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Komentarz prof. Nowickiego dotyczący Listy Ateistów i Agnosytków
Sprawa umieszczenia mnie na liście nie jest taka prosta. Gdyby to była LISTA ATEISTÓW,
sam bym się zgłosił jeszcze w lipcu. Nie jestem agnostykiem i nie chcę być na wspólnej liście z
agnostykami, żebym nie musiał później wyjaśniać, ze nie jestem agnostykiem.
A poza tym w ogóle nie lubię „wspólnych list", ponieważ lekceważą różnice, a dla mnie
właśnie różnorodność ludzi jest wartością kulturalną. Cenię LEIBNIZA za odkrycie, że nie ma
dwóch jednakowych liści, a Antoniego Bolesława DOBROWOLSKIEGO za odkrycie, że nie ma
dwóch jednakowych gwiazdek śniegowych. W człowieczeństwie jako gatunku biologicznym
najbardziej podoba mi się to, ze każdy człowiek jest inny.
W programie Stowarzyszenia Wolnomyślicieli należy umieścić zdecydowany sprzeciw
wobec wszelkich dążeń do uniformizowania, ujednolicania ludzi, do przekształcania ich w jedną
„owczarnię", w której wszyscy mają jednakowe poglądy, takie jak (dusz)pasterz. Niedawno
rozmawiałem z katolikiem. Zapytałem go, dlaczego jest katolikiem, czy jest coś takiego, co
podoba mu się w katolicyzmie. Odpowiedział: „Czy może być coś piękniejszego niż ten ideał:
jeden pasterz i jedna owczarnia".
Więc: jestem ATEISTĄ od lipca 1932 — dokonałem takiego samookreślenia się po
ukończeniu pierwszych 13 lat życia i przez następne 75 lat nie było ani jednej takiej chwili, w
której chciałbym się z tego samookreślenia wycofać. Mogę dodać jeszcze kilka innych
samookreśleń, jestem WOLNOMYŚLICIELEM i RADYKALNYM PLURALISTĄ, przyznającym
każdemu prawo do tworzenia sobie własnej filozofii, własnej religii, własnego ateizmu.
Andrzej Rusław Nowicki
Ur. 1919. Filozof kultury, historyk filozofii i ateizmu, italianista,
religioznawca, twórca ergantropijno-inkontrologicznego systemu
„filozofii spotkań w rzeczach". Profesor emerytowany, związany
dawniej z UW, UWr i UMCS. Współzałożyciel i prezes
Stowarzyszenia Ateistów i Wolnomyślicieli oraz Polskiego
Towarzystwa Religioznawczego. Założyciel i redaktor naczelny
pisma "Euhemer". Następnie związany z wolnomularstwem (w
latach 1997-2001 był Wielkim Mistrzem Wielkiego Wschodu
Polski, obecnie Honorowy Wielki Mistrz). Jego prace obejmują
ponad 1200 pozycji, w tym w języku polskim przeszło 1000,
włoskim 142, reszta w 10 innych językach. Napisał ok. 50
książek. Specjalizacje: filozofia Bruna, Vaniniego i Trentowskiego; Witwicki oraz
Łyszczyński. Zainteresowania: sny, Chiny, muzyka, portrety.
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w przepisach szczególnych, oraz zgodnie z prawem cywilnym i handlowym,
w szczególności z tytułu praw autorskich, wynalazczych, znaków towarowych
do tej witryny i jakiejkolwiek ich części.
Wszystkie strony tego serwisu, wliczając w to strukturę podkatalogów, skrypty
JavaScript oraz inne programy komputerowe, zostały wytworzone i są administrowane
przez Autora. Stanowią one wyłączną własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie
prawo do okresowych modyfikacji zawartości tej witryny oraz opisu niniejszych Praw
Autorskich bez uprzedniego powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz
nie odwiedzać tej witryny i nie korzystać z jej zasobów.
Informacje zawarte na tej witrynie przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach
informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
serwisu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej występuje na witrynie. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki zawiera.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
serwisu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl

