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Barbara Stasik

ALBERTA CAMUSA CZŁOWIEK PARADOKSALNY

1. HUMANIZM I EGZYSTENCJA

Twórczość Camusa nie należy z pewnością do tych, które poddają się 
jednoznacznej klasyfikacji i ocenie, jak świadczy o tym  bogata i wciąż 
narastająca literatura przedmiotu. Przekracza ona ramy krytyki literac
kiej, wymyka się też czysto filozoficznej analizie. Swoich koncepcji filo
zoficznych nie przedstawił zresztą Camus nigdzie w sposób systematycz
ny — można je odnaleźć w jego dziełach literackich i krytycznych, 
publicystyce polityczno-społecznej, wreszcie w najbardziej znanych utwo
rach eseistycznych, zamierzonych jako usystematyzowany wykład poglą
dów, tj. głównie w Micie Syzyfa  i Człowieku zbuntowanym.

Rekonstrukcja filozofii ich autora ukazuje jednak, pomimo pozornej 
nieścisłości wywodów i terminologii — spójny i konsekwentny system 
myślowy, w Swoim całokształcie dynamiczny i ewoluujący, nieustannie 
wzbogacany i precyzowany w kolejnych, organicznie powiązanych 
etapach.

Można więc na gruncie bogatej i zróżnicowanej twórczości Camusa 
mówić nie tylko o filozofii absurdu i buntu, z którymi najczęściej wiąże 
się jego nazwisko, ale także o refleksji politycznej i filozofii kultury, 
a ściślej tWórczości. W znaczeniu węższym — gdy rozważa rolę sztuki 
i misję twórcy w  kulturze oraz jego stosunek do społeczeństwa i polityki; 
szersze rozumienie twórczości wiąże się bliżej z antropologiczną stroną 
refleksji Camusa — proponuje on bowiem de facto koncepcję człowieka 
twórczego, pojętego zarówno w aspekcie indywidualnym, jak wspólnoto- 
wo-historycznym. Ten ostatni określony jest przez wielekroć wysuwany 
postulat „jedności pracy i ku ltury” oraz społeczeństwa, w którym „nie 
będzie rządził sędzia, ale twórca — czy to robotnik, czy intelektualista” 1.

Twórczość Camusa, przypadająca w głównej mierze na lata czter
dzieste i pięćdziesiąte naszego stulecia przynosi ponadto świadectwo nie-

1 A. Camus, Actuelles II, Discours de Suède, w: A. Camus, Essais, Bibliothèque 
de la Pléiade, Paris 1965, s. 797, 1072.
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mai sejsmograficznie wyczulonej wrażliwości na złożoną problematykę 
powojennego świata, rozdzieranego przez ideowo-polityczne i moralne 
antynomie. Toteż na tle różnorodnych ocen, jakich doczekało się jego 
dzieło, jedno nie wydaje się ulegać wątpliwości: przenikający je głęboki 
i konsekwentny, daleki od deklaratywności humanizm, jeśli pod tym 
mianem rozumieć tradycyjnie postawę, która w centrum zainteresowa
nia i uwagi stawia sprawę człowieka. Człowieka pojętego tu  konkretnie 
i realistycznie oraz traktowanego w myśl kaniowskiego imperatywu jako 
jedyny cel wszelkich działań.

Swój zasadniczy kształt camusowska filozofia człowieka i społeczeń
stwa zyskała na gruncie Człowieka zbuntowanego — dzieła, w którym 
autor podjął z całą pasją humanisty wielki rozrachunek z historią 
i własną epoką, ocenioną jako „era nihilizmu”, a także próbę odszukania 
autentycznych i niepodważalnych wartości ludzkich oraz reguł działania 
w świecie zafałszowanym zbrodniczymi ideologiami. Zaznaczmy tu tylko, 
że w jednym ze swoich znaczeń „bunt” — kluczowa z funkcjonujących 
tu  kategorii — występuje jako akt, w którym człowiek potwierdza uni
wersalną i intersubiektywną wartość: godność ludzką, interpersonalny 
wymiar istnienia oraz „metafizyczną solidarność” ludzi, opartą na wspól
nocie kondycji, wyznaczonej przez absurd i śmierć. Godność odkrywana 
i broniona w buncie nakazuje traktować człowieka jako wartość naj
wyższą i konkretną zarazem, dotyczy bowiem „tej części ludzkiego bytu, 
która może służyć tylko istnieniu i jest nieredukowalna do żadnej 
idei” 2 oraz uczy, że „nie ma nic poza człowiekiem godnego miłości, tej 
wyższej miłości, która się rodzi ze wspólnoty kondycji” 3.

Idąc za intencją Camusa i całokształtem jego wypowiedzi, można 
uznać, iż idzie tu o poszanowanie ludzkiej indywidualności i jej niezby
walnego prawa do samorealizacji w społeczeństwie, osiąganej, po pierw
sze, przez uczestnictwo w kulturze (uniwersalnej sferze wartości) — 
twórczą pracę, twórcze przeżywanie rzeczywistości; po wtóre — poprzez 
bezpośrednie więzi międzyludzkie w naturalnej wspólnocie, której orga
nizacja zapewnia jednostce osiągnięcie tego szczęścia, jakie daje możli
wość pełnej, nieokaleczonej egzystencji i komunikacji — dialogu.

Byłaby to zatem wspólnota oparta na jedności kondycji, a ściślej — 
na jej zrozumieniu; na uznaniu faktu istnienia uniwersalnej natury 
ludzkiej oraz absolutnej i nienaruszalnej wartości życia ludzkiego. Pa
rafrazując Pascala, można by stwierdzić, że człowiek Camusa jest zawie
szony między nicością a pełnią, między śmiercią i tworzeniem — i te dwa 
dialektyczne bieguny egzystencjalnej charakterystyki określają jego

2 A. Camus, L’homme révolté, ibidem, s. 428.
3 A. Camus, L’homme révolté — Textes complémentaires, ibidem, s. 1686.
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prawdziwy status i wyznaczają ludzkie zadania: nieprzejednaną walkę 
na rzecz tego, co stanowi o godności i wielkości istnienia. Tezy powyż
sze, reasumując niejako wymowę Camusowskdego dzieła, wymagałyby 
dla swego uprawomocnienia dogłębnej analizy całej jego twórczości. Nie 
jest to oczywiście możliwe w ograniczonych ramach tego artykułu, za
mierzonego jako próba odczytania filozoficznych treści występujących 
w twórczości Camusa poprzez skrótową prezentację tego z jej etapów, 
który pozostaje pod znakiem absurdu — gdzie, jak sądzimy, zostały 
postawione i rozstrzygnięte problemy zasadnicze dla całokształtu myśli 
autora Mitu Syzyfa. \

Osobliwością camusowskiego humanizmu jest bowiem jego egzy- 
stencjalistyczne uzasadnienie 4. Pod znakiem problematyki egzystencjal
nej pozostaje wczesna twórczość Camusa, obejmująca młodzieńcze eseje, 
zebrane w tomach L’envers et l’endroit oraz Noces, gdzie z całą ostrością 
został postawiony problem skończoności i sprzeczności ludzkiej egzy
stencji. Także Mit Syzyfa, esej traktujący o „wrażliwości absurdalnej”, 
otwiera się znamiennym stwierdzeniem5, nawiązującym bezpośrednio 
do pytania o sens życia, które w niezmienionej prawie postaci od Pasca
la poprzez Kierkegaarda do Miguela de Unamuno przewodziło myśli 
filozofów egzystencji fi.

Problem absurdu w jego współczesnym sformułowaniu wiąże się 
z charakterystycznymi przemianami w świadomości europejskiej, które 
doprowadziły do podważenia klasycznej metafizyki i wyrosłego na jej 
gruncie zachodniego humanizmu, pokładających zaufanie w racjonalnym

4 Przyjmujemy tu, wbrew słynnej deklaracji Sartre’a, iż w  ostatecznym rozra
chunku egzystencjalizm nie jest humanizmem. Problem ten wymagałby zresztą 
osobnego studium. Wydaje się jednak, iż w  toku niewątpliwie odkrywczych i często 
wirtuozowskich analiz ludzkiej subiektywności i określających ją sytuacji egzy
stencjalnych zagadnienie wartości egzystencji i generalnie człowieka jako wartości 
schodzi na dalszy plan, prowadząc w  rezultacie bądź do uznania explicite  lub 
implicite  prymatu wartości religijnych, bądź do aksjologicznego impasu, jak to 
można wykazać w  przypadku filozofii Sartre’a. W kontekście filozofii współczesnej 
u Camusa zwraca uwagę aksjologicznie pozytywny punkt wyjścia, brak wątków  
pesymizmu i zwątpienia w  odniesieniu do ludzkiej egzystencji. Zostaje ona tu 
bez pośrednictwa heteronomicznych odniesień, jedynie na gruncie doświadczenia, 
określona jako niepodważalne dobro.

5 „II n’y a qu’un problème philosophique vraiment sérieux: c’est le suicide. 
Juger que la vie vaut ou ne vaut pas la peine d’être vécue, c’est répondre à la 
question fondamentale de la philosophie”. Le mythe de Sisyphe, w: Essais, s. 99.

B W swej klasycznej postaci tak je sformułował Unamumo: „D’où viens-je eit 
d’où vient le monde où je vis et duquel je vis? Ou vais-je et ou va tout ce qui 
m ’entoure? Que signifie cela? [...] sous ces questions il n’y a pas tant le désir de 
connaître un «par quoi» qu’un «pour quoi», la cause que la finalité”. Miguel de 
Unamuno, Le sentiment tragique de la vie, Paris 1965, s. 46—47.
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porządku wszechrzeczy. Opierały się one na teleologicznej i całościowej 
wizji bytu, gdzie człowiekowi i jego aktywności przypadało ściśle okre
ślone miejsce, a zatem i sens. Życie ukierunkowane ku nadrzędnemu 
celowi było tu  jednocześnie waloryzowane przez odniesienie bądź do 
absolutu, bądź do transcendentnego systemu duchowych wartości 7. Kla
syczne doktryny przynosiły więc zadowalającą odpowiedź na pytanie 
„dlaczego?” stawiane wobec kondycji ludzkiej i świata, dostarczając im 
pełnego metafizycznego uzasadnienia.

Replikę na filozoficzny optymizm przyniósł upadek ideałów trady- 
cyjnego humanizmu, zapoczątkowany przez pierwszą wojnę światową, 
stanowiącą niejako cezurę między dziewiętnastowiecznym stylem myśle
nia a tym, który jął się kształtować w literaturze i filozofii Europy 
międzywojennego dwudziestolecia. Wyłonił on w rezultacie nowy obraz 
człowieka — „człowieka irracjonalnego”, który, zagubiony w świecie 
niepewności i chaosu, pozbawiony — mówiąc słowami Camusa — „zna
jomych iluzji i świateł”, postawiony wobec niezrozumiałego dlań kry
zysu wartości religijnych i racjonalnych, fundujących uporządkowaną 
i stabilną wizję świata i historii, odczuwał całą bezzasadność i bezwarto- 
ściowość swojego indywidualnego istnienia.

Ow kryzys, manifestujący się w nastrojach zwątpienia, pesymizmu 
czy wręcz nihilizmu, znalazł wyraz w nie skodyfikowanej nigdzie filo
zofii absurdu, który — jak pisze Camus — stał się w tej epoce terminem 
obiegowym. Autor Mitu Syzyfa  podjął dominującą ideę, kierując się 
jednakże intencją krytyczno-polemiczną wobec uogólnień panującej 
filozofii. Pod jego piórem „absurd” nabrał innego znaczenia, przekształ
cając się z kategorii negatywnie wartościującej w opisową, która miała 
służyć analizie pewnego fenomenu myśli i „choroby ducha” 8, rozważe
niu i ocenie pewnej formacji intelektualnej na poziomie metafilozoficz- 
nym. Nie tyle jednak wątek krytyczny, najbardziej może ewidentny, 
decyduje o oryginalności camusowskiej filozofii absurdu, ile swoiste 
pojmowanie jej przedmiotu, stanowiące nie tylko podłoże krytyki go
dzącej w rozwiązania tych nurtów myślowych, które wprost lub nie 
wprost przyjąwszy kategorię absurdu uczyniły ją swoim filozoficznym 
fundamentem, ale przynoszące także pewne pozytywne ustalenia świa
topoglądowe. Odrębność camusowskiego absurdyzmu przejawiła się więc, 
po pierwsze, w potraktowaniu absurdu nie jako właściwości bytu czy 
sytuacji ludzkiej9, ale jako konstytutywnej i paradoksalnej z natury

7 Problem kryzysu wartości na tle tradycji filozoficznej analizowali m. in. 
P. H. Simon, L’homme en procès, Paris 1965 i W. Barret, Irrational Man, London 
1960.

8 A. Camus, Le mythe de Sisyphe, w: Essais, s. 97.
3 Jak to ma miejsce np. u Sartre’a czy Malraux.
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relacji człowieka ze światem; po wtóre, w zdecydowanym przeświad
czeniu, że orzeczenie o absurdalności może być tylko punktem wyjścia, 
nie konkluzją filozoficznej refleksji o człowieku 10; po trzecie wreszcie — 
i w tym tkwi może najbardziej specyficzny rys camusowskiej filozofii 
absurdu — w rozdzieleniu kwestii znaczenia i wartości życia. Podczas 
gdy wartość jest, w ujęciu Camusa, przedrefleksyjnie przeżytą oczywi
stością egzystencjalną, sens stanowi jej filozoficzne uzasadnienie ex post, 
jest abstrakcyjnym konstruktem ludzkiego umysłu i przejąwem inhe- 
rentnej mu tendencji do systematyzującego i totalizującego ujmowania 
danych o świecie. Samo zaś zasadnicze egzystencjalno-metafizyczne py
tanie o sens istnienia okazuje się problemem obiektywnie nierozstrzy
galnym. Stanowisko takie pozwoliło Camusowi wypowiedzieć na pozór 
paradoksalne i dwuznaczne stwierdzenie, iż „życie będzie tym lepiej 
przeżyte, im mniej będzie miało sensu” 11, i to postawiło go de facto 
w opozycji do całej filozoficznej tradycji europejskiej, zdominowanej 
przez abstrakcyjno-metafizycz-ny styl myślenia. Może być ono potrakto
wane jako swoista próba „przekroczenia metafizyki”, przewartościowania 
ukształtowanego na jej gruncie sposobu pojmowania człowieka i ugrun
towania refleksji antropologicznej w oparciu o pełną autonomię ludz
kiego istnienia i świata, z wykluczeniem wszelkich transcendentnych, 
pozanaturalnych odniesień. Doprowadziło to zresztą wkrótce Camusa do 
uznania, iż jedynym sensem tego świata jest człowiek i jego dzieło, 
których obronie — poczynając od Lettres à un ami allemand 12 — pozo
stał w ierny w całej swojej twórczości.

Przed zanalizowaniem krytycznych i usystematyzowanych rozważań 
Camusa o absurdzie wypada zauważyć, iż autor przystępował do nich 
dysponując już pewnym określonym światopoglądem, wyrażonym we 
wspomnianych wczesnych esejach, poprzedzających Mit Syzyfa. Stano
wią one rodzaj lirycznego preludium do jego m yśli13, gdzie zawarta 
została jednakże kwintesencja poglądów Camusa na ludzkie doświadcze-

30 Stwierdzenie to zostało wyrażone przez Camusa jeszcze przed powstaniem  
Mitu Syzyfa, iw datującej się z 1938 r. recenzji wczasnych dzieł literackich Sar- 
tre’a: La nausée i Le mur, które w  sposób najbardziej może reprezentatywny dla 
współczesnej literatury dają wyraz filozofii absurdu pojętej jako ostateczny bez
sens i przypadkowość ludzkiej egzystencji. A. Camus, Le m ythe de Sisyphe  — 
Textes complémentaires,  w: Essais, s. 1418 i n.

11 Ibidem, s. 138.
11 „Je continue à croire que ce monde n’a pas de sens supérieur. Mais je sais 

que quelque chose en lui a du sens et c’est l’homme, parce qu’il est le seul être 
à exiger d’en avoir. Ce monde a du moins la vérité de l’homme et notre tâche 
est de lui donner ses raisons contre le destin lui-même. Et il n’y a pas d’autres 
raisons que l’homme et c’est celui-ci qu’il faut sauver si l’on veut sauver l’idée 
qu’on se fait de la v ie”. A. Camus, Lettres à un ami allemand, ibidem, s. 241.

13 A. Maquet, A. Camus, The invincible summer, New York 1958, s. 30.
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nie świata oraz pewne kwantum refleksji nad znaczeniem i wartością 
życia ł4, a właściwie nad znaczeniem śmierci dla ludzkiej egzystencji. 
Eseje te w swojej formie mają charakter wypowiedzi poetyckiej i jako 
takie nastręczają pewne trudności w rekonstrukcji zawartego w nich 
przesłania fiłozioficznego; wydaje się jednak konieczne bodaj pobieżne 
prześledzenie obecnych tu  wątków afirmatywnych, które mają istotne 
znaczenie nie tylko dla kształtowania się koncepcji absurdu, ale dla całej 
twórczości Camusa.

2. NOCES I L’ENVERS ET L’ENDROIT — PODSTAWY FILOZOFII 
AFIRMATYWNEJ

W centrum Camusowskiego dzieła znajduje się przeżycie istnienia 
jako pierwotnej i samouzasadniającej się wartości. Manifestuje się ona 
nie tylko w instynktownym przywiązaniu do własnego życia, ale w po
stawie jednostki wobec świata i własnej egzystencji — w „namiętności”, 
,,miłości życia” i akceptacji naturalnych więzi ze światem. „Świat” wy
stępuje u Camusa bądź jako Natura, pojmowana w duchu antycznym 
na wzór Physis czy Kosmosu, bądź też w luźniejszym znaczeniu — jako 
całokształt otaczającej człowieka przyrodniczej i zhumanizowanej rzeczy
wistości. Jest ona od początku widziana przez pryzmat immanentnej 
sprzeczności, rządzącej zarówno w sferze ludzkiej egzystencji, jak też 
w planie relacji: człowiek—Natura.

Generalna sprzeczność między życiem a śmiercią uwidacznia się 
w opozycji między starością i młodością, zstępującą i wstępującą linią 
życia ludzkiego — wydobytej najpełniej w eseju L’ironie, otwierającym 
zbiór L ’envers et 1’endroit. W zaprezentowanych tam  portretach starców 
znalazło niemal spektakularne potwierdzenie heideggerowskie określenie 
człowieka jako „bytu ku śmierci”. Ukazując los ludzi starych — spek
takl opuszczonego i niszczejącego życia, przenikniętego w obliczu bliskie
go kresu głębokim poczuciem lęku, samotności i zbyteczności — wydo
bywa Camus tragizm ludzkiego istnienia. Kontrastowy obraz współistnie
jących w ludzkim świecie milczącej rozpaczy i ekspansywnej witalności, 
znamionującej młodość zwróconą ku „całemu światłu świata” — przy
nosi pierwszą ilustrację awersu i rewersu (Venvers et Vendroit): życia 
i nieodłącznej odeń absurdalności15. „Ludzie umierają i nie są szczęśli
w i” 16 — powie camusowski cezar Kaligula, zamykając w tych słowach

14 G. P. Gèlinas, La liberté dans la pensée d’Albert Camus, Fribourg 1965, s. 28.
15 „Un homme contemple et l’autre creuse son tombeau: comment les séparer? 

Les hommes et leur absurdité?” A. Camus, L'envers et l'endroit, w: Essais, s. 49.
lf A. Camus, Caligula, w: A. Camus, Théâtre, récits, nouvelles, Bibliothèque 

de la Pléiade, Paris 1968, s. 16.
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fundamentalny dram at ludzkiego losu. Sprzeczność między człowiekiem 
i Naturą wiąże się natomiast z samoświadomością egzystencjalną, zdoby
waną przez jednostkę w toku doświadczenia. Zasadnicze rozstrzygnięcia 
filozofii życia zawartej w pierwszych esejach Camusa pojawiają się 
właśnie w toku rozważań nad relacją człowieka i Natury. Problem ten 
zajmuje jedno z czołowych miejsc w refleksji filozoficznej Camusa; prze
życie natury  jest niewyczerpalnym źródłem jego inspiracji twórczej i po
zostaje naczelne dla całego dzieła 17. Początkowo doświadczenie to jest 
dynamiczne i nierefleksyjne. Eseje zebrane w tomie Noces pokazują 
człowieka pozostającego w ścisłej więzi ze światem Natury. Związek ten 
to stosunek witalnej partycypacji, oparty całkowicie na cielesności czło
wieka i osiągany poprzez doznania zmysłowe i kontemplację. Obie te 
formy uczestnictwa odsłaniają bogactwo sensualne i różnorodność fizycz
nego świata oraz piękno i doskonałość naturalnego i zhumanizowanego 
przez dzieła ludzkie pejzażu. Człowiek nie czuje się w nim obcy, prze
ciwnie — jest organicznie i nierozerwalnie związany ze światem w inte
gralną całość. Zharmonizowany przez swoje siły witalne z siłami Natury, 
odnajduje się w nim jako przejaw kosmicznego ładu, gdzie „miara rzeczy 
okazuje się miarą człowieka” 18. Zasadą tej zmysłowo-emocjonalnej inte
gracji ze światem w planie „panteizmu zmysłowego” 19 znamiennego dla 
Noces staje się ze strony Natury — Słońce 20, wszechprzenikająca i wita- 
lizująca siła kosmiczna; ze strony człowieka — miłość, swoisty élan, 
obejmujący wszystkie przejawy rzeczywistości w jej bogactwie i pięk
nie 21. Osiągana poprzez intensywność doznań „szczęśliwa jedność” i har
monia z Naturą kulminuje niekiedy u Camusa w uczuciu pełnego utoż
samienia z Physis, w którym człowiek zarazem odnajduje i poznaje siebie 
w swojej najpierwotniejszej i ostatecznej praw dzie22. Istnieje tu  pełna 
zgodność „aktora z dekoracją” : człowiek gra swoją rolę, wyznaczoną 
przez miejsce, jakie przypadło mu w porządku wszechrzeczy.

To przedrefleksyjne doświadczenie podmiotowej jedności ze światem, 
w której jednostka osiąga poczucie ekstatycznego szczęścia i satysfakcji, 
posiada jednak drugi, negatywny aspekt. Człowiek — poprzednio pogrą
żony całkowicie w teraźniejszości przeżywanych momentów i włączony

17 R. Doschka, Naturmythos und Geschichte im Werk von Albert Camus, Tü
bingen 1972, s. 4.

18 J. Eorel, Nature et histoire chez Albert Camus, „Critique”, 1961, nr 169, s. 511.
la P. H. Simon, Témoins de l’homme, Paris 1967, s. 206.
'JU S. Doubrovsky, La morale d’Albert Camus, w: Les critiques de notre temps  

et Camus, Paris 1970, s. 157.
21 A. Camus, Noces, w: Essais, s. 58.
22 „[...] ce qui compte, c’est d’être vrai [...] Et quand donc suis-je plus vrai que 

lorsque je suis le monde?” A. Camus, L’envers et l ’endroit, ibidem, s. 49.
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dzięki temu w bezczasowy strumień odradzającej się wiecznie całości 
bytu — odkrywa siebie jako ogniwo w łańcuchu kosmicznych przemian, 
podlegające prawom czasu. Wspólna miara okazuje się nie tylko miarą 
istnienia, ale i śmierci. Określony w pełni przez naturalną rzeczywis
tość — człowiek uświadamia sobie nie tylko własną przemijalność, ale 
również radykalną zniszczalność, zyskując pewność nieodwołalnego uni
cestwienia, fizycznej destrukcji bez reszty. Ten przedmiotowy status 
bytu ludzkiego znajduje ewidentne potwierdzenie w zewnętrznym do
świadczeniu śmierci, która zamienia człowieka w martwy przedm iot23.

Przeciwko takiej śmierci nieustannie buntuje się ludzka świadomość, 
domagająca się trwania. Własna śmierć pozostanie dla niej zawsze znie
wagą, nagim faktem niepojętego przeznaczenia, którego nigdy nie po
trafi uznać za oczywiste, jawiąc się człowiekowi jako absurdalne, „odra
żające i straszne wydarzenie”, w którym nic nie wskazuje, że stanowi 
ono „bramę do innego życia” 24. Podobnie nic w sferze ludzkiego doświad
czenia świata nie dostarcza człowiekowi obietnicy przetrwania, nadziei 
nieśmiertelności. Kontemplowana w całym swoim splendorze i obojęt
ności Natura, o której człowiek wie, że przetrwa nie tylko jego indywi
dualną egzystencję, ale dzieła całych cywilizacji25, ukazuje mu jedynie 
całą znikomość, kruchość i przypadkowość jego bytu oraz fakt, że myśl 
i duchowość pozbawione są znaczenia w świecie, który rządzi się włas
nymi, przerastającymi człowieka prawami trwania i gdzie „mieć rację — 
oznacza tylko jedno: natura bez ludzi” 26.

Śmierć, z chwilą gdy zostanie uświadomiona jako — mówiąc słowa
mi Heideggera — „najbardziej własna, do niczego nie odniesiona możli
wość bytowa”, wyobcowuje człowieka z naturalnego świata, jego „onto- 
logicznej ojczyzny”, prowadząc do wyodrębnienia własnej dziedziny pod
miotowej, określonej przez samoświadomość. Następstwem tego jest po
wstanie biegunowego napięcia między człowiekiem a światem, wyraża
jącego się w poczuciu rozdźwięku, dysonansu, które Camus określi póź
niej jako źródłowe doświadczenie absurdu. Fakt śmierci jednakże uświa
damia zarazem jednostce wartość życia, wzmacnia ją i konkretyzuje. 
Ukazuje bowiem życie jako niepowtarzalną przygodę, niezastąpioną 
szansę, jaką stwarza istnienie „tu i teraz” — w rzeczywistości wyczerpu
jącej się w grze zmiennych i przemijających zjawisk. Ta reafirmacja 
życia dokonuje się w ścisłym zespoleniu ze świadomością znamionującego 
je tragizmu, przejawiającego się w fakcie, że ekspansywna dynamika

23 A. Camus, Noces — Notes et variantes, ibidem, s. 13, 52.
v‘ A. Camus, Le vent à Djémila, ibidem, s. 63.
25 Ibidem, s. 65.
26 A. Camus, Le désert, ibidem, s. 87.
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egzystencji dążącej do samorealizacji zmierza zarazem w kierunku jej 
unicestwienia 27.

Dzięki tej świadomości każdy moment nabiera wartości cudu, a życie 
zyskuje charakter niemal sakralny, stając się wtajemniczeniem w nie- 
wyczerpalne misterium świata, który nie przestaje urzekać człowieka 
swoim niewytłumaczalnym bogactwem i pełnią 28. Ostatecznie człowiek 
akceptuje awers i rewers paradoksu wiążącego go nierozerwalnie z Zie
mią — jedyną domeną prawd na jego miarę i jedynym źródłem trud
nego, dalekiego od łatwego optymizmu szczęścia. Opiera się ono na pew
ności, że „nie ma miłości życia bez rozpaczy życia” 29, oraz na przeświad
czeniu, że „świat jest piękny i poza nim nie ma zbawienia” 30, gdyż tylko 
tu  znajduje się zarówno cierpienie, jak i jego rekompensata: piękno 
i doskonałość świata natury i dzieł człowieka. Na gruncie emocjonalnie 
przeżytej wartości świata i wspólnoty losu zarysowuje się zrąb między
ludzkiej więzi. „Wiąże mnie ze światem każdy mój gest, z ludźmi — cała 
litość i wdzięczność” 31 — brzmi bowiem resume tej wczesnej filozofii 
Camusa, której patronuje nietzscheański motyw „wierności ziemi” i afir- 
macji losu (amor fati).

Znamienne dla tych esejów, pozostających pod znakiem „miłości i roz
paczy życia”, jest dążenie ich autora do utrzymania w niezamąconej po
staci doświadczenia tej granicznej sytuacji, jaką dla człowieka jest śmierć. 
Podobnie jak u Heideggera otwiera ona drogę egzystencji autentycznej. 
Rozumie przez nią Camus życie wolne od wszelkiej „metafizycznej po
ciechy” i przynoszonych przez nią złudzeń, cechujące się odwagą równo
czesnego widzenia „śmierci i światła”, umiejętnością dokonania integral
nego wyboru — podjęcia decyzji „niewykluczania niczego” 32. Lęk śmierci 
Stwarza dystans między człowiekiem a światem i życiem rozpoznanym 
jako nieporównywalne w swej jakości dobro. W większym stopniu czynią 
to jednak tradycyjne sposoby ucieczki od owego lęku w zmitologizowa- 
ną świadomość, która rytualizując fakt śmierci i otaczając go atmosferą

27 Najbardziej adekwatnie tę współzależność między pasją życia u Camusa 
a świadomością jego przemijalności ujął Roland Doschka (op. cit., s. 56): „Aus der 
unausweichlichen Gewissheit des Todes ergibt sich sogar eine seltsame Steigerung 
des Lebensgefühls, denn jeder gelebte Augenblick ist einzig, nicht mehr nachvoll
ziehbar, ein erneuter Schritt in Richtung Tod und wird deshalb zum absoluten 
Erlebnis. Daraus ergibt sich folgende Doppelbeziehung: die Lebensgier weckt die 
Angst vor dem Tod, und der Tod seinerseits steigert das Leben”.

38 A. Camus, Noces à Tipasa, w: Essais, s. 57.
29 A. Camus, L’envers et l’endroit, ibidem, s. 44.
*  A. Camus, Noces, ibidem, s. 87.
31 A. Camus, L’envers et l’endroit, ibidem, s. 49.
32 A. Camus, La mort dans l’âme, ibidem, s. 39 oraz L’envers et l ’endroit, 

ibidem, s. 49.
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sakralności, nadaje mu znaczenie, jakiego de facto nie posiada. Jedyną 
właściwą postawą człowieka wobec perspektywy unicestwienia jest he
roiczna w swej wymowie przenikliwość (lucidité): odmowa wszelkiej sa- 
momistyfikacji i wola przeżycia swego losu z całą świadomością jego tra 
gicznego charakteru. Nic bowiem w obrębie ludzkiego doświadczenia 
i refleksji nie uprawnia do wykraczania poza rzeczywistość daną hic et 
nunc i wnioskowania o istnieniu Transcendencji. Nawet plotynowska 
unia mistyczna okazuje się intelektualną transpozycją przeżycia sensual- 
nej integracji, osiągalnej w świecie zmysłowym33, zaś pojęcie nieśmier
telności duszy i wieczności okazuje się puste, niezdolne zrekompensować 
człowiekowi u traty  konkretu, będącego właściwą domeną jego bytowa
nia M. Człowiek świadomy, że „nie ma wieczności ani ponadludzkiego 
szczęścia” 35, może jedynie zaakceptować in extenso dostępne mu bezpo
średnio bogactwo teraźniejszości, w przeświadczeniu, że „jedynym grze
chem przeciw temu życiu jest oczekiwać innego” 30, zaś wszystkie mity, 
religie, etyka i literatura — w sumie cała tradycja kulturowa w jej 
warstwie pojęciowej — służą tej samej potrzebie eufemizacji faktu 
śmierci i neutralizowania „bojaźni i drżenia”, odczuwanych w obliczu 
nicości.

K ultura zatem wraz z ugruntowanym na niej obyczajem i potocznymi 
schematami światopoglądowymi pojawia się w rożważanych esejach 
w funkcji defensywno-deformującej; w pewnej mierze godzi ona czło
wieka z faktem skończoności. Łudząc go obietnicą innego świata, maskuje 
tragizm jego indywidualnego istnienia. Osiągając to, wznosi jednak ba
rierę interpretacji między człowiekiem i jego egzystencjalną samowie- 
dzą. Odwraca przez to uwagę ku „martwym ideom” od tego, co w czło
wieku i świecie niepowtarzalne i zasługujące przeto na najwyższą uwa
gę :i7. Wyzwalając człowieka od „ciężaru własnej egzystencji”, dewaluuje 
jego szczególną wielkość, opierającą się na „zniszczalnej prawdzie”, 
a także pomniejsza wartość istnienia, w rezultacie czego śmierć uzyskuje 
wyższy walor niż życie. Ścisły związek między obu tymi wartościami 
odnajduje natomiast Camus w życiu i codziennej obyczajowości miesz
kańców A lgeru38. W tym kontekście eksponuje lud algerski, bytujący 
„bez mitów i pocieszeń, bez religii i idoli” — bezbronny zatem wobec 
śmierci, skonfrontowany z niezafałszowaną prawdą ludzkiego przezna
czenia.

33 A. Camus, L'été à Alger, ibidem, s. 75.
34 A. Camus, La mort dans l’âme, ibidem, s. 39.
35 A. Camus, L’été à Alger, ibidem, s. 75.
36 Ibidem, s. 76.
37 A. Camus, Le désert, ibidem, s. 83.
38 A. Camus, L’été à Alger, ibidem, s. 73.



W sposobie bycia tej „barbarzyńskiej rasy” śródziemnomorskiej upa
tru je  Camus zalążek przyszłej odrodzonej kultury, do której miałoby 
prowadzić „stwarzanie śmierci świadomych” 39. Opierałaby się ona na 
jasnej i niesfalsyfikowanej wiedzy człowieka o swojej .śmiertelnej kon
dycji, jedynej jaka otwiera perspektywę ukształtowania autentycznego 
życia jednostek, a także rzeczywistych więzi międzyludzkich. Ten kry
tyczny wątek stanowi pierwszy krok w kierunku zakwestionowania tra 
dycji filozoficznej i prawomocności sposobów rozstrzygania przez nią za
sadniczych kwestii egzystencjalnych, a wiąże się z problemem znaczenia, 
rozwiniętym szerzej w Micie Syzyfa. Obraz świata posiadany przez czło
wieka jest obrazem radykalnie zhumanizowanym przez intelekt. Ludzkie 
widzenie rzeczywistości jest w swej całości pojmowaniem interpretacyj- 
no-wyjaśniającym, które dokonuje się za sprawą znaczeniotwórczej 
aktywności umysłu. Ona to narzuca na zdarzenia skomplikowany system 
uzasadnień, które zasłaniają istotną niewytłumaczalność, pierwotną nie- 
komunikowalność ludzi między sobą, przypadkowość kryjącą się za waż
kimi gestami. Refleksja odkrywa rozdźwięk między znaczeniem przypi
sywanym faktom a rzeczywistym stanem rzeczy (exem plum : rozbieżność 
między faktycznymi a upatrywanymi przez otoczenie motywami czyjegoś 
samobójstwa)/l0.

W doświadczeniu, wziętym w całej jego rozciągłości, tylko ludzka 
aktywność intelektualna przydaje głębię i sens „absurdalnej prostocie 
świata”, która wyczerpuje się w dwu oczywistościach: fakcie nieuzasad
nionego bytowania i niewyjaśniałnej śmierci. Znaczenie świata nie jest 
bowiem dane razem z istnieniem. Rzeczywistość, w zmysłowo uchwyt
nym bogactwie swoich przejawów, uobecnia się ludzkiej myśli jako nie- 
rozwiązalna „zagadka”. Usiłując rozwiązać „sekret świata” i swojej nim 
fascynacji, człowiek napotyka bądź milczenie Uniwersum, bądź stwier
dza, że jedyna zasada wyjaśniająca znajduje oparcie w jego podmiotowej 
obecności w świecie. Ten zaś okazuje się ostatecznie „zamknięty na 
człowieka”, który w jego głębi „odnajduje samego siebie” — własną sen- 
sotwórczą świadomość 41.

Poza odczuwaną niekiedy w kontemplacji estetycznej „nieludzkością” 
i „obojętnością” świata zdarza się — podobnie jak przybyszowi w obcym 
kraju, na próżno usiłującemu przywrócić rzeczom znajomą wymowę — 
doświadczenie niezrozumiałości i obcości ontycznej świata. W tym miej
scu pojawia się punkt wyjścia camusowskiej filozofii absurdu, w której 
wskazane wyżej motywy znalazły pełniejszą konkretyzację, a zarazem 
wyższy stopień uogólnienia.

'•* A. Camus, Le vent à Djémila, ibidem, s. 64.
m A. Camus, L’envers et l’endroit, ibidem, s. 28.
41 Ibidem, s. 48.
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3. POCZUCIE ABSURDU

Żywe od początku w twórczości Camusa poczucie sprzeczności ludz
kiego losu znalazło swój pełny wyraz w Micie Syzyfa, który stanowi 
m.in. próbę teoretycznego dotarcia do metafizycznych fundamentów fe
nomenu absurdu i odkrycia desygnatu tego pojęcia. Rozważania nad 
absurdem rozpoczyna Camus od prezentacji przejawów „wrażliwości 
absurdalnej” w płaszczyźnie życia w planie emocjonalno-egzystencjal- 
nym, aby następnie — poprzez ukazanie jej symptomów w sferze inte
lektualnej — przejść do precyzacji pojęcia absurdu, nadbudowującego się 
na gruncie nieskonceptualizowanych, zróżnicowanych odczuć.

Zakres emocjonalno-egzystencjalnej sfery odczuć absurdu wyznaczają 
swoiste, bo niecodzienne, spontaniczne odczucia i doznania, pojawiające 
się w momentach, gdy „łamią się dekoracje i pęka łańcuch codziennych 
gestów”, a człowiek zadaje sobie pytanie „dlaczego?” 42. Jednostka odkry
wa wówczas, maskowane przez rutynę i mechaniczny rytm  codzienności, 
niedorzeczność i beznadziejność przyjętego sposobu życia i działania, któ
remu pozorną ciągłość i ład nadaje automatyzm ustalonych gestów i na
wyków. Absurdalność dochodzi do głosu w uświadomieniu faktu własnej 
skończoności oraz czasu jako zasadniczego wymiaru ludzkiej egzystencji 
wraz z jego destrukcyjnym działaniem, ukazującym człowiekowi jego ży
cie jako nieustanny bieg ku śmierci; także w nagłym odczuciu radykalnej 
obcości i pierwotnej wrogości świata rzeczy, stanowiących normalnie 
swojskie otoczenie człowieka, zharmonizowane z nim dzięki tysiącleciom 
humanizacji; absurdalne jest również niespodziewane poczucie nieprze
kraczalnego dystansu wobec cudzej, a chwilami własnej egzystencji43. 
Przedrefleksyjnie doświadczane emocje absurdalne pozwalają się więc 
sprowadzić do dwu zasadniczych kategorii: po pierwsze — do odczucia 
przez człowieka zbyteczności, przypadkowości, niezrozumiałości własnego 
istnienia, po wtóre — doznania obcości świata, którego istotę stanowi 
bezznaczeniowe widzenie otaczającej rzeczywistości, jawiącej się w owych 
uprzywilejowanych momentach jako nieludzki chaos rzeczy samych 
w sobie, pozbawionych wszelkiego związku z „rzuconym w świat” istnie
niem ludzkim. Fakty te nie byłyby jednak absurdalne, gdyby nie godziły 
w „elementarne nadzieje” człowieka, w którym istnieje głęboka potrzeba

V1 A. Camus, Le m ythe de Sisyphe, ibidem, s. 106.
43 „Un degré plus bas et voici l’étrangeté: s’apercevoir que le monde est 

«épais» [...] entrevoir [...] avec quelle intensité la nature, un paysage peut nous 
nier. Au fond de toute beauté gît quelque chose d’inhumain [...]. L’hostilité primi
tive du monde, à travers les millénaires remonte vers nous [...] Le monde nous 
échappe puisqu’il redevient lui-même [...] cette épaisseur et cette étrangeté du 
monde, c’est absurde”. Ibidem, s. 107—108.
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sensowności i racji istnienia, spójności i ładu, a przede wszystkim nie
skończonego trwania w jedności i harmonii ze światem.

Owe oczekiwania zakorzenione są w ludzkiej świadomości tak dalece, 
iż człowiek zgodnie z nimi myśli i działa; dopiero „szok egzystencjalny” 
w doświadczeniu absurdu — odpowiadający wyrwaniu człowieka z ano
nimowości heideggerowskiego Das Man w momencie trwogi — objawia 
mu całą iluzyjność tych przeświadczeń i uświadamia nieautentyczność 
opartego na nich, choć z pozoru naturalnego sposobu bycia. Objawia on 
zarazem jednostce podstawową prawdę o egzystencji, pozbawionej obiek
tywnie jakiejkolwiek głębszej racji, napiętnowanej nieodwołalną we
wnętrzną sprzecznością. Odczucia absurdalne, ujawniając dysharmonię 
między „aktorem i dekoracją”, odsłaniają w najbardziej elementarnej 
formie sprzeczność między człowiekiem a światem. Człowiek konstatuje 
bowiem nieustanny rozdźwięk między tym, czym jest, a czym w swoim 
mniemaniu być powinien, między wiedzą, o jaką zabiega, a poznaniem, 
jakie osiąga — ogólnie: między stanem postulowanym a faktycznym, 
intencją a rezultatem, co w wersji sartrowskiej przybiera później postać 
permanentnego rozbratu między ideałem a urzeczywistnieniem. Konfron
tacja człowieka i ślwiata odkrywa tu  fakt, że ich wzajemne powiązanie 
jest relacją niezgodności i konfliktu. Już na tym wstępnym etapie 
„absurd” pozwala się więc określić jako relacja sprzeczności, odczuwana 
i oceniana przez człowieka jako niezrozumiała, illogiczna, niemożliwa do 
przyjęcia, a więc budząca sprzeciw. Owa sytuacja permanentnego za
przeczania człowieka przez świat stanowi rdzeń camusowskich rozważań
o istocie doświadczenia absurdalnego zarówno w płaszczyźnie afektyw- 
nej, jak i intelektualnej.

4. ABSURD, NOSTALGIA I POZNANIE

Intelektualne przejawy absurdu stanowią zarazem w wywodzie Ca
musa ogniwa rozumowania dowodzącego braku obiektywnego, absolut
nego sensu świata i życia ludzkiego, a ściślej — jego niedostępności dla 
ludzkiego intelektu. Ze względu na złożoność problemu i nieostrość po
jęcia wydaje się konieczne zwrócenie w tym miejscu uwagi na fakt, że 
absurd funkcjonuje w Micie Syzyfa  w dwu co najmniej pozwalających 
się wyróżnić znaczeniach.

W pierwszym z nich — prywatywnym i zabarwionym aksjologicznie — 
absurd występuje jako brak wyższego sensu świata, co jest równoznacz
ne z totalnym chaosem, przypadkowością oraz wywoływanym przez ten 
fakt poczuciem zagubienia człowieka w niezrozumiałym świecie, braku 
racji życia, a także jego wartości. Określony w ten sposób „ahsurd egzy
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stencjalny” funkcjonuje tu  w sensie, jaki z tym terminem związała myśl 
filozoficzna lat trzydziestych.

W drugim, pozytywnym i swoiście camusowskim znaczeniu, absurd 
pozwala się określić jako „metafizyczny” i oznacza paradoks ludzkiej 
kondycji — sprzeczność wynikłą z niewspółmierności statusu bytowego 
człowieka i świata, a także z samej struktury  człojwieka. Jawi się on tu  
bowiem jako paradoksalne compositum, swoiście pojęta kierkegaardow- 
ska „synteza skończoności i nieskończoności, doczesności i wieczności, 
wolności i konieczności”.

Ten pogląd wiąże się z tradycją reprezentowaną przez takich filozo
fów egzystencji, jak Pascal, Kierkegaard, Unamuno, jednakże ów camu- 
sowski „paradoks ludzki” nie znajduje dopełnienia ani rozwiązania w by
cie boskim, jak to ma miejsce u wymienionych myślicieli.

Pomimo niespójności wywodu na gruncie rozumowania Camusa da 
się odczytać ścisła współzależność obu sposobów pojmowania absurdu; 
bezsensowność (absurdalność egzystencjalna) jest tu  uwarunkowana przez 
paradoksalność, immanentnie określającą człowieka i stanowiącą zara
zem nieprzekraczalną granicę myśli oraz inherentną właściwość samej 
świadomości. Na niej to przede wszystkim ogniskuje się uwaga Camusa, 
zmierzającego do odkrycia ontycznej bazy dla efemerycznych nieskon- 
ceptualizowanych „doznań absurdalnych” i do określenia istoty absurdu. 
Wyłącznie bowiem za sprawą świadomości, złożonej i antynomicznej 
w swej istocie, rodzi się ów „konflikt umysłu i świata”, z którego wyra
sta absurd, znajdując w niej swoje źródło i uzasadnienie 'A.

Przeświadczenie, że człowiek jest w swej istocie określony przez 
świadomość (ściślej: samoświadomość, duchowość, rozumność), stanowi 
kardynalne, choć milczące założenie camusowskiej filozofii absurdu. 
W ścisłym z nim związku pozostaje przekonanie o zasadniczej przeciw- 
stawności świadomości i bytu — człowieka i świata, pokrywające się 
z tezą ontologicznego dualizmu, i to w jego wersji radykalnej, uznającej 
całkowitą heterogeniczność obu sfer bytowych, co powoduje istnienie 
między nimi nieusuwalnego dystansu, hiatusu czy wręcz przepaści. Ta 
właśnie niewspółmierność i nieporównywalność obu członów podmiotO- 
wo-przedmiotowej relacji określona zostaje mianem absurdu ',5. Explici
te formułuje natomiast Camus pogląd o istnieniu w ludzkiej myśli — 
równie pierwotnej jak fakt ontycznego rozdarcia — tendencji do real
nego zniesienia owej dychotomii. Wyraża się ona w przemożnym „dąże
niu do jedności i absolutu”, przywrócenia naruszonej przez świadomość

44 „Car tout commence par la conscience et rien ne vaut que par elle”. Ibidem, 
s. 107.

45 „L’absurde est essentiellem ent un divorce. Il n ’est ni dans l’un ni dans 
l’autre des éléments comparés. II naît de leur confrontation”. Ibidem, s. 120.
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ciągłości bytu, wobec którego człowiek odnajduje się w niezrozumiałej 
opozycji, pragnąc powrotu do istniejącej niegdyś jedni, której idea jak 
gdyby anamnestycznie została wszczepiona w jego świadomość.

Tę dążność przedświadomą i zarazem najistotniejszą dla ludzkiej my
śli, nazywa Camus nostalgią /l6, odnajdując ją we wszystkich sferach by
towania i w całej historii myśli ludzkiej 47. Jako spiritus movens tkwi 
ona bowiem u podstaw całej duchowej aktywności człowieka, najpeł
niejszy wyraz znajdując w  poznaniu, gdzie przejawia się w dążeniu do 
uzyskania absolutnej, totalnej wiedzy i niepodważalnej pewności. Po
znanie jako funkcja nostalgii stanowi w ostatecznej instancji próbę roz
wikłania w racjonalnej formie kwestii metafizycznych, w szczególności 
zagadki ludzkiego przeznaczenia; zaś jego dzieje jawią się jako perma
nentny wysiłek zmierzający do integracji myśli ze światem przedmioto
wym, która znalazłaby potwierdzenie w samej strukturze bytu. W swym 
dążeniu do jedności myśl ludzka usiłuje ogarnąć i wyjaśnić całokształt 
rzeczywistości, przeniknąć Uniwersum i zyskać jego absolutnie przej
rzystą wizję, zmierzając tym samym do zrozumienia 48, tj. do uchwyce
nia istoty i sensu bytu jako całości.

Koniecznym warunkiem tak pojętego poznania staje się więc uprzed
nie ukonstytuowanie koherentnej i uporządkowanej, a więc sensownej 
całości, unifikacja przedmiotowego świata poprzez znalezienie zasady 
jedności, stanowiącej zarazem rację wyjaśniającą systemu. Jednakże owa 
zasada, aby zapewnić rzeczywistą więź człowieka z Uniwersum, musi być

46 Nietrudno w  tych terminologiach jedni i ¡nostalgii i w tym poglądzie roz
poznać reminiscencje filozofii Plotyna, której Camus był znawcą — filiacjom neo- 
platonzmu z chrześcijaństwem poświęcił bowiem swoją dyplomową pracę filozo
ficzną. W swojej wizji człowieka zarysowanej w  Micie Syzyfa  wyposażył jego 
świadomość w  irracjonalną, typowo plotynowską tęsknotę duszy do absolutu. Od
m ówił jednakże człowiekowi możliwości jej zaspokojenia, odmawiając mu zarówno 
prawa do posiadania tradycyjnie pojętej duszy, jak i do realizacji kontaktu z abso
lutem, którego poczucie jest jednakże żywo obecne w  ludzkiej myśli. Bezprzed
miotowość najistotniejszych pragnień egzystencjalnych zakorzenionych w  istocie 
człowieka stanowi właśnie o absurdalności istnienia w  jej najbardziej zasadniczym, 
metafizycznym wymiarze.

45 „Cette nostalgie d'unité, cet appétit d’absolu illustre le mouvement essentiel 
du drame humain”. Le mythe de Sisyphe, s. 110.

48 Należy tu zwrócić uwagę, że utożsamiając poznanie ze zrozumieniem, Camus 
nadaje mu sens przyjmowany na gruncie koncepcji intuiicjonistycznych. Nie do
puszcza jednakże intuicji jako odrębnej władzy pozwalającej uchwycić rzeczywi
stość w  jednym akcie świadomościowego wglądu. Jest to, jak się wydaje, nie 
tyle jeden z paradoksalnych rysów m yśli Camusa, świadczący o niekonsekwencji 
jego wywodów (jak sugerują niekiedy komentatorzy), ile jedno ze znamion para- 
doksalności kreślonego przezeń obrazu człowieka. Jest nim w  tym przypadku brak 
efektywnej zdolności, władnej sprostać poznawczym postulatom stawianym przez 
umysł ludzki.
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także zasadą tożsamości — nosić piętno ludzkiej rozumności, cpgito; czło
wiek bowiem poprzez zrozumienie dąży do „porozumienia”, do partycy
pacji w tej rzeczywistości, od której dzieli go podwójna przepaść jakoś
ciowej i ilościowej niewspółmierności.

Stąd też rezultatem unifikacyjno-poznawczych poczynań ludzkiego 
umysłu był obraz rozumnie i celowo funkcjonującego wszechświata, 
w którym człowiek za sprawą różnie pojętego Logosu odnajdywał siebie 
jako konieczną cząstkę i sensowne ogniwo. Taki właśnie obraz scalonego 
i zrozumiałego bytu prezentowały przez całe stulecia wielkie systemy 
naukowo-filozoficzne, oparte na nieograniczonym zaufaniu do rozumu 
i założeniu, że „poznać to sprowadzić do jedności”, przynosząc człowie
kowi rozstrzygnięcie ważkich kwestii metafizycznych. Straciły one jed
nak całą moc przekonywającą dla człowieka lat trzydziestych XX w. Do
strzegając całą sztuczność dostarczonych przez nie wyjaśnień, odnajduje 
on w dziełach swojej epoki jedynie negatywną świadomość absurdu: 
powszechny sceptycyzm w myśli naukowej, w literaturze i filozofii — 
obraz człowieka, któremu „nicość wydaje się jedyną rzeczywistością, nie
odwołalna rozpacz jedyną postawą” w świecie, w którym „została dowie
dziona niemożność poznania” i gdzie „rządzą sprzeczność, antynomia, 
trwoga lub niemoc” 49.

5. INTELEKTUALNE PRZEJAWY ABSURDU — PARADOKS LUDZKI

Załamanie się mitu absolutnego poznania, kryzys wiary w nieograni
czoną moc Rozumu zdają się obalać wielowiekową iluzję myśli ludzkiej, 
w której nie ma już miejsca na pewność. „Wolni od zwątpienia są tylko 
zawodowi racjonaliści” 50, za których sprawą, jak sugeruje Camus, do
konała się owa znamienna mistyfikacja poznania i intelektu, wskutek 
której ludzki rozum dostąpił samogloryfikacji, stając się nie tylko 
wszechwładną siłą zdolną zgłębić zawiłości bytu, ale Rozumem świata, 
absolutną i odwieczną zasadą Uniwersum. W rzeczywistości jednak do
mniemanej rozumności świata przeczy ludzkie doświadczenie: rozum z  ra
cji swoich ograniczonych możliwości nie tylko jest niezdolny odpowie
dzieć na pytanie o sens całości świata, ale nawet dokonać jego unifi
kacji 51.

w A. Camus, Le mythe de Sisyphe, s. 114—115.
50 Ibidem, s. 111.
41 „Tant que l ’esprit se tait dans le monde immobile de ses espoirs, tout se 

reflète et s’ordonne dans l’unité de sa nostalgie. Mais à son premier mouvement, 
ce monde se fêle et s’ écroule: une infinité d’éclats miroitants s’ offrent à la con
naissance. Il faut désespérer d’en reconstruire jamais la surface familière et tran
quille qui nous donnerait la paix du coeur”. Ibidem.
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Ograniczoność rozumu (intelektu), stanowiąca w ujęciu Camusa je
den z istotnych rysów absurdu, odsłania się właśnie w trakcie dążenia 
do ostatecznych rozstrzygnięć, stanowiąc jeden z aspektów rozdźwięku 
między człowiekiem a jego tworami, który ujawnia się w każdym dzia
łaniu. Umysł ludzki, dążąc do realizacji swoich postulatów, napotyka 
w sobie samym nierozstrzygalne sprzeczności, za sprawą których myśl 
dociera do własnych granic, podważając zasadność uniwersalnych syste
mów wyjaśniających, uświadamiając człowiekowi nieosiągalność prawdy, 
jedności i absolutu i ugruntowując paradoksalną konkluzję, że nostalgia 
jest faktem równie oczywistym, jak niemożność jej zaspokojenia52. Tej 
właśnie prawdy dowodzi Camus w toku swej prezentacji intelektualnych 
przejawów absurdu, dokonując stopniowo coraz pełniejszego określenia 
jego istoty. W planie intelektualnym więc camusowską analizę fenomenu 
i pojęcia absurdu, której ośrodkiem jest problem sensu i znaczenia świa
ta, można potraktować jako wywód o jej nierozstrzygalności. W planie 
intelektualno-teoretycznym spontaniczne doświadczenie obcości świata 
i życia znajduje swój odpowiednik w postaci ich niepoznawalności, a ści
ślej — niezrozumiałości. Wyłania się ona w paradoksalny sposób jako 
ostateczny rezultat poznania sensu stricto naukowego, powołanego do 
osiągnięcia adekwatnej wiedzy o świecie i w istocie niezdolnego do jej 
uzyskania. Według Camusa, wiedza naukowa zdolna jest co najwyżej 
dokonać opisu i klasyfikacji, ale nie wytłumaczenia zjawisk i zgłębienia 
świata. Rozumowe konstrukcje myśli naukowej, „wyjaśniając” świat 
przez teoretyczno-obrazowe modele, zbliżają się w swym charakterze do 
twórczości artystycznej i ostatecznie odznaczają się mniejszym walorem 
poznawczym niż bezpośrednie zmysłowe spostrzeżenia i doznania 53. Da
leka od sformułowania uniwersalnego systemu pełnej wiedzy i odkrycia 
Prawdy, nauka de facto przynosi wizję „rozbitego wszechświata”, ugrun
towując wniosek o niezbywalnym pluralizmie faktów i prawd, nie roku
jącym nadziei na syntezę wiedzy i stworzenie integralnego obrazu bytu.

Ten pluralizm i niekoherencja dotyczą także sfery podmiotowej; 
egzystencja ludzka również okazuje się w swej istocie nieuchwytna dla 
racjonalnej myśli, nie poddając się uprzedmiotowieniu i totalizacji, od
słaniając swój dynamiczny, otw arty charakter i przekreślając możliwość 
uzyskania stabilnego obrazu indywidualnego istnienia, pozostającego

32 Ibidem,  s. 110.
58 „Ainsi cette science qui devrait tant m ’apprendre, finit dans l’hypothèse, 

cette lucidité sombre dans la métaphore, cette incertitude se résout en oeuvre 
d’art [...] Je comprends que, si je puis par la science saisir les phénomènes et les 
énumérer, je ne puis pour autant appréhender le monde”. Ibidem, s. 112.



44 Barbara Stasik

w permanentnym stawaniu się i nie zdeterminowanego jednoznacznie 
przez własną historię 54.

Tak więc „próba poznania” prowadzi do odkrycia jednej ze znamien
nych sprzeczności składających się na pojęcie absurdu. Na gruncie epi- 
stemologicznym można ją określić sumarycznie jako niewspółmierność 
celów i środków w sferze poznania. Z ich porównania wyłania się we
wnętrzna sprzeczność umysłu: niezgodność między nostalgią a jej „sku
tecznym, lecz ograniczonym narzędziem” — rozumem; świadomością 
metafizyczną i racjonalną; między absolutystyczno-infinitystycznymi ka
tegoriami i postulatami myśli ludzkiej a względnym i skończonym cha
rakterem  jej realnych dokonań. „Prawdziwe” poznanie okazuje się więc 
niemożliwe, a sytuacja — absurdalna, ponieważ w dążeniu do pełnej 
wiedzy myśl ludzka znajduje tylko potwierdzenie niemożności jej uzy
skania.

Nie jest to jedyny paradoks świadczący na rzecz absurdu. Nieroz- 
strzygalność generalnych pytań znajduje także uzasadnienie w szczegól
nej naturze ludzkiej świadomości. Camus wskazuje tu  mianowicie na 
fakt, że granicę myśli wyznacza antynomia, sprowadzająca się w istocie 
do „paradoksu Kreteńczyka”. Wiąże się z nią samosprzeczność uniwer
salnych sądów orzekających, a zwłaszcza wypowiedzi dotyczących bytu 
jako całości. Klasyczne twierdzenie parmenidejskiej metafizyki typu 
„wszystko jest jednością — tylko Jednia istnieje” ilustruje w sposób naj
bardziej znamienny sytuację podmiotu, który orzekając o swojej jedności 
z transcendentnym światem, sytuuje się eo ipso poza nim, potwierdzając 
własną odrębność i nieprzekraczalny dystans wobec przedmiotowej rze
czywistości 55. Ta czysto teoretyczna próba totalizacji, po pierwsze, odsła
nia z całą siłą wzajemną nieredukowalność sfery świadomościowej i rze
czowej, zaprzeczając możliwości ich integracji, po wtóre >— odkrywa czy
sto postulatywny charakter i świadomościowy status wszelkiej kreowa
nej całości, jednoczącej człowieka i świat w harmonijne Totum, i po trze
cie ,— ujawnia fakt, iż umysł ludzki zawiera w sobie samym przesłankę 
iluzoryczności wszelkich systemowych, unifikacyjno-totalistycznych wy
jaśnień. Chcąc posłużyć się właściwymi sobie, absolutnymi kategoriami 
w odniesieniu do sfery pozapodmiotowej — myśl sama, na mocy we
wnętrznej logiki, podważa zasadność własnych absolutystycznych rosz
czeń i zyskuje dowód na niemożność ich realizacji.

w „Car si j ’essaie de saisir ce moi dont je m ’assure, si j’essaie de le définir 
et le résumer, il n ’est plus qu’une eau qui coule entre mes doigts. [...] Pour tou
jours, je serai étrange à moi-même”. Ibidem,, s. 111.

85 „Car si [...] nous affirmons avec Parménide la réalité de l’Un [...] nous tom
bons dans la ridicule contradiction d’un esprit qui affirme l’unité totale et prouve 
par son affirmation même sa propre différence et la diversité qu’il prétendait 
résoudre”. Ibidem, s. 110.
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Koronnym i paradoksalnym argumentem potwierdzającym niemożność 
poznania absolutnego sensu i świata jako takiego okazuje się — na grun
cie rozważań Camusa — sensotwórczy charakter ludzkiej świadomości, 
wyznaczający specyfikę ludzkiego poznania. Człowiek jest zdolny rozu
mować wyłącznie w kategoriach sensu i widzieć świat otaczający przez 
pryzmat nadawanych mu znaczeń. Zrozumiałe i wyjaśnialne jest więc 
dlatego tylko to, co sensowne, co posiada możliwą do uchwycenia rację 
bytu, jest zatem racjonalne w swej strukturze. Fakt ten naznacza ludzki 
wysiłek poznawczy nieuchronnym antropomorfizmem, kierując go m.in. 
ku uzyskaniu odpowiedzi na pytanie o sens i rację całości bytu, który 
pojmowany być może tylko na ludzki sposób i na ludzką miarę. Z ko
nieczności więc, poznając, człowiek humanizuje świat, usiłując go spro
wadzić bez reszty do rozumowych kategoria m. Byłoby to możliwe tylko 
pod warunkiem intelligibilności świata i przeświadczenie o niej wyznacza 
niejako naturalną postawę poznawczą człowieka w sposób również pier
wotny, jak pierwotne i nieuniknione jest jego egzystencjalne uwikłanie 
w świat znaczeń.

Jednakże, według Camusa, sytuacja ta  nie jest dla człowieka stanem 
naturalnym  i ostatecznym, ale kolejnym signum  absurdu. Za jej sprawą 
odsłania się bowiem sprzeczność między ludzkim obrazem rzeczywistości 
a prawdziwym obliczem tego świata, który „wymyka się, ilekroć staje 
się sobą samym”. Jego pozorna zrozumiałość znika w owym niemożli
wym do przełożenia na język dyskursywny „doświadczeniu absurdu” — 
w momentach tej niezafałszowanej konfrontacji, której istotą jest „bez- 
znaczeniowe” widzenie rzeczywistości. Jaw i się ona wówczas w całej 
swej obcości, „inności”, zdradzając umowny, dekoratywny charakter 
wiedzy, jaką człowiek zdaje się o niej posiadać i która daje mu poczucie 
zakorzenienia w Uniwersum.

Otaczając się kulturową rzeczywistością znaczeń, człowiek wznosi 
więc wokół siebie „absurdalny m ur”. Pozornie poznając rzeczywistość 
pozaludzką, jedynie „przegląda się w stworzonym przez siebie świecie”, 
poza który nie jest w stanie wykroczyć i gdzie jego sytuację określa 
błędne koło antropomorfizmu: świat okazuje się o tyle zrozumiały, o ile 
redukowalny do ludzkich kategorii, a jest to możliwe o tyle, o ile zostaje 
właśnie z nich wywiedziony. Penetracja ¡»znawcza zatrzymuje się nieja
ko na powierzchni świata pozapodmiotowego, w nieprzekraczalnej sferze 
fenomenów, z którymi jedyną więź stanowi doznanie, jedyna pewność 
wyczerpuje się w orzeczeniu istn ien ia57. W trakcie poznania człowiek

68 „Comprendre le monde pour un homme, c’est le réduire à l ’humain, le 
marquer de son sceau”. Ibidem.

87 „Ce monde, je puis le toucher et je juge encore qu’ il existe. Là s’ arrête 
toute ma science, le reste est construction”. Ibidem, s. 111.
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dociera więc do sposobów interpretacji świata, ustalonych w toku wielo
wiekowej humanizacji, ale nie do transcendentnej rzeczywistości. Jest 
ona bowiem z racji swej ontycznej odrębności nie tylko niewytłumaczal
na, ale po prostu nieprzetłumaczalna na język pojęć i kategorii. Okazuje 
się więc ostatecznie nieredukowalna do ludzkiej myśli, dla której pozo
staje nieprzenikliwa i niedostępna w swej istocie.

Sięgając po analogię z arystotelesowską definicją prawdy, można by 
tu zdefiniować absurd jako „totalną niezgodność myśli i rzeczywistości”. 
Prawda jako adekwatna wiedza o świecie okazuje się nieosiągalna, po
nieważ niemożliwe jest nawiązanie ontycznego kontaktu ze światem rze
czy, dostępnym człowiekowi tylko w postaci antropomorficznej defor
macji.

Wobec takiego stanu rzeczy każde wyjaśnienie jest postulatem, każda 
zasada projektem świadomości, zaś domniemany ład świata — wynikiem 
operacji intelektualnych, kreujących jego ipojęciowo-logiczny model i je
dynie temu artefaktowi może być zasadnie przypisany sens. W świetle 
tych faktów „rozum” okazuje się z absurdalną koniecznością uwikłany 
w tyleż nierozstrzygalną, co par excellence znaczącą dla ludzkiej egzys
tencji problematykę. Człowiek — równie niezdolny rozwiązać, jak zanie
chać podnoszenia „kwestii ostatecznych” — jawi się jako skazany na Sy
zyfowy trud dążenia do tego, co dlań z natury nieosiągalne. Ten pierwot
ny i niezrozumiały przymus, który człowiek w sobie odnajduje, najdo
bitniej może uzmysławia to, co kryje się pod pojęciem absurdu — ów 
wielekroć sygnalizowany rozdźwięk między myślą a rzeczywistością, 
dwoma antagonistycznymi członami relacji, dla których jedyną i ostatecz
ną więź stanowi zasada sprzeczności. Sprzęga ije ona z sobą i poddaje 
paradoksalnej konfrontacji, która narzuca konieczność porównywania 
i odkrywa zarazem ich nieporównywalność.

Jedyne, co może uczynić rozum, nie sprzeciwiając się własnej istocie, 
to zaakceptować metafizyczny status quo — absurd. Tak też brzmi osta
teczny wniosek Camuisa orzekającego nierozwiązywalność zasadniczego 
pytania egzystencjalno-metafizycznego na gruncie przyrodzonych możli
wości poznawczych człowieka.

6. PROBLEM ABSURDU A FILOZOFIA WSPÓŁCZESNA

Powyższa konkluzja wyznacza również kierunek oamusowskiej pole
miki z filozofią współczsną, reperezentowaną w Micie Syzyfa przez orien
tacje egzystencjalizmu ¡(głównie teistycznego) oraz fenomenologii husser- 
lowskiej. Zatrzymamy się przy niej pokrótce ze względu na ważkość 
pozytywnych ustaleń, jakich dokonuje Camus w trakcie krytycznej ana-
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lizy prowadzonej — jak wielokrotnie podkreśla — z uwagi na praktycz
ne konsekwencje teoretyczno-filozoficznych ustaleń.

Absurd — który Camus odnalazł w indywidualnej i zbiorowej świa
domości swojej epoki — nie jest według niego jej wyłącznym przywile
jem ani udziałem, choć wydawać by się mogło, że ów dernière cri filo
zoficznej i literackiej twórczości lat trzydziestych odczytać można z histo
rycznej perspektywy jako wynik załamania się pewnego paradygmatu: 
krachu systemowego, teleologicznego i esencjalnego pojmowania świata. 
Jednakże z dzieła Camusa można zasadnie, jak się wydaje, odczytać 
sugestię, iż właśnie ów kryzys odsłonił absurd jako fundamentalną praw
dę metafizyczną o człowieku. Poczucie czy odczucie absurdu, w nieświa
domych i spontanicznych formach towarzyszyło bowiem człowiekowi 
wszechczasów od początku jego świadomego istnienia w świecie. „Feno
men absurdu” jest więc tak stary, jak fenomen człowieka myślącego, sta
nowiąc pierwotną i ostateczną kategorię jego samookreślenia. Za absur
dem tak pojętym przemawia dodatkowo stała obecność w dziejach ludz
kiej myśli dwu antagonistycznych tendencji: racjonalistycznej oraz irra- 
cjonalistycznej. Ta permanentna opozycja obu postaw ilustruje, zdaniem 
Camusa, „zasadniczą pasję człowieka rozdartego między pragnieniem jed
ności a jasną wizją otaczających go murów” 58, miądzy dążeniem do abso
lutnej prawdy i niezafałszowaną świadomością uniemożliwiających jej 
osiągnięcie ograniczeń, wynikających z samej istoty człowieka.

Powszechność i jednomyślność „diagnozy absurdalnej” pozwala więc 
rozpoznać w absurdzie „nieuleczalną chorobę ludzkiego ducha” i zdaje 
się wskazywać, że myśl ludzka osiągnęła punkt zwrotny, w którym ujaw
nia się nierozstrzygalność pytania o sens istnienia, stawiając ją wobec 
konieczności uznania absurdu i związanej z tym potrzeby dokonania za
sadniczych przewartościowań w sposobie pojmowania świata i życia wy
rosłego na gruncie tradycyjnej metafizyki.

Oznacza to na terenie ontologii przyjęcie odpychającego, niemniej 
prawdziwego obrazu świata pozbawionego koherencji i stałości, nieuza
sadnionego w swym istnieniu i strukturze; w epistemologii — zaniecha
nie unifikacyjnej koncepcji poznania; w antropologii — konieczność pod
jęcia próby nowego samookreślenia człowieka w świecie pozbawionym 
transcendencji i związanych z nią „iluzji wieczności”, uśmierzających 
sztucznie niepokój metafizyczny, który immanentnie określa ludzką egzy
stencję. Jednakże, zdaniem Camusa, filozofia epoki nie dokonała owych 
nowatorskich i ważkich światopoglądowo rozstrzygnięć — nie wypro
wadziła jedynie słusznych na gruncie przyjętych w punkcie wyjścia 
przesłanek konsekwencji, nawet będąc od nich o krok. Raz jeszcze

æ Ibidem, s. 114.
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w swoich dziejach anyśl ludzka uchyliła się od uznania zarysowującej 
się przed nią z całą oczywistością niezbitej prawdy o kondycji ludzkiej 
i skierowała na u tarty  od wieków szlak samomistyfikacji. Filozofowie 
uczynili bowiem wszystko, by raz jeszcze odżegnać absurd, odzyskać za
grożony raj (pewności i „metafizycznej nadziei”, pozornie rozwiązując 
poprzez sofistyczne paralogizmy problem zawiłych sprzeczności ludzkie
go losu.

Dwa współczesne nurty  filozofii: fenomenologia i egzystencjalizm, 
które zdaniem Camusa rozwinęły się na gruncie przesłanek „absurdal
nych”, zmierzając pozornie przeciwstawnymi drogami —• racjonalizmu 
i irracjonalizmu, „rozumu triumfującego i rozumu upokorzonego”, osiąg
nęły ten  sam upragniony cel, służący zaspokojeniu ludzkiej nostalgii. 
Jest nim restytucja utraconej z pozoru bezpowrotnie zasady jedności 
i — zdawałoby isię niemożliwe z racji straconych złudzeń racjonalizmu !— 
metafizyczne pojednanie ze światem — poprzez jego „wyjaśnienie”.

Odzyskanie tego zbawczego principium dokonuje się jednak — jak 
wykazuje Camus, analizując rozwiązania obu kierunków filozoficznych — 
za cenę zdrady logiki i samonegacji ludzkiego intelektu, drogą ekstrapo
lacji myśli poza własną granicę, ustanowioną przez zasadę sprzeczności 
czy, wskazany wyżej, logiczny i egzystencjalny paradoks. W obu przy
padkach rozwiązanie to jest dziełem myśli, „która nie respektuje włas
nych granic”. Stwierdzając swoją głęboką solidarność w punkcie wyjścia 
z obu prądami myślowymi, które łączy „wspólnota klimatu duchowego”, 
Camus podejmuje ostrą polemikę z ich konkluzjami. Co do filozofii 
egzystencjalnej, rozpatrywanej na przykładzie poglądów Jaspersa, Sze- 
stowa i Kierkegaarda, Camus akceptuje jej antyracjonalizm jako uza
sadniony protest przeciwko uroszczeniom „ślepego rozumu”. Dezawuując 
ów absolutny Rozum kreujący systemy, kwestionując jego zdolność do 
kategoryzacji rzeczywistości i przydatność w rozstrzyganiu kwestii egzy
stencjalnych — filozofowie egzystencji zrehabilitowali irracjonalność 
świata i życia. Popadli jednak przy tym  w skrajny irracjonalizm i agno- 
stycyzm, stając się apostołami myśli upokorzonej 59.

W religijnie zorientowanym egzystencjalizmie absurd, który stanowi 
„residuum doświadczenia tego świata”, staje się -bądź „kryterium  innego 
świata”, bądź sam zostaje uświęcony jako usankcjonowany przez Boga 
status quo. Jednakże ów Bóg egzystencjalistów, jak stwierdza Camus, 
pojawia się i utrzym uje tylko dzięki negacji rozumu ludzkiego 60. Jego 
afirmacja jest równoznaczna z odmówieniem wszelkiej wartości intelek-

58 „Par un raisonnement singulier, partis de l’absurde sur les décombres de 
la raison, dans un univers ferm é et lim ité à l ’humain, ils divinisent ce qui les 
écrase et trouvent une raison d’espérer dans ce qui les démunit”. Ibidem, s. 112.

® Ibidem, s. 128.
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towi człowieka i skrajną irracjonalizacją rzeczywistości. Co więcej — 
ze zniesieniem całego problemu absurdu w płaszczyźnie metafizycznej, 
gdyż człowiek zostaje tu  wintegrowany w rządzony przez Boga absur
dalny Kosmos.

Znamienna dla całej krytykowanej orientacji filozoficznej procedura 
opiera się na wybiegu myślowym, który Camus nazywa „skokiem wia
ry”. Z logicznego punktu widzenia jest on naruszeniem rygorów kon
sekwentnego rozumowania przez akt wiary, który sprowadza się do 
zhipostazowania idei i ich projekcji w nieintelligibilną rzeczywistość, 
gdzie są następnie odnajdywane jako realne komponenty świata. Jest 
to możliwe dzięki kreatywnej sile ludzkiego umysłu, zdolnego zarówno 
stwarzać idealne byty, jak wyposażać własne twory w znaczenie i okre
ślony status bytowy. W akcie „ustanawiania w bycie” Absolutu nastę
puje więc przypisanie pojęciom transcendentnego desygnatu, którego nie 
mogą posiadać, istniejąc na sposób nominalistyczny jako czysto świado
mościowe, choć „absolutne” kategorie.

Taki wybieg może dokonać się nie tylko z religijnej, ale czysto racjo
nalistycznej inspiracji i jest to skok już nie w irracjonalność, lecz 
w wieczny Rozum, co zdaniem Camusa w najbardziej ewidentny sposób 
dokonuje się na grunaie fenomenologii Husserla. Odczytuje ją Camus 
jako jeden z symptomów absurdu w płaszczyźnie ontologiczno-poznaw- 
czej. Autoryzuje ona bowiem zapowiedzianą przez kryzys scjentyzmu wi
zję połimorficznego i pluralistycznego wszechświata, ukonstytuowanego 
przez wielość równorzędnych bytowo i ,poznawczo fenomenów, z których 
każdy posiada swoistą treść i własną prawdę. Rehabilituje konkret i pro
wadzi do odrodzenia rzeczywistości w całym jej zjawiskowym bogactwie 
i różnorodności. Odsłaniając pozbawiony wszelkiej kierująoej i hierarchi- 
zującej zasady świat, umożliwia człowiekawi jego wyczerpanie w świa
domym doświadczeniu i przeżywaniu, proponując nową postawę poznaw
czą i metodę, opartą na intencjonalności. „Intencja” — w interpretacji 
Camusa wolna od wszelkiego poznawczego finalizmu — ukierunkowuje 
jedynie świadomość, która staje się wyostrzoną i otwartą na świat uwa
gą, służąc możliwie najpełniejszemu przeżyciu całego dostępnego zmysło
wo bogactwa zjawisk. Pozwala wyizolować z chaotycznego strumienia 
doświadczeń .pojedyncze fakty, które stawia zarazem poza wszelkim osą
dem wartościującym, gdyż paradoksalnie wszystko staje się uprzywile
jowane 61, O ile zatem fenomenologia w  iswoim punkcie wyjścia zyskuje 
pełną aprobatę Camusa, to konkluzje tej .filozofii rażą go swoim spekula- 
tywizmem, znamiennym dla klasycznej, racjonalistycznej metafizyki.

01 Ibidem, s. 130.
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W ocenie Camusa fenomenologia Husserla okazuje się „intelektualizmem 
wystarczająco rozpasanym, by zgeneralizować sam konkret” 62.

Rdzeniem tej filozofii — jedynie z pozoru będącej filozofią konkre
tu  — jest bowiem przeświadczenie o istnieniu idealnych i absolutnych 
istot rzeczy, wywodzące się wprost z platońskiej metafizyki, a różniące 
się od niej jedynie brakiem hierarchii idei oraz sposobem ich lokalizacji. 
Zostają one tu wintegrowane w doświadczany świat fenomenów, z któ
rych każdy uzyskuje w ten sposób partykularny sens, będący pochodną 
wiecznego Rozumu i przejawem absolutnej Prawdy. Ta operacja przy
dania pozaczasowych esencji zjawiskom dochodzi do skutku za sprawą 
projekcji w rzeczywistość przedmiotową „rozumowych racji ludzkiego 
umysłu”, które stają się fałszywym fundamentem fenomenalnego świata. 
U Husserla pojawia się więc w miejsce jedności typu parmenidejskie- 
go — esencjalistyczny pluralizm. Równoważność zjawisk i prawd została 
tu  zastąpiona ekwiwalencją istot — idei, fenomenologiczny pluralizm — 
klasycznym dualizmem istoty i przejawu, odbierającym światu jego pełnię
i samoistność. W miejsce Boga teistycznego egzystencjalizmu fenomeno
logia husserlowska ustanawia „abstrakcyjny politeizm”, immanentyzując
i fragmentaryzując na „racje—typy” pozornie wyeliminowaną transcen
dencję. Camus opowiedział się za ąuasi-fenomenologiczną wizją rzeczy
wistości, bardziej bergsonowsko-jamesowską niż husserlowską w swej 
wymowie. Świat jawi się w  niej jako dynamiczna, otwarta, zróżnicowa
na wielość fenomenów, pozbawiona tradycyjnie pojmowanej istoty-esen- 
cji. Wiąże się z tym brak wszelkiej hierarchii w wielokształtnym Uniwer- 
sum, nieredukowalnym do żadnej strukturalnej zasady jedności.

W świecie, w którym  „Wszystko jest dane, ale nic nie wyjaśnione”, 
obowiązuje zatem zasada ekwiwalencji. Wszystkie zjawiska i aspekty 
świata — będąc rzeczywistością samodzielną ontologicznie i znaczącą 
per se — są równoważne, jednakowo uprzywilejowane pod względem 
przysługującego im waloru istotności. Tak pojęta pluralistyczna rzeczy
wistość wyczerpuje się w integralnie pojętym doświadczeniu.

Reasumując — ontologię camusowską można określić jako swoisty 
fenomenalizm znamionowany przez antyintelektualizm, antyesencjalizm, 
antyteleologizm i pluralizm.

Camus przeciwstawił się zarówno skrajnej irracjonalizacji, jak ekstre
malnej racjonalizacji rzeczywistości, dokonywanej przez filozofię. Oba 
rozwiązania są nie tylko niekonsekwentne i nieuprawnione logicznie, ale 
przynoszą fałszywy obraz statusu człowieka w świecie. „Umysł absur
dalny” natomiast, uznając granicę zakreślającą obszar ambicji rozumu, 
wybiera „drogę pośrednią, gdzie inteligencja pozostaje jasna. Absurd to

63 Ibidem, s. 333.
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przenikliwy rozum, który uznaje swoje ograniczenia” 63. Człowiek absur
dalny dopuszcza więc istnienie zarówno sfery racjonalnej, jak irracjo
nalnej — opierającej się wyjaśnieniom, ale nie ponadludzkiej i pozarze- 
czywiśtej. Stwierdzenie granicy ludzkiego intelektu nie uprawnia na 
gruncie logiki i doświadczenia do ich przekroczenia czy zanegowania, ale 
jedynie do przyznania władzom poznawczym względnej skuteczności, 
manifestującej się w zdolności do formułowania tylko relatywnych i czą
stkowych prawd.

Tak więc via negationis w trakcie krytyki filozoficznej wyłoniły się 
również zasadnicze tezy camusowskiej metody filozoficznej. Określa ją 
generalnie postulat nieuprzedzonego racjonalizmu, opartego na zakazie 
przyjmowania w filozoficznym poznaniu jakichkolwiek apriorystycznych 
(co w rozumieniu Camusa oznacza: arbitralnych) założeń oraz ekstra
polacji poza dane doświadczenia (pojętego tu  nie w sensie wąskoempi- 
rystycznym, ale bliższym duchowi metody fenomenologicznej).

Szczególnie Ważną rolę pełni w myśli Camusa — ze względu na an
tropologiczny wątek jego rozważań — postulat konsekwencji rozumo
wania, związany z wysoko stawianą przezeń jasnością widzenia (lucidité).

7. ABSURD I TWÔRCZOSC

Polemika Camusa z egzystencjałizmem i fenomenologią jest wyrazem 
krytycznej pos,tawy autora Mitu Syzyfa  wobec absolutystycznych i sen- 
sotwórczych ambicji filozofii. K rytyka ta swoim radykalizmem nasuwa 
niekiedy myśl o skrajnie pozytywistycznym postulacie likwidacji filo
zofii jako jałowej domeny bezzasadnych pytań metafizycznych. Wniosek 
taki byłby jednak wysoce mylący. Camus nie kwestionował bynajmniej 
racji istnienia systemów filozoficznych, ale jedynie zasadność przytacza
nych przez nie racji, tak w aspekcie logicznym, jak przede wszystkim 
etyczno-światopoglądowym, związanym z praktycznymi implikacjami 
określonych doktryn. Tu sprowadzają się one do faktu, że akceptacja 
rozwiązań wyrastających na gruncie platońsko-chrześcijańskiej tradycji 
filozoficznej kreuje w praktyce postawę, którą można by określić mia
nem etosu fałszywego odniesienia — ukierunkowaną na ponadczasowe, 
absolutne wartości, stanowiące de facto czysto myślowe kategorie. Co 
zaś do statusu dzieł ludzkich — w tym  także systemów twórczości poję
ciowej ■— to w myśl sformułowanej na gruncie ontologicznym reguły 
równoważności, są one wszystkie równouprawnione jako fenomeny kul
turowego świata. Gdyby nawet wszechogarniające ambicje myśli ludz-

** Ibidem, s. 134.
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kiej, przedkładającej prawa całemu wszechświatowi, prowadziły tylko 
do imponujących pomyłek — wszystkie światopoglądy posiadają swoje 
pełnoprawne miejsce „W wielowiekowym fresku ludzkich postaw ” 6'*. 
Ten pogląd, prowadzący do kierowania się w praktyce zasadą tolerancji, 
która w późniejszej twórczości Camusa stanie się kardynalną przesłanką 
głoszonej przezeń nieustannie „cywilizacji dialogu”, jest dodatkowo 
wspierany przez camusowską koncepcję twórczości.

Jak się wydaje, jedyne źródło i siłę napędową ludzkiej aktywności 
twórczej upatrywał Camus w potrzebie rozumienia i unifikacji doświad
czanego świata. Zróżnicowana i zindywidualizowana twórczość jest więc 
wyrazem metafizycznego niepokoju i uniwersalnej tendencji myśli ludz
kiej, zmierzającej do zniwelowania dręczącego rozbratu między podmio
tem i przedmiotem, spowodowanego przez relację sprzeczności wiążącą 
człowieka ze światem i stanowiącą o istocie absurdu65. W myśl kon
cepcji Camusa, każde dzieło jest zarazem ekspresją indywidualności 
twórczej i konstrukcją intelektualną. Najbardziej abstrakcyjny system 
typu Kanta czy Spinozy nosi znamię osobistej, choć sformalizowanej 
wypowiedzi66. Na gruncie ekspresji pojęciowej dokonuje się zatem 
sformułowania zadowalającego rozwiązania, które zaspokaja tęsknotę 
człowieka do wiedzy absolutnej i umożliwia nieosiągalne w inny sposób 
zadośćuczynienie jego nostalgii.

Specyfikę ludzkiej twórczości wyznaczałby więc w tym ujęciu jej 
postulatywny niejako charakter. Dokonuje się w niej — zgodnie z uni
wersalną i dnherentną tendencją umysłu ludzkiego — nieustanne do- 
określanie świata, zamykanie w skończone struk tu ry  tego, co amorficzne
i dynamiczne, wreszcie — co najbardziej znamienne — kreowanie na 
poziomie idealnym myślowych absolutów, poprzez które człowiek zaspo
kaja swój głód pewności i ostatecznych rozstrzygnięć. O ile jednak myśl 
ludzka zdolna jest wraz z tym zastępczym światem tworzyć absolutne 
wartości, o tyle człowiek w rzeczywistości nie jest zdolny ich zrealizować 
z racji swojej struktury: usytuowania w czasie i ograniczonych możli
wości działania, którego terenem jest domena względności. Na tym  
wszakże opiera się absurdalność człowieka — egzystencjalny paradoks.

Warto w tym kontekście zwrócić uwagę na aksjologiczny status filo
zoficznych uogólnień, z których żadne — zdaniem Camusa — nie może

64 Ibidem, s. 146.
65 „Penser, c’est avant tout vouloir créer un monde [...] C’est partir du désac

cord fondamental qui sépare l’homme de son expérience pour trouver un terrain 
d’entente selon sa nostalgie, un univers corseté de raisons ou éclairé d’analogies 
qui permette de résoudre le divorce insupportable”. Ibidem, s. 177.

66 „Le philosophe, m êm e s’il est Kant, est créateur. Il a ses personnages, ses 
symboles, et son action secrète”. Ibidem.
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służyć za bezpośredni punkt wyjścia dla działalności programowo-nor- 
m atywnej, wyznaczającej sposób istnienia człowieka i wartościującej 
jego egzystencję. Ustalenia systemów filozoficznych nie posiadają bo
wiem, według Camusa, obiektywnie uzasadnionej mocy obligującej, będąc 
wariantami odpowiedzi na uniwersalną potrzebę posiadania wizji świata 
całkowicie uporządkowanego i przejrzystego i stanowiąc w ostatecznej 
instancji wyraz osobowości swego autora i jego twórczej inwencji 
w myślowym porządkowaniu rzeczywistości. Zawiera się tu implicite 
postulat ścisłego rozgraniczenia między domeną myśli i rzeczywistości, 
sferą teoretyczną i empiryczną. Powtórzmy raz jeszcze — dążenie do 
Absolutu znajduje uzewnętrznienie w dziełach myśli, w sferze kultu
rowej, będąc tworem ograniczonego, konkretnego podmiotu. Jednakże 
każda próba bezpośredniego zastosowania absolutnych kategorii do okre
ślenia człowieka w m aterii realnego życia i działania obraca się prze
ciwko ich twórcy, potęgując absurd — rozdźwięk między bytem a po
winnością, stanem postulowanym i faktycznym, prowadząc do alienacji 
idei, której nieuniknioną konsekwencją jest instrumentalizacja osoby 
ludzkiej w służbie abstrakcyjnego ideału czy zabsolutyzowanej wartości. 
Toteż w organizacji ludzkiego społeczeństwa nie powinny przewodzić 
abstrakcyjne wartości i idealne konstrukcje filozofii, ale wyłącznie 
dobro konkretnego człowieka i on sam jako jedyna wartość uprawniona 
do orientowania programu działań 67.

Filozofia absurdu w camusowskim wydaniu nie podaje więc w w ąt
pliwość ludzkiej aktywności twórczej, która stanowi w ostatecznym 
rachunku uzasadnienie istnienia. Podkreśla jedynie rangę ludzkiej pod
miotowości, wskazując na człowieka jako jedynego sprawcę wartości
i występując przeciw deformacjom jego samo wiedzy.

8. SAMOBOJSTWO FILOZOFICZNE I MIT SYZYFA

W prowadzonej przez Camusa krytyce filozofii pojawia się motyw 
samobójstwa filozoficznego, dezawuując może w najdobitniejszy sposób 
proponowane przez nią rozstrzygnięcia. Samobójstwo filozoficzne określa 
Camus generalnie jako akt myśli, która „neguje samą siebie i przekracza

m Podając powyższy pogląd w  tym miejscu, dokonuję pewnej antycypacji. Bę
dzie on jedną z zasadniczych tez w  refleksji o buncie. Przytoczenie go tutaj wydaje 
się jednak o tyle uprawnione, że pozostaje on w ścisłym związku z przekonaniem  
o relatywności ludzkich władz poznawczych i wszelkich ustaleń teoretycznych oraz 
o czysto formalnym i nieobligującym w praktyce życia i działania charakterze tych 
ostatnich. To przekonanie, posiadające istotne znaczenie dla antropologiczno-etycz- 
nego wątku m yśli Camusa, zdaje się w  niewyeksplikowanej formie patronować 
filozofii Mitu Syzyfa, z pewnością zaś na jej gruncie zaczyna się kształtować.
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się w tym, co stanowi jej negację” 68. Dla myśli religijnej jest nią Bóg — 
zaprzeczony intelekt, dla racjonalistycznej — ^absolutyzowany Rozum. 
Absurd jest dla Camusa „tą oczywistością, którą człowiek stwierdza nie 
zgadzając się na nią” œ, i jako tak pojęta relacja człowieka i świata 
zawiera konstytutywny moment negacji. Każda postawa pasywnej ak
ceptacji prowadzi więc do zniesienia problemu absurdu. Owa akcepta
cja — wyrażenie zgody na absurd — może przybrać formę samobój
stwa: bądź fizycznego (unicestwienie świadomości poprzez odmowę ist
nienia), bądź intelektualnego — poprzez zmianę znaczenia pojęcia 
absurdu i jednoczesne odnalezienie filozoficznie uzasadnionego sensu ży
cia. Czy jest to jednak możliwe? Według Camusa, istnieje tylko jedna — 
negatywna — odpowiedź. Każda inna jest omyłką lub wybiegiem, roz
myślną lub nieświadomą samomistyfikacją popełnianą przez człowieka, 
który nie ma odwagi przyjąć całej prawdy o swojej kondycji.

Samobójstwo filozoficzne może więc być potraktowane jako kapitu
lacja i odwrót od prawdy o sytuacji człowieka w świecie poprzez wybór 
błędnej drogi rozumowania, przez co myśl ludzka pozbawia się możli
wości pełnego i nieuprzedzonego poznania oraz wyprowadzenia właści
wych wniosków z absurdu; wyrzeka się obiektywności oraz krytycyzmu 
w ocenie własnych granic i uprawnień, a także zrzeka się jasności wi
dzenia (lucidité), zamykając tym samym człowiekowi drogę do niezafał
szowanej samowiedzy. Jasność widzenia oznacza więc odwagę niesfalsy- 
fikowanego samooglądu człowieka w świecie pozbawionym iluzji fałszy
wej perspektywy, stwarzanej przez filoz/ofię przedłużającą byt ludzki
o transcendencję i nadającą mu absolutny i wieczny wymiar. W uznaniu 
rzeczywistych ograniczeń myśli wyraża się rzetelność intelektualna 
człowieka, który decyduje się „żyć bez odwołań” i „nie budować niczego 
na niezrozumiałości”.

Wyposażony w przenikliwość widzenia człowiek Camusa gotów jest 
przeto iść aż do końca „absurdalnej logiki” : kierowane kartezjańskim 
sceptycyzmem „wątpienie absurdalne”, powodujące, iż „oduczył się na
dziei” metafizycznej, odkrywa przed nim świat, w którym „to, co ludz
kie, i tylko to, co ludzkie”, odzyskuje swój prawdziwy wymiar i auto
nomię i gdzie „wkracza ze swoim buntem i jasnością widzenia” 70.

Uznanie absurdalności prowadzi zatem do zasadniczych przewarto
ściowań w sposobie pojmowania życia. Rozstrzyga się zarazem defini
tywnie stosunek do samobójstwa, które stanowi punkt wyjścia i leitmo
tiv  rozważań egzystencjalnych Mitu Syzyfa.  Okazuje się ono równie

® A. Camus, Le m ythe de Sisyphe, s. 128.
œ Ibidem, s. 124.
70 Ibidem, s. 137.
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illogiczne, jak akt wiary, nie rozwiązuje problemu, ale go unika. Oznacza 
to zapoznanie możliwości, jakie otwiera przed człowiekiem absurdalny 
los, oraz faktu, że zewnętrzny sens nie jest warunkiem istnienia ani nie 
decyduje o jego wartości. Absurd nie przekreśla więc wartości życia, 
ale ją przed refleksją odkrywa, sugerując jednostce epikurejsko-stoicki 
w swej filozoficznej wymowie etos, nazwany „etyką ilości” czy też 
zwielokrotnienia życia, będący sui generis sposobem podboju śmierci
i przeciwstawiony przez Camusa wszelkim heteronomicznym systemom 
perfekcjonistycznym. Człowiek bowiem nie jest zobligowany do samo
doskonalenia czy wyrzeczenia w imię zewnętrznych norm, narzuconych 
przez boską czy ludzką instancję. Sprawia to, iż życie zyskuje charakter 
samouzasadniającej się wartości, zaś naczelnym celem staje się maksy
malnie pełne, intensywne i świadome przeżycie istnienia, pojętego jako 
jedyne dobro, pozbawione wszelkich odniesień oprócz wpisanej w nie 
śmierci, od której zależy absurd, ale też wzbogacenie życia, jakie on ze 
sobą przynosi. Absurd bowiem każe traktować czas jako sukcesję mo
mentów, z których każdy oferuje swoistą prawdę i treść. Otwiera przed 
człowiekiem perspektywę autentycznego przeżycia swego losu, daje jedy
ną szansę pełnego zrealizowania egzystencji, rozpoznanej jako nieuwa- 
runkowana i wielokierunkowa możliwość „stawania się” poprzez doś
wiadczenie całej wielości aspektów polimorficznej rzeczywistości. Pomno
żenie czy „zwielokrotnienie” życia w skończonym czasie jednostkowego 
trwania umożliwia człowiekowi nieustannie napięta, czujna świadomość, 
zdolna nadawać każdemu momentowi istnienia rangę egzystencjalnej, 
twórczej przygody, intensyfikującej i wzbogacającej wewnętrzne życie 
jednoetki. Jest to niejako równoznaczne z procesem permanentnego 
odkrywania i kreowania na nowo świata i własnej osobowości poprzez 
nadawanie indywidualnego znaczenia każdemu z jego doświadczanych 
aspektów. Absurd odkrywa tu  raz jeszcze swoje paradoksalne oblicze, 
sprawiając, iż to, co było „zaproszeniem do śmierci”, staje się regułą 
życia 71, dynamizowanego buntem, wolnością i pasją, prowadząc do 
postawy „żarliwego zrozumienia” świata, który odradza się w całym 
splendorze i różnorodności, nie zafałszowanej żadną abstrakcyjną w ar
tością czy spekulatywnie przydanym sensem. Tak więc człowiek absur
dalny, w przeciwieństwie do rycerza w iary u Kierkegaarda, odkrywa 
świat po swoim akcesie do niewiary 72.

Duchowa potrzeba odnalezienia sensu świata, który go nie potrze
buje, by istnieć i narzucać człowiekowi swoją wartość, prowokuje do 
buntu, do nieustannego przekraczania granic, do zmagań z przerastającą

71 Ibidem, s. 146.
72 A. Clayton, Étapes d’un itinéraire spirituel d’Albert Camus de 1937 à 1944, 

Paris 1971, s. 38.
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go rzeczywistością, odsłaniając przed refleksją tragiczną sprzeczność, 
wynikłą ze zderzenia afirmaoji („miłości życia”) i „bezrozumnego mil
czenia św iata”. Uświadamia ona jednakże człowiekowi jego szczególną 
wielkość, przejawiającą się w myśli, która — jak u Pascala — jest jedy
nym świadectwem ludzkiej godności; dokonuje więc niejako nobilitacji 
świadomości, tego swoiście ludzkiego atrybutu, który wyzwala absurd, 
ale umożliwia również jego zdominowanie. Parafrazując słowa Kierke- 
gaarda, dla którego Bóg jest miarą osobowości ludzkiej, można by 
stwierdzić, że absurd staje się tu  miarą człowieka: im „większe” pojęcie 
absurdu, tym wyższa ranga ludzkiej myśli. Bunt przywraca cenę ludz
kiemu życiu i prowadzi do odrzucenia wszelkich zewnętrznych określeń 
egzystencji, a w szczególności doktryn wyjaśniających, które zdejmują 
z człowieka ciężar własnego istnienia, przekreślając możliwość jegc 
autentycznego przeżycia i pomniejszając właściwą mu nieporównywalną 
wartość. Zubożają one człowieka właśnie o tę nieludzką rzeczywistość, 
która stanowi dlań jedyną sposobność doświadczenia szczególnej prze
wagi, jaką daje mu samowi edz a wobec nieintelligibilnej totalności 
świata 73.

Postawa i kondycja człowieka znajdują swoje pełne dookreślende 
filozoficzne w symbolu, który patronuje camuisowskim rozważaniom
o absurdzie — w postaci Syzyfa, absurdalnego herosa mitologii, skaza
nego z wyroku bogów na nieskończony i jałowy trud. Wymowa tego 
mitu, w myśl .interpretacji Camusa, sprowadza się nie tyle do egzysten- 
cjalistycznego pesymizmu — wynikłego ze świadomości absurdalnej kon
dycji istoty „rzuconej w św iat” i bezskutecznie usiłującej dociec racji 
swojego w nim bytowania — ile do tragicznego optymizmu, ugruntowa
nego na „trudnej mądrości” człowieka świadomego swych (nieprzekra
czalnych granic. Oznacza ona afirmację ludzkiego losu w całej rozcią
głości, z jego .nierozstrzygalnymi sprzecznościami, gdzie „nie ma miłości 
życia bez rozpaczy życia” ani słońca bez cienia. Owa tragiczna mądrość 
streszcza się w orzeczeniu sofoklejSkiego króla Edypa: „wszystko jest 
dobre”, które dla Syzyfa stanowi formułę „absurdalnego zwycięstwa” 74.

Nawiązanie do m itu o Syzyfie wydaje się stanowić konsekwentne 
ukoronowanie opozycji Camusa wobec tradycyjnej metafizyki. Wspi
naczka Syzyfa nie prowadzi bowiem, jak w paraboli platońskiej jaskini, 
ku światłu spoza tego świata, przeciwnie — objawia cały jego splendor

73 „Appauvrir cette réalité dont l ’inhumanité fait la grandeur de l’homme, 
c’est du même coup l’appauvrir lui-même. Je comprends alors pourquoi les doctri
nes qui m ’expliquent tout m’affaiblissent en même temps. Elles me déchargent du 
poids de ma propre vie et il faut bien pourtant que je le porte seul”. A. Camus, 
Le mythe de Sisyphe, s. 139.

74 Ibidem,  s. 197.
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i bogactwo, stanowiąc ¡sens tej absurdalnej pracy. Tkwi on w  samym 
dążeniu, w mozolnej ludzkiej wędrówce ku nieosiągalnemu ideałowi
i niemożliwemu ostatecznemu spełnieniu. Nieustannie ponawiany wysi
łek, realizujący się w walce pozbawionej nadziei definitywnego zwycię
stwa i wyższego sensu, stanowi sam w sobie uzasadnienie ludzkiego 
istnienia na ziem i75. Świat „absurdalny” jest więc światem bez trans
cendencji. Ponieważ nie istnieje możliwość metafizycznego odwołania, 
człowiekowi przekonanemu „o ludzkim początku wszystkiego, co ludz
kie”, pozostaje jedynie przyjęcie na siebie ciężaru autonomii, a wraz 
z nią odpowiedzialności za świat, w którym „los staje się sprawą ludzką
i określaną przez ludzi” 76 i gdzie pozostaje jedynym panem swego 
przeznaczenia. Afirmacja absurdalnego losu, będąc heroicznym przyję
ciem na siebie ciężaru własnego życia, odkrytą^ przed człowiekiem moż
liwość szczęścia w „bezpańskim odtąd śwriecie, który nie wydaje mu 
się ani jałowy, ani daremny” 77, ponieważ jego treść stanowi wszystko 
to, co ludzkie. Syzyf objawia więc człowiekowi, że „absurd i szczęście 
są dziećmi tej samej ziemi”, oraz „uczy tej wyższej wierności, która 
neguje bogów i podnosi skały” 7S.

Absurd określony na gruncie camusowskiego dzieła miał charakter 
ponadczasowy i wymiar metafizycziny. Podkreślmy jednak za autorem 
L’homme révolté, że „metafizyczny pesymizm” nie uprawniał ani do 
negacji, ani do zwątpienia o człowieku79, przeciwnie — z całą mocą 
konsekwencji oddawał mu świat i zobowiązywał do kształtowania rze
czywistości, w której „wszystkie odpowiedzi byłyby ludzkie” i gdzie 
źródłem nadziei nie byłaby obca światu transcendencja, ale człowiek
i jego twórczy trud.

va „La lu tte  e lle-m êm e vers les som m ets su ffit à rem plir un, coeur d’hom m e”. 
Ibidem,  s. 198.

76 Ibidem,  s. 197.
77 Ibidem, s. 198.
78 Ibidem.
^  „Et la p ensée profonde de ce livre, c’est que le  pessim ism e m étaphysique  

n ’entraîne nu llem ent qu’il fa ille  désespérer de l ’hom m e — au contraire. Pour 
prendre un exem p le précis, je  crois parfaitem ent possible de lier à une philosophie  
absurde une pensée politique soucieuse de perfectionnem ent hum ain et p laçant son  
optim ism e dans le  re latif”. A. Camus, L e M ythe  de S isyphe  — T extes  co m plém en 
taires, s. 1423.
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L’HOMME PARADOXAL D ’ALBERT CAMUS 

R ésum é

C ette étude est une tentative de reconstruction du contenu philosophique des 
écrits du jeune Camus (années 1935— 1941), dans le but de m ontrer qu’ils font 
partie intégrante de l’oeuvre entier de l ’écrivain  et de discerner les prém isses 
essen tielles de son anthropologie, expression  la plus nette, sem b le-t-il, de l ’hum a
nism e m oderne laïque. A fin  de faire ressortir le caractère spécifique des catégories 
et des m éthodes de Camus dans le  contexte de la pensée m oderne, une attention  
toute particulière a é té  portée à la  notion  d’absurde, point central de la problé
m atique abordée.

L adite «philosophie de l’absurde» qui, en  fin  de compte, tém oigne de la m ise  
en question du sens m êm e et de la valeur de l ’ex isten ce hum aine, a é té  engendrée  
par une crise de la pensée européenne dans les années trente de notre siècle  et se 
m anifestait par un pessim ism e, sinon nihilism e, généralisé. Or, dans cette optique, 
l’«absurdisme» de Camus, exprim ant, entre autres, son attitude critique à l’égard  
de cet esprit de n égativ ité  en philosophie, s’avère en  e ffe t une proposition positive, 
et dont le  fondem ent est constitué par la fo i dans la valeur irréductible de 
l’ex istence hum aine individuelle. C ette conviction, aboutissant à une philosophie 
«affirm ative», et qui apparaissait déjà dans les oeuvres du jeune Camus, sem ble 
avoir frayé son chem in par une réflex ion  sur la fin itude et la contradiction interne 
de l ’ex istence hum aine; réflex ion  qui se  trouve ram ifiée et consolidée avec le 
M yth e  de S isyphe  de par la catégorie de l ’absurde, conçue de façon spécifique et 
fort originelle. En effet, l ’absurde n’y fonctionne pas dans son acception philosophi
que habituelle, dans son  rôle d’une notion negative au point de vue axiologique, et 
par laquelle l ’existence hum aine se défin it com m e dépourvue de sens e t  super
flue; il y  sert à désigner le  p a r a d o x e  ex isten tie l en  tant que déterm ination  
im m anente de la condition hum aine. L’analyse cam usienne du «phénom ène de 
l’absurde» aboutit finalem ent à une im age de l ’hom m e présenté com m e un c o m - 
p o s i t u m  paradoxal et empêtré, de par sa conscience, dans l’antynom ie de la  
pensée et de l ’être; c’est là  une conclusion qui, en afirm ant que les questions m éta
physiques et ex isten tielles sont insolubles dans les lim ites des possib ilités naturel
les de la connaissance, m ène à son tour à l ’adm ission de l ’«absurdité» de la  con
dition hum aine et de celle  du m onde puisque son sens transcendant reste inacce
sible à l’esprit hum ain. L’absurde a insi conçu devient, en effet, une catégorie irré
ductible de l’autodéterm ination de l’hom m e. Tout en déterm inant le  rang  
m étaphysique de l ’homm e, il le  situe en fa it dans un m onde sans transcendance. 
Aussi, la nécessité  s’im pose d’un rem aniem ent des valeurs, tout particulièrem ent 
en  ce qui concerne les notions anthropologiques enracinées dans les m étaphysiques 
traditionnelles. C’est en  partant de cette perspective que Camus procède à une 
critique qui ne v ise  pas sim plem ent les courants philosophiques contem porains: 
toute la tradition platonicienne et chrétienne y sont en  jeu.

Ainsi, A lbert Camus par l’afferm issem ent de l ’«absurdité» de 1’ hom m e e t du 
m onde refuse de succom ber à un pessim ism e qui aurait abouti à douter en 1’ hom 
me; il prêche, tout au contraire, une philosophie d’optim ism e tragique. Et c ’est 
bien la conclusion du M ythe de Sisyphe,  de cet oeuvre qui «parle l’absurde», 
devient e lle-m êm e la prém isse de l ’afferm issem ent de l’autonom ie hum aine: vo ilà  
le  crédo d’un hum aniste pour lequel l ’origine des valeurs est à chercher non pas 
dans une Transcendance inaccesible, m ais dans l ’hom m e et dans son effort 
créateur.

Barbara S tasik


