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P
ara o filósofo Jean-Fran-
çois Mattéi, Albert Ca-
mus sobressai-se hoje
como um incomum pen-
sadordacondiçãohuma-
na, na invocação da re-

volta e do amor como caminhos possí-
veis para que o homem possa encontrar
um sentido para a sua existência. Liber-
tário,mas como sentido damedida e do
equilíbrio; refratário às ideologias totali-
zantes, mas confiante no ser humano;
descrente na História, mas fiel à arte.
Neste turbulento começo de século XXI,
Camus mantém sua atualidade mesmo
defendendo valores “fora de moda” co-
mo o “bem”, assinala Mattéi.
— Para Camus, no itinerário espiritual

e intelectual do homem havia estes três
estados: o absurdo, quando omundo ou
Deus não respondem às nossas expecta-
tivas; a revolta, quando nos rebelamos
contra a ausência de sentido do mundo
edaHistória, e o amor, que era para ele a
coisa mais elevada que o homem pode-
ria alcançar, um tipo de absoluto sem
Deus— diz o filósofo ao GLOBO.
Autor e organizador de várias obras so-

bre o pensador, entre elas “Albert Camus
— Du refus au consentement” (“Albert
Camus — Da revolta ao consentimento”,
ed. PUF) e a recente “Citations de Camus
Expliquées” (“Citações de Camus expli-
cadas”, ed. Eyrolles), Mattéi organizou es-
te ano dois colóquios em torno do cente-
nário e da atualidade do escritor.

lQual a razão do permanente suces-
so intelectual de Camus?
Creio que é porque Camus,muitomais

do que qualquer outro filósofo no século
XX, levou além o que remete à condição
humana. Um pouco como sua amiga
Hannah Arendt. Ele, como ela, estudou a
condição humana em sua permanência.
O que há de permanente no homemestá
no fato de que nasce, atravessa ummun-
do difícil de compreender, que é talvez
absurdo, e vaimorrer sem tê-lo desejado.
Há uma finitude do ser humano, sobre a
qual sedebruçouCamus, comoHeiddeg-
ger o fez na Alemanha nos anos 1930-40.
Há um tipo de pensamento trágico da vi-
da em Camus que contrasta com o pen-
samento de sua época, dos anos 1950,
que acreditava na História. Camus não
acreditava na possibilidade de dar um
sentido racional à existência humana.
Era, ao contrário, muito influenciado pe-
los trágicos gregos, como Ésquilo ou Só-
focles, pelas peças de Shakespeare. Ele
temumavisão trágicadaHistória,nãoso-
mente porque o ser humano vai morrer,
mas porque ele não compreende o senti-
dodaexistência. Isto éoabsurdo: odivór-
cio entre a demanda de sentido e a au-
sência de respostas. Se não há respostas,
é precisoqueohomeminventeumsenti-
do pela revolta ou pelo amor.

lPor que ler Camus hoje?
Porque, curiosamente, vivemos neste

início de século XXI uma época cada vez
mais difícil, com crescentes inquietações
políticas, militares, vide a guerra na Síria.
Há um tipo de divórcio — uma palavra
usada por Camus — não somente entre
os países ricos e pobres, mas entre a exi-
gência de felicidade do ser humano e a
dificuldade de encontrá-la, apesar de to-
dos os progressos da técnica. Há um tipo
de pessimismo generalizado, sobretudo
nos países ricos, nos EUA e na Europa,
que contrasta com o que se esperava no
século XIX, quando ainda se acreditava
no progresso. Todo o século XIX foi bas-
tante progressista, com Hegel, Marx,
Comte. Pensava-se que todos os proble-
mas seriam resolvidos. Percebemos no
século XX, com duas guerras mundiais e
a explosão atômica, que a felicidade, e
mesmo a paz, não chegaram. E no século
XXI, que avança nos progressos tecnoló-
gicos, se vêmuitodesemprego.Camus foi
muito influenciadoporNietzsche,que in-
troduziu no pensamento europeu a no-
ção de niilismo, a ausência de crença.
Mesmo as pessoas de esquerda e de ex-
trema-esquerda hoje já não acreditam

mais noprogresso ena revolução. As pes-
soas de direita têm o liberalismo e o neo-
liberalismocomoreferência.Nãohámais
verdadeiramente ideologias e grandes
sistemas explicativos do mundo à direita
nemàesquerda.Nãohámais sistemasde
princípios substitutivos à crença no pro-
gresso, na História, na liberdade. Camus
foi um dos raros a tentar encontrar, um
pouco àmaneira de Nietzsche, um senti-
do de substituição. Algo que não seria
uma religião, uma ideologia, mas que
abrisseumapossibilidadeao serhumano
de se tornar criador. Ele dizia que não era
nem escritor nem filósofo, mas um artis-
ta. Criou romances, ensaios poéticos, pe-
ças de teatro. Queria que a arte desse um
sentido ao mundo, bem mais do que a
política ou a filosofia.

lCamus escreveu que “os únicos pa-
raísos são aqueles que perdemos...”
É uma frase de Marcel Proust que ele

transformou levemente. Proust disse “o
único verdadeiro paraíso”, e Camus retira
a palavra “verdadeiro”. Ele pensa que o
paraíso, que neste contexto quer dizer fe-
licidade, está sempre atrás de nós. Não
sabemos viver omomentopresente enos
adaptar ao mundo de maneira que seja-
mos felizes. É um pouco como a expres-
são latina carpe diem, aproveitar o mo-
mentopresente, adaptando-se aomundo
em que se vive. Esta presença nomundo
éessencial paraCamus,mas sóaaprecia-
mos quando está atrás de nós. Só com-
preendemos o amor quando o perdemos
ou estamos próximos de perdê-lo. Para
Camus, a História é secundária, e amar é
amar o mundo. Ele nunca acreditou na
História, seja ela hegeliana, marxista ou
cristã. O mundo significa algo, mas sem
nos dizer o que é. Isto é o absurdo para
Camus. Emseus “Cadernos”, escreveu em
1950: “Nunca enxerguei muito claro em
mim, mas sempre segui no instinto uma
estrela invisível”. O tema da estrela que
mostra o caminhoéumsímbolo cósmico
que vemos emPascal, Platão, Hegel, Hei-
degger. Camus tinha esta ideia dequepa-
ra um homem conhecer o caminho de
sua vida, o itineráriode sua existênciade-
veria ter umsentido, e lamenta oniilismo

em que vivemos depois que Nietzsche
dissequeDeusestámorto.Pascal, que in-
fluencioumuito Camus, dizia que tudo o
que não éDeus não pode preencher nos-
sas expectativas. O ser humano espera
semprepor algo, pode ser o amor, a felici-
dade, a alegria. Ele não pode se contentar
em viver cotidianamente, como se dizia
em 1968: “metrô-trabalho-dormir”.

lO senhor fala de Camus como o úni-
co escritor de seu tempo com uma
“abordagem cósmica”, ao contrário
dos demais intelectuais, que tinham
uma interpretação histórica.
Por isso que ele foi muito mal com-

preendido na França até a suamorte, em
1960. Um pouco comoWilliam Faulkner,
nos EUA, também um autor cósmico, no
qual as paisagens, os rochedos, os ani-
mais, as estrelas possuemumadimensão
muito importante.Amaioriados filósofos
franceses do século XX não falava do
mundo, da natureza, do cosmos. Em “A
náusea”, Jean-Paul Sartre tem vontade de
vomitar quando vê a raiz de um casta-
nheiro sair da terra em um jardim públi-
co. Sartre sente náusea quando vê anatu-
reza. Camus, ao contrário, quando vê a
natureza temosentimentodepertencera
um tipo de cosmos no qual se reconhece.
Ele se banha no mundo. Isto era desco-
nhecidonosanos1940-50, emesmoapós
os anos 1960.

l Camus mantém sua popularidade
intelectual apesar de defender valo-
res que o senhor assinala serem hoje
antiquados, como o “bem”.
São valores old fashion, comodiriamos

ingleses, porque se tratamdemodas inte-
lectuais. Mas não são fora de moda se
pensarmos na condição humana fora do
meio intelectual de direita ou de esquer-
da.O fatodeacreditarna revolta,noamor
do mundo não é démodé para a grande
maioria de nós quando refletimos sobre
nossa própria existência. Percebemos
quehávalores, comooamor, quenão são
fora de moda. É verdade que intelectual-
mente há poucos autores, filósofos, escri-
tores, artistas oupoetas que celebraramo
amor no século XX. Hoje, o amor talvez

esteja fora de moda porque os homens
não sabemmais amarounãoconseguem
entender o amor comoumademanda de
absoluto. Desde os anos 1940, Camus,
antes mesmo de publicar seus primeiros
escritos, havia previsto que seu itinerário
de homem, escritor e pensador passava
por três estados, que chamava de ciclos.
Para cada um destes ciclos deveria haver
três tipos de criação: uma peça de teatro,
um romance e um ensaio filosófico. O
primeiro ciclo, do absurdo, tem como
personagemmítico Sísifo. O segundo é o
da revolta, comPrometeucomopersona-
gemcentral e simbólico. Eo terceiro ciclo,
o do amor, ele apenas começou, pois
morreu em 1960, deixando inacabado o
romance “O primeiro homem”, para o
qual escreveu apenas 150 páginas. Seria
um enorme romance, teria talvez entre
800 e mil páginas e atravessaria o século
XX, num tipo de saga.

l Como o senhor vê o destaque que
vem sendo dado ao aspecto “libertá-
rio” de Camus?
Tenho minhas reservas em relação à

palavra “libertário” que foi relançada por
MichelOnfray emsuabiografia sobreCa-
mus. Que Camus ama a liberdade é algo
indiscutível, mas era um homembastan-
te rigoroso. Não era um libertário no pla-
no da moral, do ensino ou da educação,
alguémque aceita tudo, o álcool, a droga,
o sofrimento, o sadismo. Se entendermos
por libertário alguém que não estabelece
nenhum limite à liberdade de ação do
homem, Camus não era um libertário,
pois era um filósofo do limite, damedida.
Camus tenta manter o equilíbrio entre a
rejeição e o consentimento, entre amedi-
da e a desmedida. Não se trata de encon-
trar umequilíbrio estatístico ou banal, no
sentido de um centralismo político mole
entre adireita e a esquerda. Ele tenta sim-
plesmente ver que as tensões que ani-
mam o ser humano — políticas, sociais,
intelectuais, artísticas, religiosas etc —
podem encontrar um equilíbrio. É um
dos raros filósofos que falam damedida.

l E sobre a sua tendência libertária
na política?
Ele não acreditava nos sistemas termi-

nados em “ismo”, no comunismo, no so-
cialismo, no capitalismo, no totalitaris-
mo. Não acreditava nas construções inte-
lectuais que tentavam universalizar um
aspecto particular. O capitalismo funcio-
nava em em alguns aspectos, mas não se
pode generalizá-lo, nem tudo pode se
tornar mercadoria. Da mesma forma,
compreende-se no socialismo que é pre-
ciso haver uma repartição mais igualitá-
ria das riquezas entre os homens, mas
não se pode tudo socializar, pois todos os
excessos de socialismo total — seja na
União Soviética, nos países do Leste Eu-
ropeu, no Camboja ou na China — pro-
duziram sangrentos fracassos e execu-
ções de milhares de pessoas. A cada vez
que há um sistema totalizante, e Hannah
Arendt diz mais ou menos o mesmo na
mesmaépocaqueCamus, ele se torna to-
talitário. Camus também não acreditava
no cristianismo, porque a cada vez que
uma religião se instaura é para regular a
totalidade das ações humanas. Ele não
acreditava em sistemas de compreensão
e transformação geral domundo.

lOnome dele tem sido lembrado hoje
em manifestações de revolta no mun-
do. Por quê?
Se Camus obtém sucesso hoje nosmo-

vimentos de revolta é porque compreen-
deu que a revolta eramais forte, intensa e
radical quea revoluçãoque tendeadevo-
rar seus próprios filhos. Como se viu na
RevoluçãoFrancesa, em1793,noperíodo
doTerror, umterrorismo totalitáriodeEs-
tado que usou a guilhotina para eliminar
milhares de pessoas. Camus entendeu
muitobemquea revolução tendeamatar
seus próprios criadores, como se viu na
Rússia, naChina ounoCamboja. A revol-
ta é salutar para ele porque permite ao
homem se liberar de seus laços sociais,
políticos e psicológicos, e é superior à re-
volução, mais radical, que termina por
matar todos os adversários.

lEle se sentia geograficamente, fisica-
mente e intelectualmente um estran-
geiro. Como explicar este sentimento?
Ele diz isto várias vezes. Não por aca-

so seu principal romance se chama “O
estrangeiro”. Ele tinha sempre o senti-
mento de se sentir estrangeiro em seu
próprio país, a Argélia, onde nasceu,
em relação aos árabes e aos outros ho-
mens. Um pouco como Mersault se
sentia estrangeiro em Alger. Mas quan-
do ele estava em Paris se sentia ainda
mais estrangeiro, pois não era nem pa-
risiense nem francês. Porém não se
sentia estrangeiro em relação à Europa.
Gostava de todos os grandes escritores
e artistas: Leonardo da Vinci, Miche-
langelo, Beethoven, Mozart, Shakespe-
are, Cervantes, Stendhal, Nietzsche. Ele
se reconhecia no grande pensamento
europeu, mais do que no pensamento
strictu sensu francês. l

Olhar incomumsobre
a condiçãohumana
Autor de diversos livros sobreCamus, Jean-FrançoisMattéi lembra que, para
o escritor, a revolta e o amor eram fundamentais para dar sentido à existência
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Valores. As ideias de Camus, para Jean-François Mattéi, o tornam ainda atual, mesmo defendendo valores “fora de moda” como o “bem”

Camus criou
romances, ensaios
poéticos, peças
de teatro. Queria
que a arte desse
um sentido ao
mundo, bem mais
do que a política
ou a filosofia
JEAN-FRANÇOIS MATTÉI
Filósofo francês
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