо
гућујеустановљењесвакогизопаченогпоретка:„Умјетност
насбаремучидасечовјекнесводисамонаповијестнегода
налазиразлогпостојањаиуприроди.ВеликиПанзањега
нијемртав.Уистовријемедокпотврђујевриједност,свима
заједничкодостојанство,његованајнагонскијапобунаупо
рнозахтијеванетакнутдиостварногкојемујеимељепота,
какобињомеутажиласвојугладзајединством”.45

Сдругестране,већипроблемКамијевевизије„исправље
ног стварања” од опасности „унакажавања стварности“,
чиниседа се састојиунечем,уизвесномсмислу,управо
супротном: у њеном остајању на декларацијама, убедљи
вималифрагментарнимдескрипцијамаиопштимместима
оне„негативнемудрости”којаизбегавасвеапсолутизације.
Тако изложена, она нема нимоћи нимогућности да у је
динственомследудовршипосаоинађесмисаосвомнапору
ванипрекооправдањавећзачетеуметничкепраксе.Могуће
јемеђутимдаапстинирањемодпозитивногодговора,изо
станкомприказаначинаконкретногостварењалепихпред
знака посвемашњег помирења, у једном битном смислу
управоостаједоследна.Његовапрецизнијасликамоглаби
битихотимицепрепуштенатекпросторугдесеекспресивно
раскрива: уметничкомделу, а нењеговој теорији.Уодбе
гуод„тероризматеорије”,Камиконсеквентнозадржавату
кокетнутактикузаговарањаобластиотвореногисходаили
наговарањанањега.Танедореченостилинедомишљеност,
данас,уместодапредстављаанахронизам,радијебимогла
битисведочанствоједненамераванеиштавишеодговорне
недоследности:унапредпроказивањасвакогодређеноглика
помирења–којеистовременонепрестаједасе,каосвојевр
снинерасположивалинеопходанидеал,истрајнозаговара.

Итехничкиимотивацијскиимпресионистичка,сликапре
породазамућенимобрисимапредочаваипризиваједанпро
цескојипретпостављабескрајнемогућностистварањаине
обећаваникаквуутеху.Заразликуодфанатичнихциљољу
баца,Камијеимаопревишеразличитихсензибилитета,или

44Brée,G.нав.дело,стр.250.
45Camus,A. (1976)По бу ње ни чо вјек, Одабрана дјела, књига 6, Загреб:

Зора,ГрафичкизаводХрватске,стр.269.
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превишесензибилитетазаразлику,премалоилиуправопо
таман,заправоникакветолеранцијезасамозадовољно,ра
ционалноалииндиферентнопремастварности,испредање
дискурсатеорије,каоидовољночулазазаводљивеалинеи
самодопадљиветекстуалнепраксе–дабисебавиохипоста
зирањима.Добровољнаосуданапротивречнуили„недовр
шену”позицијуинкасирасеодатлекаонужантрошак:Ками
заступа (препорођено) јединство, али је начелно равноду
шанпрема(заснивању)могућностињеговогванменталног
постојања.Измеђубесмислааморфијеихегемонијесисте
матизованеморфологије,ужљебиласелуцидносткојајало
возаговаранемогуће,правдајућисепожељношћуиличак
нужношћусамогнаговора.Препорукакојајеодговорнапре
мамогућностивластитог седиментирањареалноонемогу
ћујераднамирукојемунапредускраћујеосновупомирења.
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WORLDANDTRUTHOFLITERATURE: 
CAMUSURGINGRECONCILIATION

Abstract

ThearticleseekstosituatemotivationallyCamus’visionof“corrected
creation”inliteraryandideologicalcontroversiesofhistime.Relying
onsystematicallyunrepresentedbutnumerousandexplicitreflections
onthestatusofliteraryandtheroleofartisticpractice,italsointendsto
pointtothetheoreticalargumenationandaestheticjustificationofsuch
a vision.Conclusion is that the seemingly reluctantCamus’ position
istheproductofaconsciousdecisionanditsimplementationthat
the task of the artist is primarily to understand and, contrary to the
subversivedoctrinesofthesalvation,withhisrebelliousannouncement
ofconsideraterevivalinthenameofjusticeandbeauty,tocreatively
testify contradictions of his own time and advocate perhaps

unconceivablecomprehensivereconciliation.
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