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W

dokumentach mamy ślad po egzekucji pierwszego polskiego „ateusza". Oto jak

opisuje to zdarzenie badacz tej sprawy Andrzej Nowicki [1]: „Dnia 30 marca 1689 r. w
Warszawie na Rynku Starego Miasta został spalony — zapewne jedyny — rękopis książki, która
była najważniejszym dokumentem do dziejów polskiego ateizmu. W kilka minut później spadła
pod toporem katowskim głowa autora tej książki. Był nim Kazimierz Łyszczyński, podsędek
brzeski. Ciało jego wywieziono na taczkach za miasto i spalono. Obecny na procesie biskup
kijowski Andrzej Załuski wyraził publicznie pogląd, że za swój ateizm Łyszczyński powinien nie
raz jeden, ale tysiąc razy ponieść śmierć, gdyby miał tyle dusz". Cóż, biskup powinien się
pocieszyć wizją mąk piekielnych - nieskończonych w czasie, jak zawsze głosił Kościół. [J.Ż-B.]

Kazimierz Łyszczyński
(1634-1689)
Myśliciel polski, autor ateistycznego traktatu De non existentia Dei (O nieistnieniu
Boga). Traktat liczył 265 kart i zawierał kilkakrotnie powtórzone wyrażenie: „My,
ateiści, uważamy tak a tak". W roku 1688 traktat dostał się w ręce donosiciela, który
oskarżył Łyszczyńskiego o ateizm. Łyszczyński został uwięziony, a ponieważ był
szlachcicem (herbu Korczak) i to piastującym stanowisko sędziego (był „podsędkiem
brzeskim"), więc rozprawa toczyła się w Sejmie. Skazany na śmierć za ateizm został
ścięty 30.3.1689 roku w Warszawie na Rynku Starego Miasta, a zwłoki zostały
spalone. Dzieło Łyszczyńskiego zaginęło, ale oskarżyciel publiczny, Szymon Kurowicz
przytoczył w swoim przemówieniu sejmowym kilka zdań, które (z rękopisu
kórnickiego) zostały opublikowane w „Euhemerze" (1957, nr l, s. 72-81).
Zaklinamy was, o teologowie, na waszego boga, czy w ten sposób nie gasicie Światła
rozumu, czy nie usuwacie słońca ze świata, czy nie ściągacie z nieba Boga waszego, gdy
przypisujecie Bogu rzeczy niemożliwe, atrybuty i określenia przeczące sobie.
***
Człowiek jest twórcą boga, a bóg jest tworem i dziełem człowieka. Tak więc
ludzie są twórcami i stwórcami boga, a bóg nie jest bytem rzeczywistym, lecz bytem
istniejącym tylko w umyśle, a przy tym bytem chimerycznym, bo bóg i chimera są tym
samym.
***
Religia ustanowiona przez ludzi bez religii, aby ich czczono, chociaż Boga nie ma.
Pobożność została wprowadzona przez bezbożnych. Lęk przed Bogiem jest rozpowszechniany
przez nie lękających się, w tym celu, żeby się ich lękano. Wiara zwana boską jest wymysłem
ludzkim. Doktryna, bądź to logiczna bądź filozoficzna, która się pyszni tym, że uczy prawdy o
Bogu jest fałszywa, a przeciwnie ta, którą potępiono jako fałszywą, jest najprawdziwsza.
***
Prosty lud oszukiwany jest przez mądrzejszych wymysłem wiary w Boga na swoje
uciemiężenie; tego swego uciemiężenia broni jednak lud w taki sposób, że gdyby mędrcy
chcieli prawdą wyzwolić lud z tego uciemiężenia, zostaliby zdławieni przez sam lud.
***
Jednakże nie doświadczamy ani w nas, ani w nikim innym takiego nakazu rozumu, który
by nas upewniał o prawdzie objawienia bożego. Jeżeli bowiem znajdowałby się w nas, to
wszyscy musieliby je uznać i nie mieliby wątpliwości i nie sprzeciwialiby się Pismu Mojżesza ani
Ewangelii — co jest fałszem — i nie byłoby różnych sekt ani ich zwolenników w rodzaju
Mahometa itd. Lecz (nakaz taki) nie jest znany i nie tylko pojawiają się wątpliwości, ale nawet
są tacy, co zaprzeczają objawieniu i to nie głupcy, ale ludzie mądrzy, którzy prawidłowym
rozumowaniem dowodzą czegoś wręcz przeciwnego, tego właśnie, czego i ja dowodzę. A więc
nie ma Boga.
Racjonalista.pl
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