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Wśród różnych ”-izmów”, których niektórzy (czasami nawet i ja) moga ̨ używać, by na-
zwać sposoby, w jakie spotykam sie ̨ z moimi światami, jest jeden, który postanowiłem po-
traktować samodzielnie, a jest nim ateizm. Etykietka ”ateista” z pewnościa ̨ odnosi sie ̨ do
mnie, ponieważ nie wierze ̨ w żadnego boga, a co wiec̨ej, nie mam żadnego pragnienia ist-
nienia takiej istoty w światach, których doświadczam. Ale, jak zauważył Stirner ponad 170
lat temu, tak wielu ateistów to ludzie całkowicie pobożni, a bycie kojarzonym z tak dogma-
tycznymi prawdziwymi wyznawcami może być krep̨ujac̨e.

Nietrudno odróżnić pobożnych ateistów; znaki sa ̨ oczywiste: obsesyjna potrzeba ewan-
gelizacji; niekończac̨e sie ̨ próby pokazania, że sa ̨ tak samo moralni jak… inicjatorzy kru-
cjat i inkwizycji, sprawcy dżihadów i polowań na czarownice; ich odwołania do Rozumu,
Nauki, Ludzkości lub (w przypadku marksistowskich pietystów) Historii, abstrakcyjnych
bóstw, które uważaja ̨ za absolutne i uniwersalne, czyli świet̨e. W rzeczywistości nie sa ̨ oni
bardziej ateistyczni niż chrześcijanin, który nie wierzy w Allaha, muzułmanin, który nie
wierzy w Brahme,̨ hindus, który odrzuca Ahura Mazde,̨ zoroastrianin, który nie ma żadne-
go pożytku z Jahwe, czy żyd, który zaprzecza Trójcy Świet̨ej. Ci pobożni ateiści po prostu
odrzucaja ̨ bogów każdej religii z wyjat̨kiem ich własnej: racjonalizmu, pozytywizmu, hu-
manizmu, marksizmu…

Wiec̨ jeśli ”ateista” jest wystarczajac̨o szerokim terminem, aby objać̨ tych, którzy nadal
trzymaja ̨sie ̨ jakiejś abstrakcji jako uniwersalnej lub absolutnej, jako dostarczyciela ”odpo-
wiedzi” lub ”prawdy”, to być może potrzebuje ̨ mocniejszego terminu, aby wyrazić moja ̨
niewiare.̨ Jeśli, jak prawy racjonalista, moge ̨ wymieniać błyskotliwe powody, dla których
nie ma boga, jeśli, jak pobożny pozytywista, moge ̨wykazać, że żaden bóg nie jest potrzeb-
ny, by wyjaśnić otaczajac̨y mnie świat, to wiem też, że całe rzesze zaciekłych i zagorzałych
wierzac̨ych bed̨a ̨nadal trzymać sie ̨ swojej łatwej, pustej, znieczulajac̨ej odpowiedzi: wiary.
Rzecz, której ja szcześ̨liwie już nie mam.

Ani rozum, ani nauka nie doprowadziły mnie do mojej niewiary. Ciesze ̨ sie,̨ że tak jest,
bo każde z nich zbyt łatwo prowadzi do innej wiary. Dorastałem z bogiem (”bogiem mo-
ich ojców”, jak mówia ̨ wierni) i ten bóg prawie mnie zabił. Ale w tym samym momencie
zdałem sobie sprawe,̨ że mamwybór. Mogłem zdecydować sie ̨na zabicie mojego boga. Mo-
głem wybrać, by żyć swoim życiem, tworzyć siebie i swoje światy bez boga. I tak zrobiłem
i kontynuowałem to przez ostatnie czterdzieści lat. Odnalazłem piek̨no i cud w moim ży-
ciu i w dzikich światach, które napotykam, a które łatwe odpowiedzi, ograniczajac̨a wiara,
ropiejac̨e szaleństwo wiary mogłyby tylko zdusić. Dokonawszy tego wyboru, moge ̨ powie-
dzieć, że jestem dumnym i radosnym bezbożnikiem. Nie tylko ateista,̨ jak ci, których nie-
wiara w Boga jest tylko przykrywka ̨ dla ich wiary w jakiś inny, abstrakcyjny, bezosobowy
Uniwersalny Absolut - jakieś inne bóstwo, które da im łatwe odpowiedzi - ale prawdziwie
BEZBOŻNYM, prawdziwie wierzac̨ym ateista.̨
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