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broń mając myśl, która sama siebie neguje, ledwo wygłosi sąd twierdzący
– jakaż jest w końcu ta kondycja, gdzie spokój uzyskać mogę, tylko odrzucając
wiedzę i życie, gdzie pragnienie podboju obija się o mury odpierające każdy
szturm?”21. Doświadczając absurdu, człowiek nie konkluduje jednocześnie,
że wszystko, czego doświadcza, jest mu obce, ale raczej że świat nie daje się
sprowadzić do zasady, w której nie byłoby obcości (a która nie byłaby jedynie
projekcją człowieka) bez poświęcenia tego, co człowieka zeń wyodrębnia,
a realizuje się właśnie w reﬂeksji ﬁlozoﬁcznej. Camus nie konstatuje, że świat
jest całkowicie obcy człowiekowi, że wszystko jest tajemnicą. Przeciwnie – to
właśnie ograniczone sukcesy człowieka w poznaniu świata, jego cząstkowy
wgląd w charakter rzeczywistości, dają nadzieję, że kolejne akty poznawcze
pozwolą scalić te wglądy, prowadząc do odpowiedzi na wielkie pytania metaﬁzyczne: „Skąd pochodzę?” „Kim jestem?” „Dokąd zmierzam?”. Zdaniem
Camusa o ograniczonym sukcesie aktów poznawczych człowieka świadczy
jego dwudziestowieczna wersja Kartezjańskiego cogito. Próby odpowiedzi na
ﬁlozoﬁczne pytania o sens, jakie człowiek stawia od stuleci, ujawniają pewną
prawidłowość, którą – jak twierdzi Camus – warto potraktować jako punkt
wyjścia do dalszych rozważań: człowieka nie da się sprowadzić do świata,
nie stanowi on bowiem z nim jedności, nie można też wyjaśnić poprzez teorię
(naukową bądź ﬁlozoﬁczną), jaki jest uniwersalny sens ludzkiej egzystencji.
Brak takiej jednoznacznej odpowiedzi to już jednak pewna wiedza. Uznanie,
że relacja łącząca człowieka ze światem ma niezmiennie charakter absurdalny,
przez co nie sposób ująć poznawczo świata i człowieka jako pewnej całości
(mimo że człowiek pragnienie takiej jedności wyraża), jest już – według Camusa – bardzo istotnym krokiem ﬁlozoﬁcznym. Człowiek nie jest w stanie
przekroczyć tak swojej własnej obcości, jak i obcości otaczającego świata. Nie
jest w stanie udzielić odpowiedzi ani na pytanie „kim jestem?”, ani na pytanie
„czym jest świat?”. Obcość zawsze jawi się jako granica, za którą znajduje się
poszukiwana prawda – prawda umożliwiająca zniesienie relacyjnego, przedmiotowo-podmiotowego charakteru ludzkich aktów poznawczych. Znaczna
część krytycznej reﬂeksji zawartej w Micie Syzyfa wskazuje, że można przyjąć,
iż owa prawda jednak i s t n i e j e, i uznawszy granice poznawcze człowieka,
odnosić się do niej poprzez akty o charakterze innym niż stricte racjonalny
– poprzez akty wiary i nadziei pozwalające wbrew wiedzy uznać racjonalny
charakter tego, co człowieka przekracza, i stanowiące wyraz jego intelektualnego poddania się tajemnicy bytu.
Wychodząc od stwierdzenia absurdalności świata, uznawszy ją za nieredukowalny element istnienia w nim człowieka, Camus proponuje zatrzymanie
się w swoistym napięciu, jakie istnieje między człowiekiem a światem. Ów
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stan, opisany w konkludującej części Mitu Syzyfa, nie daje się jednak łatwo
określić, doprecyzować ani opisać, co prowokuje liczne – do dziś prowadzone
– spory na temat spójności czy też konsekwencji intelektualnej autora22. Owa
trudność interpretacyjna dotyczy zdaniem komentatorów Camusa nie tylko
przekroczenia przez niego wymiaru poznawczego ku rozważaniom stricte
moralnym (pojawia się tu problem „gilotyny” Hume’a), ale – co bardziej istotne w kontekście rozważań na temat obcości – również konieczności przyjęcia
przez podmiot poznający jednocześnie postawy negacji i postawy aﬁrmacji.
Trwanie zbudowane na przekonaniu o absurdalnym charakterze relacji łączącej
człowieka ze światem nie może jednak, zdaniem Camusa, obyć się bez buntu
jednostki. Już w Micie Syzyfa to właśnie bunt wydaje się myślicielowi bardzo istotnym aspektem egzystencji: nie doświadczywszy pożądanej jedności
świata, człowiek nie chce pogodzić się z tym, czego doświadcza; sprzeciwia
się uznaniu, że to właśnie absurd ma określać jego istnienie i związek ze światem. W jego sprzeciwie nieuchronnie zawiera się jednak aﬁrmacja, zgoda, by
uznać absurd za wiążący, istotny i fundamentalny element ludzkiej kondycji
i wiedzy o świecie oraz o sobie samym. Camus podkreśla, że mimo trudności
i sprzeczności cechujących rozumowanie aﬁrmacja absurdu będąca zarazem
sprzeciwem wobec niego stanowi istotny moment określający perspektywę
człowieka w świecie. Ów stan nie odpowiada jego pierwotnemu roszczeniu,
nie zaspokaja metaﬁzycznej ambicji człowieka. Jednocześnie jednak – co według Camusa jest szczególnie ważne – skutecznie wymyka się wartościowaniu
odwołującemu się do tego, co znajduje się poza obszarem ludzkiej wiedzy.
Człowiek nie dysponuje pełną wiedzą o świecie i należy się z tym faktem
skonfrontować: trwała niezgoda na brak obiektywnego sensu jest dla człowieka brzemienna w sens, który stanowi dla niego punkt odniesienia w dalszym
życiu. Odrzuciwszy pokusę ujednolicenia, które przekracza ludzkie możliwości, pokusę wyrwania światu (i samemu sobie) obcości, zgadzając się na
jej istnienie w świecie – obok śmierci, tajemnicy, ale także piękna, szczęścia
i życia – człowiek absurdalny stara się żyć w wymiarze „względnym”, odnajduje, jeśli nie Sens, to (własny) sens, pomagający uniknąć rozpaczy. Sens
ów zostaje doskonale wyrażony w ostatniej odsłonie eseju, w apelu pisarza,
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by widzieć mitycznego Syzyfa szczęśliwym. Konkluzje wczesnych rozważań
ﬁlozoﬁcznych Camusa o absurdzie budziły wątpliwości nie tylko komentatorów, ale też samego autora, który odniósł się do nich w swoich Notatnikach,
wydanych dopiero po jego śmierci. W momencie, w którym ukazuje się Mit
Syzyfa, Camus wyraźnie dąży już do przekroczenia wyznaczonej w nim perspektywy, do wyjścia poza ramy doświadczenia absurdu i przezwyciężenia
i związanej z nim obcości świata. Pragnie dokonać tego na gruncie analizy
szczególnej relacji łączącej człowieka z innym człowiekiem, a jego rozważania nabierają charakteru nie tyle poznawczego, ile moralnego. Chociaż ta
intelektualna progresja nie prowadzi go do przekonania, że opisaną w Micie
Syzyfa metaﬁzyczną obcość świata można przekroczyć, Camus wyraża jednak
przeświadczenie, iż możliwe jest zredukowanie jej oddziaływania na człowieka dzięki wspólnotowemu charakterowi jego istnienia w świecie.

OBCOŚĆ W WYMIARZE SPOŁECZNYM

Przed zarysowaniem specyﬁki ujęcia przekraczania obcości w wymiarze
międzyludzkim, które można odczytać zarówno w Camusa Listach do przyjaciela Niemca z lat 1943-1944, jak i w jego Notatnikach z lat 1942-1943
oraz w korespondencji, którą prowadził z Jeanem Grenierem, warto odnieść
się do literackiej wizji obcości ukazanej w Obcym. Już na wstępie zauważmy
(z pewnością celowy) zabieg stylistyczny obecny w tym przełomowym dla
literatury francuskiej dziele. Słowa nawiązujące do tytułu dzieła, odnoszące
się do kategorii obcości, nie pojawiają się w samym tekście24. Już na poziomie
języka widać tym samym, że obcość jest zdaniem Camusa przedmiotem raczej
odczucia niż opisu, i to obcość w obydwu sensach: relacji tak do człowieka, jak
i do świata jako całości. W swojej wypowiedzi na temat charakteru obcości,
która przenika powieść L’Étranger, w tekście pochodzącym z roku 195525,
czyli z perspektywy czasu pozwalającej autorowi na dystans do własnego
dzieła (dystans taki możliwy jest, gdy własna książka staje się już tworem częściowo obcym), Camus pisze, że Meursault pozostaje obcy dla społeczeństwa,
w którym żyje, że „odmawia uczestnictwa w grze”26 przede wszystkim po23
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