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САВРЕМЕНА КЊИЖЕВНОСТ 

 

Албер Ками: Странац (одломак) 
 

 

 Онда је погнуо главу и поново сео. Казао ми је да ме жали. Сматрао је да то 

један човек не може да поднесе. Ја сам опет осетио само то да ми он постаје 

досадан. Сад сам ја њему окренуо леђа и отишао испод прозорчића. Раменом сам се 

ослањао о зид. Не слушајући га сасвим добро, чуо сам како поново почиње да ме 

испитује. Говорио је узнемиреним и упорним гласом. Схватио сам да је узбуђен и 

почео сам да га боље слушам. 

 Говорио ми је како је сигуран да ће моја молба за помиловање бити 

услишена, али да ја у себи носим терет једног греха кога треба да се ослободим. По 

његовом мишљењу, људска правда није ништа, а божанска – све. Напоменуо сам да 

је мене осудила она прва. Одговорио ми је да она тиме ипак није спрала мој грех. 

Казао сам му да не знам шта је грех. Кривац сам, ја то испаштам и од мене се више 

ништа не може тражити. У том тренутку је он поново устао и ја сам помислио да у 

овако тесној ћелији он и нема друго избора ако хоће да се креће. Мора да седа или 

да устаје. 

 Очи су му биле приковане за тло. Пошао је према мени, а онда застао, као да 

се не усуђује да крочи даље. Гледао је небо кроз решетке. „Варате се, сине мој“, 

казао ми је, „могло би се од вас затражити више. Можда ће вам и бити затражено.“ 

– „А шта то?“ – „Могло би се од вас затражити да увидите?“ – „А шта?“ 

 Свештеник је погледао око себе и одговорио гласом који ми се одједном 

учини веома уморним: „Из свих ових камених зидова избија бол, знам то. Никада 

их нисам гледао без страве. Али знам да су, дубоко у срцу, и најбеднији међу вама 

видели како се из сопствене таме појављује божанско лице. Од вас се тражи да то 

лице видите.“ 

 Мало сам се пренуо. Казао сам му да  већ месецима гледам те зидове. Ништа 

и никог на свету не познајем боље. Можда сам, врло давно, и тражио у њима неко 

лице. Али то лице је имало боју сунца и пламен жудње: било је то Маријино лице. 
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Узалуд сам га тражио. Сад је свршено с тим. А у сваком случају, нисам видео да 

ишта избија из ових ознојених камених зидова. 

 Свештеник ме је погледао с неком тугом. Био сам сад потпуно ослоњен на 

зид и светлост ми се разливала по челу. Изговорио је неколико речи које нисам чуо 

и упитао ме врло брзо да ли му допуштам да ме пољуби: „Не“, казао сам. Окренуо 

се и пошао ка зиду по коме је полако прешао руком: „Зар ову земљу до те мере 

волите?“, прошаптао је. Нисам ништа одговорио. 

 Прилично дуго је остао окренут леђима. Његово присуство ми је сметало и 

изазивало ме. Управо сам хтео да му кажем да иде, да ме остави, кад је изненада, 

окренувши се ка мени, узвикнуо са неком жестином: „Не, ја не могу да вам верујем. 

Сигуран сам да вам се дешавало да зажелите неки други живот.“ Одговорио сам му 

да ми се, наравно, дешавало, али да то нема већег значаја него жеља да будем 

богат, да брзо пливам или да имам лепша уста. Све су то жеље исте врсте. Али ме 

је он прекинуо и запитао како ја замишљам тај други живот. Тада сам скоро 

викнуо: „Живот у коме бих могао да се сећам овога“, и одмах затим сам му казао да 

ми је свега доста. Хтео је опет да ми говори о Богу, али сам ја пришао и покушао да 

му последњи пут објасним да ми је остало премало времена. Не желим да га губим 

с Богом. Покушао је да промени предмет разговора питајући зашто га зовем 

„господине“, а не „оче“. То ме је раздражило и одговорио сам му да он мени није 

отац: он је с осталима! 

 „Не, сине мој“, казао је стављајући ми руку на раме. „Ја сам уз вас. Али ви 

то не можете знати зато што вам је срце заслепљено. Молићу се за вас.“ 

 Онда ми је наједном прекипело, ни сам не знам зашто. Почео сам да вичем 

из свег гласа, извређао га и казао му да се не моли за мене. Ухватио сам га за јаку 

на мантији. Сручио сам на њега све што ми је било дубоко у срцу, прелазећи нагло 

и наизменично из гнева у радост. Он изгледа тако убеђен, је л' да? А ипак, ниједно 

његово убеђење не вреди колико једна женска влас. Он није сигуран чак ни у то да 

је жив, јер живи као мртвац. Ја изгледам као да су ми руке празне. Али ја сам 

сигуран у себе, сигуран у све, сигурнији него он, сигуран у овај мој живот и у смрт 

која ће доћи. Да, ја имам само то. Али је бар та истина у мојим рукама исто 

онолико колико ја у њеним. Ја сам био у праву. Живео сам на овај начин, а могао 
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сам живети на неки други. Чинио сам ово, а не оно. Нисам учинио ту и ту ствар, а 

учинио сам ону другу. Па шта? Испало је као да сам читаво време чекао овај 

тренутак и извесну рану зору која ће ми дати за право. Ништа, ништа нема значаја 

и ја добро знам зашто. Из дубине моје будућности, у току целог овог бесмисленог 

живота који сам водио, неки мрачан дах допирао је до мене кроз године које још 

нису дошле и тај дах је на свом путу изједначавао све што ми се нудило у годинама 

које сам и онда проживљавао, а које нису биле ништа стварније. Шта ме се тиче 

туђа смрт, љубав једне мајке, шта ме се тиче његов бог, живот који неко изабере, 

судбине за које се неки опредељују, кад је већ једна једина субина морала изабрати 

мене и уз мене милијарде повлашћених који, као и он, кажу да су ми браћа. Схвата 

ли он то, заиста? Сви су повлашћени. Само повлашћених и има. И друге ће једног 

дана осудити. И њега ће осудити. Шта мари, ако га, оптуженог за убиство, погубе 

зато што није плакао на погребу своје мајке? Саламанов пас вреди исто колико и 

његова жена. Она мала жена-аутомат исто је толико крива колико и Парижанка 

којом се оженио Масон или као Марија која је желела да се њоме оженим. Зар је 

важно што ми је Ремон друг исто колико и Селест који вреди више од овога? Зар је 

важно што Марија пружа данас своје усне неком другом Мерсоу? Схвата ли, дакле, 

тај осуђеник, и да, из неке моје далеке будућности... Гушио сам се вичући све ово. 

Али, већ су ми свештеника отимали из руку а чувари ми претили. Он их је, 

међутим, смирио и за тренутак ме гледао ћутке. Очи су му биле пуне суза. Окренуо 

се и нестао. 

 Кад је он отишао, поново сам се смирио. Био сам исцрпљен и сручио сам се 

на дрвени кревет. Мислим да сам спавао, јер сам се пробудио са звездама на лицу. 

Шумови са поља допирали су горе до мене. Мириси ноћи, земље и соли 

освежавали су ми слепоочнице. Чудесни мир овог уснулог лета продирао је у мене 

као плима. У том тренутку, на измаку ноћи, затулиле су бродске сирене. 

Оглашавале су полазак у један свет који ми је сада заувек постао равнодушан. Први 

пут после веома дугог времена помислио сам на маму. Учинило ми се да схватам 

зашто је на крају живота нашла себи „вереника“, зашто се упустила у игру 

поновног отпочињања. И тамо, тамо око оног дома у коме су се гасили животи, 

вече је било као неко сетно затишје. На домаку смрти мама се сигурно осетила 
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ослобођеном и спремном да све изнова проживи. Нико, нико нема права да плаче 

над њом. И ја сам се, исто тако, осетио спремним да све поново проживим. Као да 

ме је овај велики гнев очистио од зла и сасвим ослободио наде, ја сам се, пред овом 

ноћи, препуном значења и звезда, први пут потпуно препустио нежној 

равнодушности света. Осећајући да ми је тако сличан, најзад тако сродан, близак, 

увидео сам да сам био и да сам још срећан. Да би се све коначно завршило, да се не 

бих осећао толико усамљен, остало ми је да пожелим да на дан мог погубљења 

буде много гледалаца и да ме дочекају с повицима мржње. 


