
Na pewno nie ma Boga?

Nie wiem. Jestem zdecydowanym
ateistą, ale nie muszę mieć pewno-
ścicodonieistnieniaBoga, żebyod-
rzucać ideę Boga. Idea Boga jest tak
skonstruowana, że nie warto się za-
stanawiać, czy Bóg istnieje, czy nie.
Jeżeli jestwyłożonajasno,topopro-
stu bardzo łatwo ją podważyć.

Ludzie różnie wyobrażają sobie

Boga: jako wszechmogącego sta-

ruszka z brodą, jako jakąś energię,

praprzyczynę, z której zrodził się

świat. Znany fizyk Stephen Hawking

pisałnp., żewbadaniachnadpocząt-

kami materii dochodzi się zawsze do

momentu,gdytrzebazapytać:Askąd

sięwzięłatanajbardziejelementarna

cząstka, z której w drodze ewolucji

powstało wszystko, co nas otacza?

Hawking jednak nie odpowiada na
to jakteista. IdeaBogawcalenie jest
bowiem wyjaśnieniem. Przyjmując
ją, możemy przecież pytać dalej:
A skąd się wziął w takim razie Bóg?
Co stworzyło Boga? Łatwo jest od-
rzucić koncepcję Boga osobowego,
jak pan powiedział – staruszka
zbrodą–aletadrugawizja,czyliwi-
zja filozoficzna, jest mętna i nieja-
sna. Nie da się więc jej ani przyjąć,
ani odrzucić. Koncepcję Boga
możnateżtakrozszerzyć,żepojęcie
„Bóg” będzie oznaczało „zasady
rządzące wszechświatem”. Taki był
właśnie Bóg Alberta Einsteina
– nie ma to nic wspólnego z Bogiem
osobowym. I jeżeli przyjmiemy tak
szerokie rozumienie, to nawet ja
będę osobą wierzącą. To po prostu
kwestia znaczenia słowa „Bóg”.

Dobrze się Pan czuje w Polsce jako

ateista?

Generalnietak–domomentu,kiedy
włączam telewizję albo radio.
W Polsce nie można przecież oglą-
daćTV bez ciągłego doświadczania
manifestacji religijnych.Z namolną,
ekspansywnąreligijnościąmamydo
czynienia nawet w mediach pozor-
nie laickich. Do dyskusji na tematy
religijne i światopoglądowe zapra-
sza sięz reguły księży i publicystów
katolickich, nie dając możliwości
przedstawienia punktu widzenia
osobom reprezentującym stanowi-
sko racjonalistyczne i humani-

styczne.Na szczęście ostatniocoś
zaczyna się zmieniać, głównie
dzięki wydaniu książki „Bóg uro-
jony” brytyjskiego ewolucjonisty
RichardaDawkinsa.Tenpierwszy
na naszym rynku kompleksowy
manifest współczesnego ateizmu
stał się bestsellerem.

NiesądziPan,żemedialnadomina-

cja katolików jest czymś natural-

nym, skoro stanowią 95 proc. spo-

łeczeństwa?

Te95proc.katolikówtowielkimit.
Większość ateistów w Polsce to
formalnie katolicy. Żyjąc w kato-
lickich środowiskach, zawierają
kompromisy: chodzą na msze,
przyjmują sakramenty. Kolejna
wielkagrupaludziformalnienale-
żących do Kościoła katolickiego
to heretycy. Czerpią dowolnie
z doktryny katolickiej jakieś ele-
menty,ainneodrzucają.Albomie-
szająelementykatolickiezinnymi
religiami, tworząc mozaikę nie-
zgodnąznauczaniemKościołaka-
tolickiego. Biorąc pod uwagę re-
gularny udział w praktykach reli-
gijnych albo uczestnictwo w ru-
chach katolickich, mit o prawie
100-proc. udziale katolicyzmu
w społeczeństwie można obalić.
Mogłoby się okazać, że naprawdę
katolików jest poniżej 50 proc.

To ilu jest w takim razie ateistów?

Jak podaje dr Paweł Borecki z Ka-
tedry Prawa Wyznaniowego Uni-
wersytetu Warszawskiego, bez-
wyznaniowców w naszym kraju
jestokołotrzechmilionów. Domi-
nują w tej grupie ateiści, agno-
stycy i ludzie obojętni religijnie
– jest ich prawdopodobnie około
dwóch milionów. Według ostat-
nich badań CBOS, odsetek ate-
istów i agnostyków wzrósł w Pol-
sce w ciągu ostatnich dwóch lat
z trzech do sześciu procent.

W „Bogu urojonym” Dawkins we-

zwałateistów, by przestali się kryć

z poglądami, tylko podjęli walkę

z ideą Boga. Zamierza Pan tworzyć

polski oddział tego odradzającego

się ruchu walczącego ateizmu?

Bardziej odpowiada mi pojęcie
„konsekwentny ateizm”. A z Daw-

kinsemjaknajbardziej się identyfi-
kuję.Chcębyćzdecydowanymate-
istą nie tylko w sferze intelektual-
nej, ale również społecznej.Polega
to głównie na niezgodzie na pano-
szenie się religii w sferze publicz-
nej, a także na sprzeciwie wobec
prób godzenia nauki z religią. Ate-
izmkonsekwentnynastawiony jest
do religii destruktywnie. Z drugiej
strony nie oznacza to wcale, że je-
stem zwolennikiem ateistycznego
totalitaryzmu, że chcę narzucać
moje poglądy siłą. Otóż, nie: chcę
tylkobraćudziałwdebacienarów-
nychprawach, spierając sięz głosi-
cielami poglądów religijnych.

Problemw tym, że ludzie mocno re-

ligijni często uważają ateistyczne

argumenty za obrażanie ich uczuć

religijnych.

A czy ekspansywna religijność nie
obraża uczuć ateistów? Znamy
przecież wypowiedzi w stylu: „Bę-
dziecie się smażyć w piekle”, „Je-
steście ujadającymi kundelkami”
itp. W Polsce przedstawiciele róż-
nych światopoglądów nie są, nie-
stety, równo traktowani. Ja się opo-
wiadam albo za zniesieniem prze-
pisów o ochronie uczuć religij-
nych, albo za stosowaniem ich
równowobecwszystkich,anietylko
jako ochrony światopoglądu religij-
nego. W Europie Zachodniej prze-
pisyoochronieuczućsą jużmartwe
albo stosuje się je także do ochrony
uczuć ateistów.

Zdarza się Panu szydzić z religii?

Nie bardzo mnie to interesuje.
Znany filozof Peter Singer bronił
jednak ostatnio prawa do szydzenia
z religii i ja podzielam jego argu-
mentację.

Kiedyksiądzchodzipokolędzie,togo

Pan nie wpuszcza, czy próbuje prze-

konać, że Bóg nie istnieje?

Księża w ogóle do mnie nie przy-
chodzą.Może wiedzą, że nie warto?

A co rodzice na Pana działalność?

Rodzicemieszkająwmałejmiejsco-
wości i są mniej lubbardziej prakty-
kującymikatolikami.Jaztegowyro-
słem, ale nie ma między nami kon-
fliktu. Nawet mi kibicują, choć oba-

wiają się, że może mi się przytrafić
coś nieprzyjemnego. Generalnie są
ludźmi tolerancyjnymi i nigdy nie
miałem problemu z wyznawaniem
swoichpoglądów.Trzeba jednakza-
uważyć,żeniejesttoregułą.Dlapol-
skiego ateisty najgorsze miejsce to
z reguły jego domrodzinny. Jako re-
daktor portalu Racjonalista.pl do-
staję mnóstwo maili od młodych lu-
dzi, którzy we własnych domach
mają kłopoty z wyznawaniem swo-
ich przekonań. Są w wieku, w któ-
rym kształtują się już własne po-
glądy, ale nadal podlegają władzy
rodziców. A ci rodzice często nie
przestrzegają konstytucyjnej za-
sady wolności przekonań, obejmu-
jącej także niepełnoletnie dzieci.
Rzecznik praw dziecka, niestety,
w ogóle nie reaguje na te przypadki
łamania konstytucji.

Ale Pan im jakoś pomaga?

Oczywiście. Organizujemy właśnie
grupy wsparcia dla osób mających
problemy związane z tym, że wy-

znają ateis
w społeczeń
tolików.Wsp
ilowymi, or
szukamy pr
dzieci nie bę
trynację reli
siędonassam
którachce, ż
chówkiem.
chce być ska
monię,więc
W przyszło
ośrodek, któ
kompleksow
rzących. Na
Mamy już z
w Warszawie
wiu. I tworz

Ostatnio zor

tową Listę A

gdzie może w

rzący.Jejcele

wych grup w

Pomysł pojaw
skim Zjeździ

Z Mariuszem Agnosiewiczem,
prezesem Polskiego Stowarzy-

szenia Racjonalistów, współorga-

nizatorem akcji ujawniania się

polskich niewierzących,

rozmawia Marcin Szymaniak
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Ateiści
chcą walczyć z dominacją religii

Wkrótce obalimy mit, że 95 proc.
Polaków to katolicy – zapowiada
Mariusz Agnosiewicz, szef Polskiego
Stowarzyszenia Racjonalistów
w rozmowie z Życiem Warszawy

tyczny światopogląd
ństwie o przewadze ka-
pieramyichakcjamima-
rganizujemy wsparcie,
rzedszkoli, gdzie ich
ędą narażone na indok-
igijną. Ostatnio zgłosiła
motnaosobazGdańska,
żebyśmyzajęli się jejpo-

Jest niewierząca, nie
azana na religijną cere-
poprosiłanaso pomoc.

ości chcemy stworzyć
óry będzie się zajmował
wą pomocą dla niewie-
asz ruch się rozwija.
zorganizowane grupy
e, Trójmieście, Wrocła-

zą się kolejne.

rganizowaliście Interne-

Ateistów i Agnostyków,

wpisać siękażdy niewie-

emmabyćtworzenieno-

wsparcia ateistów?

awił się po I Ogólnopol-
ie Racjonalistów i Wol-

nomyślicieli. Jego autorem jest Ma-
rek Ławreszuk, przedsiębiorca ze
Słubic. Dużym wsparciem był dla
nas niewątpliwie „Bóg urojony”.
Książka Dawkinsa dodaje odwagi
ateistom, by mężnie manifestowali
swą niewiarę. W Polsce jest bardzo
dużo ateizmu ukrytego. Głównym
celemnaszej listy jestwięczachęce-
nie niewierzących do ujawniania
poglądów.Napierwszejstronielisty
umieszczamy nazwiska osób ze
świata nauki, kultury, mediów. Są
tam już m.in. aktorka Anna Mucha,
dziennikarzRobertLeszczyńskiczy
wokalistka Anja Orthodox. Coming
out (ujawnieniesię– przyp. red.) ta-
kich osób ma dodać odwagi innym
niewierzącym. Jak widać, inicja-
tywa chwyciła, bo ujawniły się już
prawie cztery tysiące osób.

A co będzie, jak Jan Kowalski się

wpisze, a ksiądz w Pcimiu go wy-

klnie publicznie z ambony?

Trochę obawiam się, że za jakiś
czas,gdylistasięupowszechni,nie-

któreosobybędąchciaływykreśle-
nia ich nazwisk. Oczywiście bę-
dziemy to robić. Każdy natomiast
może liczyć na nasze wsparcie.

Janusz Korwin-Mikke napisał

ostatnio: Nawet jeżeli ateiści są

pewni, że Boga nie ma, to we wła-

snym interesie nie powinni tego

mówić. Dzięki wierze w Boga lu-

dzie postępują bardziej moralnie,

przez co lepiej się żyje i samym

ateistom.

Odsyłam Korwin-Mikkego do
książkiDawkinsa,gdziepokazałon
naturalne,niezwiązanezreligiąko-
rzenie moralności. Teza, że religia
umacnia moralność i społeczeń-
stwa,jestdyskusyjna.Jauważam,że
kiedyśrzeczywiścieodgrywałapo-
zytywną rolę w budowaniu społe-
czeństw. Dziś jednak takiej roli już
nie odgrywa. I nie jest fundamen-
tem dla etyki. Czy np. bardziej mo-
ralne są ateistyczneCzechy czy ka-
tolickaPolska?Myślę,żewiększość
ludziwskazałabyjednaknaCzechy.

W katolickiej Polsce jest taki po-
ziom zawiści i nieufności społecz-
nej, jakiego nie spotykamy w wielu
zlaicyzowanych krajach.

Jak, według Pana, będzie wyglą-

dała światopoglądowa mapa Pol-

ski za 20 lat?

ChoćlaicyzacjawPolsceniepostę-
puje tak szybko jak w innych kra-
jach Europy, to myślę, że za dwie
dekady zbliżymy się w dużej mie-
rze do nich. Masa Polaków wyjeż-
dża do pracy na Zachód, gdzie po-
znaje bardziej tolerancyjne i plura-
listyczne społeczeństwa. Staty-
styki pokazują, że rocznie z pol-
skich kościołów ubywa 400 tys.
osób. Nie znaczy to, że przestają
wierzyć,alezaprzestająpraktykre-
ligijnych, a to przecież o czymś
świadczy.Spodziewamsięrozwoju
społeczniezaangażowanegoruchu
niewierzących. Będziemy więc
wPolsceświadkamicorazwiększej
liczby przypadków odchodzenia
ludzi od religii.

FOT. SZYMON ŁASZEWSKI
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