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NIE MA  SIĘ CZEGO  BAĆ 

 

„Nie wierzę w Boga , ale odczuwam jego brak” – tak rozpoczyna swój zbiór filozoficznych 

esejów autor. Jest ateistą, o czym wielokrotnie pisze, a jednak? To stwierdzenie nie jest 

odkrywcze, tak z pewnością twierdzi wielu ateistów, ale także wielu „wierzących”, ma ciągle 

wątpliwości.  Ja, osobiście nie wierzę w bezwarunkową wiarę tych, którzy tak lubią o tym 

mówić, a znam co najmniej kilka takich osób. Przy każdej okazji o tym prawią, uważają się za 

boskich oblubieńców, biegają do kościoła i żegnają się przed każdym krzyżem i figurką… 

Jednocześnie , /mówię o tych, których znam/  w życiu codziennym nie są już tacy święci, 

potrafią dokuczyć bliźnim, kraść, zabijać, ale przekonani są o tym, że pójście na mszę, 

wyklepana „ zdrowaśka”, przystąpienie do komunii wystarczy, aby czuć się naprawdę 

wierzącym, w domyśle mieć prawo do grzeszenia od nowa… W dodatku , ta pogarda dla 

tych, którzy nie praktykują lub mają się za ateistów lub agnostyków, aż z nich się wylewa.  

    Ktoś powiedziałby: mówisz o prostakach, ludziach nie wykształconych! Wcale nie! Mamy 

dość przykładów w historii kościoła, takich jednostek, którym żaden kult nie należy się, 

którzy źle żyli a jednak, dzięki koneksjom, zostali, jak to się szumnie mówi, wyniesieni na 

ołtarze.  

     Liczne wojny, prowadzone w dawnych czasach i współcześnie, mam na myśli tzw. wojny 

za wiarę, budzą wątpliwości – mówiąc bardzo oględnie. Przykład z ostatniej wielkiej wojny: 

Niemcy, którzy opanowali prawie trzy kontynenty, dokonując bezprzykładnego ludobójstwa , 

mieli na swym orężu napisy: ”Gott mit uns”! A ówczesny papież, błogosławił te rzesze 

zabójców….. 

   Powierzchowna religijność wyznawców kościoła rzymskiego, musi budzić obrzydzenie 

wśród ludzi myślących. Nie omija to zjawisko, niestety, ludzi z tak zwanego świecznika. Te 

„nawrócenia”  po latach , te dodatki do roty przysięgi, te przyklęki, te pielgrzymki. …. 

   Wiara jest rzeczą bardzo osobistą, wręcz intymną i nie należy się nią afiszować. Wystarczy 

pamiętać o Dekalogu i stosować się do niego! 

    Z wczesnego dzieciństwa, zostało mi w pamięci, że „Bóg jest sędzią sprawiedliwym, który 

za dobre wynagradza, a za złe każe”. Pytam zatem, za co karze małe dzieci, które ciężko 

chorują, bywają katowane i zabijane? Czasem będąc na cmentarzu, czytam napisy: „ Bóg tak 

chciał”…  na grobach dzieci! Ludzie! Na miłość boską, kto chce cierpień i śmierci  

kogokolwiek, a zwłaszcza dzieci? 

 

                                                                             *** 



    Drugi, najobszerniejszy wątek, to śmierć i umieranie. Tu można odnaleźć prawdziwą 

obsesję autora. Z każdej cząstki wyziera lęk, głównie nie przed śmiercią a przed umieraniem. 

Każdy z nas się boi, chociaż wiemy, że śmierć jest nieuchronna. Boimy się cierpień, 

upodlenia, utraty godności. Czy trzeba tak dużo o tym pisać? To naprawdę nasza wspaniała 

właściwość, że potrafimy oddalać myśli o śmierci, chociaż w czasie każdej, nawet błahej 

choroby, myśl o odejściu ze świata żywych, wraca jak bumerang….Gdybyśmy, tak jak autor 

tej książki, powtarzali sobie „Memento mori” , kilka, kilkanaście razy dziennie, to czyż 

chciałoby się nam uczyć , pracować, wychowywać dzieci, nie spać po nocach i tyrać, tyrać do 

utraty tchu? Oczywiście, każdy zdaje sobie sprawę z tego, że jest tylko pyłkiem we 

Wszechświecie, że jest tylko małym ogniwkiem w dziejach i nawet jeśli zapomina o końcu, 

ma to zapisane  w podświadomości. Odnoszę wrażenie, że autor upaja się swoim stosunkiem 

do umierania  i śmierci… Licznie też cytuje, co na łożu śmierci,  wypowiedzieli /wykrzyczeli/, 

wielcy tego świata, chociaż do końca nie wiadomo, czy te przekazy są prawdziwe. Mnie , jako 

kobietę , uderza fakt, że Barnes pisze przeważnie o umieraniu mężczyzn. Wprawdzie , gdzieś 

tam jest jakaś wzmianka o George Sand, a może jeszcze o jakiejś kobiecie, tylko nieuważnie 

czytałam i umknęło mi z pamięci ? Bardzo wiele dowiedziałam się o pięknych zgonach 

francuskich mistrzów :  literatury, pędzla, muzyki, trochę także  o Wielkich innych nacji. Nie 

wiem , czy wiedząc już jak na łożu śmierci zachowywali się np. Ravel, czy Rossini, będę 

częściej słuchać ich muzyki, którą zresztą lubię? Czy powinnam ułożyć sobie jakąś zgrabną  

i mądrą formułkę i uczyć się jej na pamięć, tak na wszelki wypadek?  

   Dość już tych ogłupiających rozmyślań. Będzie co będzie i w żaden sposób książka Barnesa , 

nie ułatwi mi tego. 

 

                                                                      *** 

 

   Trzecim wątkiem, jaki zwrócił moją uwagę, jest ten biograficzny. Niektórzy krytycy 

zauważają, że w całości eseje Barnesa , to biografia. Nie ma tu chronologii, ale są liczne 

wzmianki o rodzicach, o bracie, tudzież dalszej rodzinie /dziadek, babka/. Nie podoba mi się 

sposób, w jaki Barnes pisze o rodzicach, zwłaszcza o matce .W moim mniemaniu, brak tu 

szacunku, należnemu rodzicom, tym bardziej,  że nie można im wiele zarzucić. Umożliwili 

synom wygodne życie, wykształcenie, dzięki nim obaj synowie mogą żyć na wysokim 

poziomie. Po co ta ironia w stosunku do pewnych wad dziadków, do pewnych zachowań 

rodziców. Każdy człowiek ma swoje dobre i złe chwile. Chwile, w których czuje się kimś 

ważnym i takie, kiedy wolałby schować się pod ziemię. Julian Barnes jest według mnie 

egocentrykiem, co przejawia się między innymi tym, że nie zdecydował się na posiadanie 

dzieci. Ma żonę , co wykreśla go z grupy mizoginów , o co podejrzewałam go czytając książkę 

, ale czy w to co pisze można wierzyć bez reszty? 

 

                                                                   *** 

 



  „Nie ma się czego bać”, to nie jest odpowiednia książka dla DKK. Jest zawiła, jest trudna do 

opanowania treściowo, w ogóle eseje w takiej ilości, powodują u czytelnika / mnie/ - 

zagubienie. Czy przestałam się bać? Nie! Czy bardziej się boję? Też nie! Nie mam żadnego 

wpływu  na swoje odejście i nie wiem, kiedy to się stanie. Pocieszeniem dla mnie /i pewnie 

dla każdego/ , jest fakt, że na każdego to trafi. Wolałabym jednak, w listopadzie chmurnym  

i pozbawionym słońca, mieć bardziej optymistyczną lekturę i odradzam czytanie Barnesa 

ludziom wrażliwym, słabowitym, załamanym itd.  

   Na koniec: Niejaki Garrison Keillor z The New York Times , napisał: „ Ta piękna i ZABAWNA 

książka wciąż tętni w mojej głowie”. Craig Brown z The Mail on Sunday: „Dosłownie na 

każdej stronie można znaleźć  dobry żart….”Ja nie znalazłam żadnego. Może trzeba mieć 

amerykańskie poczucie humoru? 

 

 

     

    

 


