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Wszystko jest dozwolone (2) 
 

Chociaż warto może wspomnieć, że ten 
czas „powrotu do ciała” w codzienności był 

obrazem buntu, który jest „(...)wynikiem 

negatywnego odnoszenia się do doświadczalnej 

absurdalności istnienia (...) i „(...) jest protestem 

przeciw światu, który reifikuje: który dał wła-

śnie taką kondycję ludziom, mierzoną  jedynie 

wyborem w ramach spetryfikowanych wzorców 

społecznych” jak pisze Ignacy Stanisław Fiut w 

książce Człowiek według Alberta Camusa. 
Buntu, który inscenizował się jako protest 
przeciw „prawom” rządzącym światem i 
Prawom wymuszanym przez Kościół, który 
wtedy utożsamiałem z chrześcijaństwem. Bo 
jakże mogłem inaczej, skoro on to winien być 

prawdziwym jego wyrazem? „Jakże Kościół 

miał nie potępić aktora za takie praktyki? W tej 

sztuce odrażające dlań było heretyckie mnoże-

nie dusz, rozpusta wzruszeń, gorszące pretensje 

umysłu, który chce przeżyć więcej niż jeden los i 

nie zna żadnej powściągliwości. Potępiał w 

aktorze upodobanie do teraźniejszości i triumf 

proteuszowy, które są zaprzeczeniem wszelkich 

jego nauk.” pisze autor Człowieka zbuntowa-

nego  i dodaje gorzki fakt, który nieco przy-

pomina mi moje zdarzenie: „Adrienne Leco-

urvreur (jedna z największych aktorek teatru 
francuskiego żyjąca w latach 1692-1730 – 

przyp. J.O.) na łożu śmierci chciała się wyspo-

wiadać i przyjąć komunię, ale nie wyrzekając 

się swej profesji. Utraciła dobrodziejstwo spo-

wiedzi.” Wypada dodać, że co do mnie to 
dostałem nawet rozgrzeszenie i rzecz nie 
dotyczyła oczywiście mojego „aktorstwa”, ale z 
konfesjonału wyszedłem zdruzgotany i mia-
łem dość. Gdy się teraz spojrzy i zobaczy, że 
dzisiejsi księża dla zjednania sobie zwłaszcza 
młodych ludzi tańczą, grają i śpiewają rocka, 
rap i hip hop, a także tworzą widowiska te-
atralne dla dzieci, to wydaje się to wręcz 
śmieszne. Dlaczego to co było zakazane jest 
teraz dozwolone? – pytam kpiąco, ale nie 
dlatego, aby się odgryźć i mieć pustą w istocie 
satysfakcję, lecz żeby unaocznić, że chrześci-
jaństwem nie rządzi Prawo, a indywidualna 
świadomość, która w postaci Jezusa się ureal-
niła. 

Aktor, postać o wielu twarzach, jest z 
punktu widzenia chrześcijaństwa w jego 
czystej formie i treści człowiekiem głęboko 
błądzącym. Myślę tu oczywiście o aktorstwie 
życiowym i to takim świadomym. Pisz, wy-
maluj Witold Gombrowicz. To błądzenie i 
absurdalność to w gruncie rzeczy inne na-
zwanie, z grubsza, tego samego. Dla człowieka 
według Alberta Camusa kolejnym etapem 
jego rozwoju, dzięki jasności widzenia, jest 
bunt. Dla chrześcijanina w istocie także, tyle, 
że rozumiany jako pokora i skrucha. Jasnością 

widzenia jest tu Jezus jako Chrystus, Bóg; to 
znaczy postrzeżenie go nie jako narzucającego 
Prawo, a istotę Wszechmogącą i Wszech-
mocną. Tego, który Wie Wszystko i od niego 
wszystko zależy. Jak to możliwe? Otóż o ile 
człowiek poprzez bunt w ujęciu Camusa 
wychodzi od swojego „ja”, swojego ego do tego 
co zewnętrzne, czyli „my”, to chrześcijanin 
wprawdzie też, by tak określić, zaczyna od 
własnego ego, ale po to aby mu powiedzieć 
nie i wychylić się na zewnątrz. Powiedzenie 
„nie” własnemu ego jest konieczne i możliwe, 
o ile tylko pożądanie i pragnienie, które są 
jego przejawami, zastąpi pokora. Popatrzenie 
na siebie jak na rzecz obcą, jak na istotę stwo-
rzoną, która wprawdzie ma wolna wolę, lecz 
nadaną mu przez Boga jako dar, tak jak i całe 
jego ziemskie życie. Buntuje się poprzez 
pokorę, gdy ten dar zostaje przez niego same-
go, czy też drugiego człowieka zaprzepaszcza-
ny. A czasem jest, tak jak Jezus w świątyni, 
który łamał stoły i wyrzucał z niej przekup-
niów, a co stało się, na co należy zwrócić 
szczególną uwagę, początkiem jego drogi na 
Golgotę i śmierci na krzyżu. A po czym 
Zmartwychwstanie? U Camusa oczywiście z 
niczym takim do czynienia mieć nie możemy, 
bowiem jego filozofia nie zakłada istnienia 
Boga. Jego jasność widzenia nie wychodzi od 
Boga jako jakości, lecz od człowieka, który 

odczuwa absurd, czyli etykę ilośśccii..  BBuunntt  jjeesstt  

cciiąąggłłyymm  »»nnaappiinnaanniieemm««  jjeeddnnoossttkkoowweeggoo  iissttnniieenniiaa  

ppoommiięęddzzyy  rróóżżnnyymmii  ppoossttaacciiaammii  ddoobbrraa  ii  zzłłaa,,  

rrooddzzii  nnoowwyy  aabbssuurrdd,,  kkttóórryy  jjeesstt  ppooddssttaawwąą  ddoo  

ddaallsszzeeggoo  bbuunnttuu..  WWsszzyyssttkkiiee  ssttyymmuullaattoorryy  oorraazz  

hhaammuullccee  bbuunnttuu  ppoowwiinnnnyy  wwyywwooddzziićć  ssiięę  zz  ssyyssttee--

mmuu  wwaarrttoośśccii,,  jjaakkiiee  kkrryyjjee  wwssppóóllnnoottaa  lluuddzzkkaa,,  

kkttóórree  ddoobbrrzzee  ooddddaajjee  ttrreeśśćć  kkoossmmiicczznneejj  iiddeeii  cczzłłoo--

wwiieekkaa  ––  ppiisszzee  IIggnnaaccyy  SS..  FFiiuutt..  ZZaatteemm  ddoosskkoonnaałłaa  

ttrreeśśćć  kkrryyjjee  ssiięę  ww  iiddeeii  cczzłłoowwiieecczzeeggoo  kkoossmmoossuu..    

SSttąądd  ww  zzaassaaddzziiee  kkrrookk,,  jjeeżżeellii  ppoocczzyynniićć  oollbbrrzzyymmii  

sskkrróótt,,  ddoo  cchhrrzzeeśścciijjaańńssttwwaa..  ZZddaajjęę  ssoobbiiee  sspprraawwęę  

zz  wwaaggii  tteeggoo  zzddaanniiaa,,  lleecczz  ww  żżaaddeenn  ssppoossóóbb  nniiee  

uuttoożżssaammiiaamm..  PPoowwiiaaddaamm  ttyyllkkoo,,  żżee  AAllbbeerrtt  

CCaammuuss  oodd  iilloośśccii  zzmmiieerrzzaa  kkuu  jjaakkoośśccii  oowwąą  iilloośśćć  

cciiąąggllee  zzaacchhoowwuujjąącc,,  nnaattoommiiaasstt  cchhrrzzeeśścciijjaańńssttwwoo  

ww  sswweejj  cczzyysstteejj  ppoossttaaccii    mmóówwii  oo  jjaakkoośśccii  pprrzzyyjj--

mmuujjąącc  iilloośśćć  jjaakkoo  oobbrraazz  kkoonnddyyccjjii  lluuddzzkkiieejj,,  

GGrrzzeecchh  PPiieerrwwoorrooddnnyy,,  zz  kkttóórryymm  cczzłłoowwiieekk,,    zz  

uuwwaaggii  nnaa  jjeeggoo  eeggoo,,  ssiięę  zzmmaaggaa..  TTuu  ii  ttuu  iinnddyywwii--

dduuaallnnaa  śśwwiiaaddoommoośśćć  cczzłłoowwiieekkaa  jjeesstt  wwyyrróóżżnnii--

kkiieemm  kksszzttaałłttuujjąąccyymm  sseennss  jjeeggoo  oobbeeccnnoośśccii  ww  

śśwwiieecciiee..  AAllee  OOssttaatteecczznnyymm  cceelleemm  bbuunnttuu  jjeesstt  

uuttrrzzyymmaanniiee  oottwwaarrtteejj  hhiieerraarrcchhiiii  wwaarrttoośśccii  lluuddzz--

kkiicchh  ww  oottwwaarrttyymm  ssyysstteemmiiee,,  ooddnnoosszzoonnyymm  nniiee--

uussttaannnniiee  ddoo  aakkttuuaallnneejj    ssyyttuuaaccjjii  żżyycciiaa,,  ccoo  zzaappoo--

bbiieeggaa  zzaaśślleeppiieenniiuu,,  ffaannaattyyzzmmoowwii  ii  nniieettoolleerraannccjjii..  

cczzyyttaammyy  uu    aauuttoorraa    CCzzłłoowwiieekkaa  wweeddłłuugg  AAllbbeerrttaa  

CCaammuussaa..  JJeeżżeellii  mmaammyy  ddoo  ddyyssppoozzyyccjjii  SSttaarryy  ii  

NNoowwyy  TTeessttaammeenntt,,  aa  ddoo  tteeggoo  eewwaannggeelliiee  aappookkrryy--

ffiicczznnee,,  ww  ttyymm  pprrzzeeddee  wwsszzyyssttkkiimm  EEwwaannggeelliięę  

FFiilliippaa,,  EEwwaannggeelliięę  TToommaasszzaa  oorraazz  iinnnnee  ppiissmmaa  nniiee  

kkaannoonniicczznnee,,  ww  ttyymm  nniieezznnaannee  ppiissmmaa  PPaawwłłaa,,  

kkttóórree  oommaawwiiaa  ww  sswwoojjeejj  kkssiiąążżccee  PPoocczząąttkkii  cchhrrzzee--

śścciijjaańńssttwwaa  AAnnddrreeww  WWeellbbuurrnn,,  nnaasszzee  ssppoojjrrzzeenniiee  

nnaa  cchhrrzzeeśścciijjaańńssttwwoo  uulleeggaa  iissttoottnnyymm  zzmmiiaannoomm..    

AA  ttaa  nnaajjiissttoottnniieejjsszzaa::  ttoo  nniiee  PPrraawwoo  rrzząąddzzii  

cchhrrzzeeśścciijjaanniinneemm,,  lleecczz  ppoozziioomm  jjeeggoo  iinnddyywwiidduu--

aallnneejj  śśwwiiaaddoommoośśccii..  NNiiee  zznnaacczzyy  ttoo,,  żżee  nnaauukkii  

ttaamm  ppoommiieesszzcczzoonnee  nnaalleeżżyy  ppoommiinnąąćć..  TToo  bbyyłłaabbyy  

cczzyyssttaa  iiggnnoorraannccjjaa  wwiiooddąąccaa  ww  rreezzuullttaacciiee  kkuu  

nniihhiilliizzmmoowwii..  PPooddeejjśścciiee  pprrzzyyppoommiinnaajjąąccee  ww  

ppeewwnnyymm  sseennssiiee  IIwwaannaa  KKaarraammaazzoowwaa,,  zz  ttyymm  żżee  

tteenn  wwiiddzziiaałł  BBooggaa  jjaakkoo  PPrraawwoo,,  kkttóórreemmuu  nnaalleeżżyy  

ssiięę  bbeezzwwzzggllęęddnniiee  ppooddppoorrzząąddkkoowwaaćć..  NNaauukkaa  

wwyynniikkłłaa  zz  wwttaajjeemmnniicczzeenniiaa  ttoo  jjeeddnnaakk  nniiee  ttoo  

ssaammoo  ccoo  zzbbiióórr  PPrraaww,,  kkttóórreemmuu  jjaakk  żżoołłnniieerrzz  

rroozzkkaazzoowwii  ––  nnaalleeżżyy  nniiee  ppyyttaaćć,,  aa  wwyykkoonnaaćć..  

WWaarrttoo  mmoożżee  ww  ttyymm  mmiieejjssccuu  wwssppoommnniieećć,,  żżee  

nnaalleeżżeenniiee  ddoo  ppiieerrwwsszzyycchh  ggmmiinn  cchhrrzzeeśścciijjaańń--

sskkiicchh  nniiee  bbyyłłoo  ttaakk  pprroossttee  jjaakk  ddzziissiiaajj::  oocchhrrzzcczząą  

nniieemmoowwllęę  ii  ppoo  sspprraawwiiee..  AAddeepptt  bbyyłł  nnaajjppiieerrww  ddoo  

mmiisstteerriiuumm  cchhrrzzttuu  ooddppoowwiieeddnniioo  pprrzzyyggoottoowwyy--

wwaannyy,,  ssttooppnniioowwoo  wwttaajjeemmnniicczzaannyy  ii  ddooppiieerroo  ggddyy  

jjeeggoo  ssppoojjrrzzeenniiee  bbyyłłoo  wwyyssttaarrcczzaajjąąccoo  jjaassnnee  

ssttaawwaałł  ssiięę  cczzłłoonnkkiieemm  rrooddzziinnyy  cchhrrzzeeśścciijjaańńsskkiieejj..  

NNiiee  kkaażżddyy  bbyyłł  nnaa  ttoo  ggoottoowwyy..  OOcczzyywwiiśścciiee  ww  

oobbeeccnnyycchh  wwaarruunnkkaacchh  jjeesstt  ttoo  nniieemmoożżlliiwwee,,  ttyymm  

nniieemmnniieejj  ttoo  zzaauuwwaażżeenniiee  ppoozzwwaallaa  nnaamm  wwłłaaśśccii--

wwiiee  zzrroozzuummiieećć,,  cczzyymm  ttaakk  wwłłaaśścciiwwiiee  jjeesstt  cchhrrzzee--

śścciijjaańńssttwwoo..  PPooddoobbnniiee  zzrreesszzttąą  jjeesstt  ii  zz  ffiilloozzooffiiąą  

CCaammuussaa..  PPoottoocczznniiee  wwłłaaśścciiwwiiee  kkaażżddyy  wwiiee,,  

cczzyymm  jjeesstt  bbuunntt;;  ccoo  ttoo  zznnaacczzyy,,  żżee  ssiięę  bbuunnttuujjee..  

NNaawweett  ppoottrraaffii  ppoowwiieeddzziieećć  ww  ddaanneejj  ssyyttuuaaccjjii::  ttoo  

aabbssuurrdd..    LLeecczz  ttaa  śśwwiiaaddoommoośśćć  nniiee  uunnaaoocczznniiaa  

mmuu  jjeeggoo  ffaakkttyycczznneejj  ssyyttuuaaccjjii  ww  śśwwiieecciiee  wweeddłłuugg  

tteejj  ffiilloozzooffiiii..  DDoo  cczzeeggoo  zzmmiieerrzzaamm??  ZZ  ppeewwnnoośścciiąą  

nniiee  ddoo  wwyykkaazzyywwaanniiaa  bbrraakkóóww  eedduukkaaccyyjjnnyycchh..  

CCoo  ttoo,,  ttoo  nniiee..  JJeeddyynniiee  mmóówwiięę,,  cchhooćć  wwiieemm,,  żżee  

nniicc  nniiee  wwiieemm,,  żżee  ffiilloozzooffiiaa  AAllbbeerrttaa  CCaammuussaa  ww  

ppeewwnnyymm  sseennssiiee  ttoo  rróówwnniieeżż  zzbbiióórr  ppiissmm,,  jjeeggoo  

eewwaannggeelliiii  bbyy  mmoożżnnaa  ppoowwiieeddzziieećć..  MMóówwii  oonnaa,,  żżee  

OOssttaatteecczznnyymm  cceelleemm  bbuunnttuu  jjeesstt  uuttrrzzyymmaanniiee  

oottwwaarrtteejj  hhiieerraarrcchhiiii  wwaarrttoośśccii  ww  oottwwaarrttyymm  ssyyssttee--

mmiiee,,  ooddnnoosszzoonnyymm  nniieeuussttaannnniiee  ddoo  aakkttuuaallnneejj  

ssyyttuuaaccjjii  żżyycciiaa,,  ccoo  zzaappoobbiieeggaa    zzaaśślleeppiieenniiuu,,  ffaannaa--

ttyyzzmmoowwii  ii  nniieettoolleerraannccjjii  ppoowwttóórrzzęę  ttee  zznnaakkoommiittee  

ssłłoowwaa  IIggnnaacceeggoo  SSttaanniissłłaawwaa  FFiiuuttaa..  PPooddoobbnniiee  

jjeesstt  ii  ww  pprrzzyyppaaddkkuu  cchhrrzzeeśścciijjaańńssttwwaa,,  zz  ttąą  rróóżżnnii--

ccąą,,  żżee  ppiissmmaa    ii  eewwaannggeelliiee  ((nniiee  ttyyllkkoo  kkaannoonniicczz--

nnee  ii  ttoo  ddaannee  ww  SSttaarryymm  ii  NNoowwyymm  TTeessttaammeenncciiee  

ww  ssppoossóóbb  nniieeppeełłnnyy,,  aa  ooddppoowwiieeddnniioo  pprrzzyyggoottoo--

wwaannyy  jjuużż  pprrzzeezz  wwcczzeessnnyy  KKoośścciióółł,,  lleecczz  rróówwnniieeżż  

aappookkrryyffiicczznnee))  mmóówwiiąącc  oo  tteejj  oottwwaarrtteejj  hhiieerraarrcchhiiii  

wwaarrttoośśccii  ppoocczzyynnaajjąą  nniiee  oodd  uuzzmmyyssłłoowwiieenniiaa  

aabbssuurrdduu,,  aa  oodd  uukkaazzaanniiaa  oossttaatteecczznneeggoo  cceelluu  

jjaakkiimm  jjeesstt  zzbbaawwiieenniiee..  II  ttuu  ttrrzzeebbaa  ssiięę  nnaa  cchhwwiillęę  

zzaattrrzzyymmaaćć..  DDllaa  ffrraannccuusskkiieeggoo,,  aa  wwłłaaśścciiwwiiee    
  


