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Czym jest „nowy ateizm”?

1. Wstęp

W niniejszym artykule stosuję następujący układ: w części 2. „Nazwa, przedstawi-
ciele i dzieła” omawiam najpierw znaczenie terminu „nowy ateizm”, prezentuję sylwetki 
oraz najważniejsze dzieła czterech jego głównych reprezentantów; w części 3. „Geneza 
i cele” formułuję kilka hipotez na temat źródeł tego nurtu oraz zamierzeń jego twórców; 
w części 4. „Krytyka religii: założenia i argumenty” omawiam główne zarzuty wytaczane 
przez nowych ateistów przeciw teizmowi i religii oraz faktyczne i możliwe sposoby ich 
odparcia ze strony apologetów; piszę też o strategii i retoryce tego nurtu. W części 5. 
„Oddziaływanie” omawiam znaczenie nowego ateizmu dla religii, dla szeroko pojętego 
ateizmu i dla kultury zachodniej w ogóle. W tekście będę powoływał się nie tylko na 
opublikowane dzieła nowych ateistów i ich krytyków, lecz także na liczne debaty między 
nimi, jakie od kilku lat organizowane są przez ośrodki akademickie i różne instytucje 
publiczne. Tylko część z nich staje się podstawą dla późniejszych publikacji, większość 
jest natomiast dostępna w Internecie w postaci filmów video. Ponieważ można je znaleźć 
pod różnymi adresami, podaję jedynie ich tytuły, daty i organizatorów1.

2. Nazwa, przedstawiciele i dzieła

Termin „nowy ateizm” (new atheism lub rzadziej neo-atheism) odnosi się głów-
nie do współczesnego nurtu myślowego, którego tożsamość wyznaczają radykalnie 
ateistyczne poglądy czterech autorów: oksfordzkiego biologa Richarda Dawkinsa 

1  Serdecznie dziękuję dr. Marcinowi Iwanickiemu za pomoc w zgromadzeniu materiałów niezbęd-
nych do napisania tego artykułu i cenne uwagi do wcześniejszej jego wersji.
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(ur. 1941), pochodzącego z Anglii, ale działającego głównie w USA komentatora poli-
tycznego i dziennikarza Christophera Hitchensa (1949-2011), amerykańskiego filozofa 
Daniela C. Dennetta (ur. 1942) oraz amerykańskiego publicysty i neurobiologa Sama 
Harrisa (ur. 1967)2. Do tych autorów (określanych i określających siebie jako „czterej 
jeźdźcy”, „czterej jeźdźcy Apokalipsy” lub „czterej jeźdźcy ateizmu”) dołącza się wiele 
innych postaci: w Anglii jest to np. filozof z Uniwersytetu Londyńskiego Anthony 
C. Grayling (ur. 1949) i emerytowany chemik z Oksfordu Peter Atkins (ur. 1940), 
a w USA emerytowany fizyk uniwersytetu w Hawajach Victor J. Stenger (ur. 1935), 
który w swoich publikacjach szczególnie intensywnie promuje nazwę „nowy ateizm”3.

Wydaje się, że cztery cechy wyróżniają ten nurt spośród innych odmian ateizmu. 
Pierwszą cechą jest przeświadczenie nowych ateistów, że negacja tezy o istnieniu Boga 
i innych wierzeń religijnych wynika wprost z nauki, która ma charakter naturalistyczny. 
Teza ta wiąże się z generalizacją idei aktualnej nauki. Nowi ateiści dostrzegają oczy-
wiście, że z biegiem czasu nauka się zmienia. Jednak przyszłą naukę wyobrażają sobie 
jako mniej więcej taką, jak nauka aktualna, tzn. jako naturalistyczną. Nie dopuszczają 
myśli, że mogłaby ona jakoś zasadniczo różnić się od obecnej. Drugą jest przekonanie, 
że wiarę w Boga należy nie tylko odrzucić, lecz także potępić, bo religia jest i fałszywa, 
i szkodliwa4. Trzecią jest myśl, że zwalczać należy zarówno religijnych fundamenta-
listów, jak i umiarkowanych przedstawicieli religii: liberałowie legitymizują bowiem 
radykałów, a ponadto w warstwie doktrynalnej religie nie są wcale umiarkowane, lecz 
skrajne. Postawa ta jest charakterystyczna dla tych, którzy stawiają sobie nie tylko cele 
teoretyczne, lecz także praktyczne, a zwłaszcza polityczne. Czwartą – wrogość wobec 

2  Po raz pierwszy termin „nowy ateizm” pojawił się w znaczeniu zbliżonym do powyższego praw-
dopodobnie w artykule Garry’ego Wolfa The Church of Non-Believers, zamieszczonym w listopadowym 
numerze internetowego czasopisma („Wired” 14 (1) 2006). Wolf nie zaliczył jeszcze Ch. Hitchensa do 
nowego ateizmu (jego książka God is not Great ukazała się bowiem w 2007 r.), ale później to on właśnie 
stał się najbardziej rozpoznawalnym przedstawicielem tego nurtu w USA.

3  Atkins wspiera Dawkinsa, ale pisze stosunkowo niewiele na temat ateizmu. Często występuje 
natomiast w różnych programach radiowych i telewizyjnych oraz bierze udział w debatach z obrońcami 
religii. Zob. np. jego debatę z A. McGrathem „Darwin and humanity. Should we rid the mind of God?” 
z 13 marca 2007 r., która odbyła się na uniwersytecie w Edynburgu. Grayling jest płodnym pisarzem 
i publicystą, autorem wielu cenionych prac z zakresu epistemologii i filozofii języka. Spośród ostatnich 
jego książek związanych z zagadnieniem ateizmu zob. To Set Prometheus Free. Essays on Religion, Reason 
and Humanity, London: Oberon Books 2009 oraz The Good Book. A Secular Bible, London: Bloomsbery 
Publishing 2011. Najważniejsza ateistyczna praca V.J. Stengera (bestseller na liście „New York Timesa”), 
to God: The Failed Hypothesis: How Science Shows that God Does Not Exist, Amherst, NY: Prometheus 
Books 2007. Najnowsza jego książka to The New Atheism: Taking a Stand for Science and Reason: Amherst, 
NY: Prometheus Books 2009.

4  We wspomnianym artykule The Church of Non-Believers Wolf w następujący sposób referuje swoje 
wrażenia po spotkaniach z Dawkinsem, Dennettem i Harrisem: „Nowi ateiści nie dadzą nam spokoju tylko 
z tej racji, że nie jesteśmy religijnymi doktrynerami. Potępiają zarówno wiarę w Boga, jak i szacunek dla 
wiary w Boga. Religia jest nie tylko fałszywa, jest też zła”.
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wszelkiego sceptycyzmu, relatywizmu i agnostycyzmu: w świetle dostępnej nam wie-
dzy i przewidywanego rozwoju nauki nie ma podstaw do twierdzenia, że do prawdy 
nie da się dotrzeć lub że istnieje wiele epistemicznie równorzędnych teorii w jakiejś 
kwestii. Nowi ateiści akceptują fallibilizm w nauce, uważają jednak, że wszystkie 
najważniejsze problemy możemy racjonalnie (teraz lub w przyszłości) rozstrzyg-
nąć. Cechy te można określić skrótowo jako: 1) scjentyzm i naturalizm, 2) postawę 
rewolucyjną wobec religii: nie chodzi tylko o to, aby wyjaśnić zjawisko religii, lecz 
także by ją wykorzenić, 3) antydystynkcjonizm, czyli tendencję do upraszczania czy 
niekomplikowania obrazu przeciwnika, 4) racjonalistyczny dogmatyzm.

Choć Dawkins, Hitchens i Dennett wyrażali antyreligijne przekonania już w latach 
90. a nawet w 80. XX w., nowy ateizm jako zwarty nurt jest zjawiskiem pierwszej 
dekady XXI w. Poglądy jego głównych reprezentantów przedstawione zostały w książ-
kach i rozpropagowane w filmach dokumentalnych, wywiadach telewizyjnych oraz 
debatach z apologetami religii. W formowaniu się i rozprzestrzenianiu nowego ateizmu 
kluczowe znaczenie mają bestsellerowe książki „czterech jeźdźców”, o których będzie 
mowa dalej. Przyczyna ich sukcesu wydawniczego tkwi zarówno w talencie literackim 
i polemicznym autorów, jak i w narastającym społecznym zapotrzebowaniu na krytykę 
religii. Zostało ono wzmożone przez zamach na nowojorskie wieże i Pentagon 11 wrześ-
nia 2001 r., który przeprowadzili islamscy terroryści, oraz przez polityczne sukcesy 
chrześcijańskiej prawicy amerykańskiej, wspierającej prezydenturę George’a Busha jr.

Na razie nowy ateizm jest zjawiskiem funkcjonującym głównie na obszarze an-
glojęzycznym, zwłaszcza w USA, bo przekaz głównych przedstawicieli tego nurtu 
kierowany jest przede wszystkim do obywateli tego najbardziej religijnego i zarazem 
najbardziej rozwiniętego kraju cywilizacji zachodniej. Tam najczęściej toczą się debaty 
z apologetami religii i tam są one najgorętsze. Debaty organizuje się także w znacznie 
chłodniejszej religijnie Wielkiej Brytanii5. Pewne wydarzenia promujące nowy ateizm 

5  Spośród niedawnych wydarzeń tego typu w Wielkiej Brytanii warto wymienić transmitowaną 
w Internecie debatę „Is new atheism new fundamentalism?” z udziałem Richarda Dawkinsa i Anthonego 
Graylinga oraz byłego anglikańskiego biskupa Oxfordu Richarda Harrisa i znanego dziennikarza Charlesa 
Moore’a. Odbyła się ona 29 listopada 2009 r. w Wellington College w Crowthorne i towarzyszyło jej ogrom-
ne zainteresowanie. W USA debaty na temat religii i ateizmu odbywają się ciągle, w różnych miejscach 
(niekiedy nawet w świątyniach), i często biorą w nich udział ci sami uczestnicy (nowych ateistów repre-
zentował dotąd zwykle Hitchens, a obrońców religii Dinesh D’Sousa lub William Craig). Dla postronnego 
obserwatora debaty te wyglądają wręcz jak objazdowy teatr, który cieszy się niezmienną popularnością 
i zapełnia miejsca największych sal. Spośród mniej sztampowych debat warto wymienić debatę Hitchensa 
z Davidem Berlinskim (matematykiem, fizykiem i ateistą, który zdecydowanie atakuje nowych ateistów 
za ideologizację nauki oraz niedocenianie jej destruktywnego wpływu i moralnego potencjału religii). 
Odbyła się ona w Birmingham, w stanie Alabama 7 września 2010 r. na temat „Does atheism poisons 
everything?”. Interesująca była również debata między Hitchensem a Williamem Dembskim (dobrze 
filozoficznie wykształconym obrońcą teorii inteligentnego projektu) na temat „Does a good God exist?”, 
którą prowadzono 18 listopada 2010 r. w baptystycznym kościele w Plano w Teksasie. Bardzo pouczający 
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obserwuje się także w Australii i Kanadzie6. Nurtowi temu towarzyszy jednak spore 
zainteresowanie na całym świecie. Przejawia się ono m.in. w szybkim tłumaczeniu 
i propagowaniu książek jego głównych przedstawicieli oraz integracji wokół nowego 
ateizmu istniejących wcześniej, ale często uśpionych środowisk ateistycznych7.

Nie sposób przewidzieć, czy znaczenie terminu „nowy ateizm” pozostanie wą-
skie czy też będzie się rozszerzać w taki sposób, że obejmie swoim zasięgiem także 
dzisiejsze ateizmy niescjentystyczne i autorów spoza kręgu anglojęzycznego, takich 
jak choćby francuski filozof Michel Onfrey, który swoje główne książki wydał także 
w pierwszym dziesięcioleciu XXI w.8 Jeśli zrealizowana zostanie druga możliwość, 

charakter miała dyskusja na temat „Can science tell us right from wrong?”, zorganizowana w gronie atei-
stów różnej orientacji (m.in. Sama Harrisa, Petera Singera, Simona Blacburne’a, Stevena Pinkera i Patricii 
Churchland) 6 listopada 2010 r. w Arizona State University. Ujawniła ona ważne różnice między nimi. 

6  Na przykład w dniach 12-14 marca 2010 w Melbourne odbyła się pierwsza Globalna Konwen-
cja Ateistów, na której główną postacią był Richard Dawkins. Uczestniczył w niej też Richard Grayling 
oraz Peter Singer, który jest ateistą, ale nie można go bez zastrzeżeń nazwać nowym ateistą. Jeśli chodzi 
o Kanadę, to 27 listopada 2010 r. odbyła się w Toronto debata na temat „Is religion a force of good in the 
world?” między Christopherem Hitchensem a byłym premierem Wielkiej Brytanii Tonym Blairem, który 
w 2008 r. przeszedł na katolicyzm. Została ona zorganizowana pod auspicjami Munk Foundation, a obsługę 
medialną zapewniła BBC. Wydarzenie cieszyło się nadzwyczajnym zainteresowaniem (podobno można 
było zarobić na odsprzedaży biletów), a jego atmosfera przypominała tę, jaka towarzyszy wysokiej rangi 
zawodom sportowym. Przed debatą i po niej odbyło się głosowanie wśród bezpośrednich słuchaczy i in-
ternautów na całym świecie (w tym też polskich), w którym poproszono o odpowiedź na tytułowe pytanie 
„Czy religia jest czynnikiem dobra na świecie?”. Początkowo 22% głosowało za, 57% przeciw, a 21% było 
niezdecydowanych. Po debacie (gdy już nie było opcji „niezdecydowany”) wyniki były następujące: 32% 
za i 68% przeciw. Procentowo najwięcej pozytywnych odpowiedzi udzielali mieszkańcy Arabii Saudyjskiej 
i Indonezji (ok. 90%), a najmniej Szwedzi i Belgowie (ok. 20%). Polacy, podobnie jak Węgrzy, Turcy i Ar-
gentyńczycy, udzielili ok. 45% odpowiedzi pozytywnych. Wartość tego rodzaju głosowań jest oczywiście 
niewielka – nie są to badania statystyczne – ale podaję te szczegóły, aby uświadomić czytelnikom, z jakim 
rozmachem organizowane są tego rodzaju debaty, określane już niekiedy wspólną nazwą God debates.

7  Środowisko polskich zwolenników i sympatyków ateizmu, w tym także nowego ateizmu, jest inte-
growane przez portal racjonalista.pl. Można tam znaleźć wiele cennych materiałów na temat tego nurtu. Jest 
możliwe, że z racji podobieństwa Polski do USA pod względem religijności społeczeństwa w najbliższych 
latach nowy ateizm znajdzie u nas dobre warunki do rozwoju. Sprzyja temu nasilający się antyklerykalny 
klimat w naszym kraju, spowodowany m.in. spodziewaną falą laicyzacji, związanej z wejściem Polski 
do Unii Europejskiej, nagłośnieniem różnych nadużyć w Kościele i coraz bardziej negatywną oceną dość 
jednostronnego politycznego zaangażowania duchowieństwa. Trzeba pamiętać, że w Polsce ateizm ma 
nie tylko negatywne podstawy (w nadużyciach religii), lecz także wpływową pozytywną tradycję w mar-
ksizmie i w szeroko pojętym pozytywizującym światopoglądzie części filozofów i uczonych. Najbardziej 
predysponowani do pełnej akceptacji nowego ateizmu są ci, którzy ciągle czują się intelektualnie związani 
z marksizmem. Z drugiej strony, związki z tą filozofią i ideologią, ocenianą w naszym kraju jednoznacz-
nie negatywnie, mogą być dla nich obciążeniem, skłaniającym do nieupubliczniania poglądów. Bardziej 
prawdopodobne jest to, że nowy ateizm znajdzie propagatorów w osobach z drugiego kręgu ateistów, choć 
z kolei dla wielu z nich rażące mogą być uproszczenia w argumentacji przedstawicieli tego nurtu.

8  Por. np. jego Traité d’athéologie: Physique de la métaphysique, Paris: Grasset 2005 (Traktat 
ateologiczny. Fizyka metafizyki, przeł. Mateusz Kwaterko, Warszawa: PIW 2009). Angielski przekład tej 
książki nosi tytuł Atheist Manifesto. The Case Against Christianity, Judaism, and Islam. 
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„nowy ateizm” zacznie oznaczać po prostu najświeższą falę ateizmu, niezależnie od jego 
charakteru. W pierwszym wypadku odnosić się będzie wyłącznie do scjentystycznej 
odmiany najnowszego ateizmu, za przedstawiciela której nie można uznać Onfreya, 
reprezentującego bardziej ateizm typu freudowsko-nietzscheańskiego. W tym arty-
kule przyjmuję węższe znaczenie „nowego ateizmu”. Aby je objaśnić, trzeba zacząć 
od przedstawienia „czterech jeźdźców”. Przygotowując ich biogramy, korzystałem 
z różnych źródeł, w tym także z encyklopedii internetowych.

Richard Dawkins (ur. 1941 w Nairobi, w Kenii) jest brytyjskim zoologiem, etolo-
giem, propagatorem ewolucjonizmu i publicystą. Studiował zoologię w Balliol College 
w Oxfordzie u noblisty Nikolaasa Tinbergena, pod którego kierunkiem napisał doktorat 
i obronił go w 1966 r. W latach 1967-1969 uczył w University of California w Berkeley, 
gdzie m.in. zaangażował się w demonstracje przeciwko wojnie w Wietnamie. Od 1970 r. 
pracuje w Oksfordzie (jest członkiem New College), najpierw jako wykładowca, a od 
1990 r. jako starszy wykładowca w zakresie zoologii. W 1995 r. został Simonyi Professor 
for the Public Understanding of Science i stanowisko to piastował do czasu przejścia 
na emeryturę w 2008 r. Zasadniczym celem tej profesury jest popularyzacja osiągnięć 
naukowych w jakiejś dziedzinie. Dawkins wykorzystał ją nie tylko do upowszechniania 
wiedzy na temat biologii ewolucyjnej i do krytyki różnych odmian pseudonauki (np. 
medycyny alternatywnej), lecz także, a może przede wszystkim, do szerzenia świato-
poglądu ateistycznego, który w jego rozumieniu wynika wprost z teorii ewolucji.

Trzeba podkreślić, że Dawkins nie ogranicza się do formułowania argumentów 
krytykujących teizm i religię, ale angażuje się w działania zmierzające do osłabienia 
wpływów religii i promocji ateizmu: wspiera różne akcje antyreligijne, działa w Brights 
movement, którego celem jest m.in. wykorzenienie negatywnych skojarzeń ze słowem 
„ateista” i wbudowanie ich w słowa „wierzący” czy „religijny”, jest inicjatorem akcji 
„Out Campaign”, polegającej na zachęcaniu ateistów do publicznego wyrażania swo-
ich poglądów. Wzorce do tych działań czerpie od feministek, które skutecznie walczą 
o zmianę języka odnoszącego się do kobiet, od homoseksualistów, którzy przez pub-
liczne ujawnianie się zdołali przekonać do siebie wielu ludzi i uzyskali liczne korzystne 
dla siebie uprawnienia, i wreszcie także od działaczy religijnych, wykorzystujących 
nowe media, reklamy i różne formy publicznego wyrażania przekonań. 

Antyreligijna postawa Dawkinsa, widoczna w książkach z ostatniego ćwierćwiecza 
XX w., zradykalizowała się po zamachach na World Trade Center. Jego zdaniem główną 
ich przyczyną było religijne pranie mózgu, które nie dokonuje się wyłącznie w krę-
gach fanatyków i nie tylko w islamie, lecz także w każdej religii i we wszystkich jej 
odmianach, włącznie z liberalną. Należy więc zdecydowanie skończyć ze społecznym 
przesądem, że religie z zasady godne są szacunku. Wprost przeciwnie, trzeba otwarcie 
demaskować wszelkie nonsensy, jakie wiążą się z religijnym światopoglądem oraz 
ujawniać całkiem ziemskie (np. polityczne i finansowe) ambicje przywódców religij-
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nych. W historii brytyjskiego agnostycyzmu i ateizmu Dawkins sytuuje się nie tyle 
w linii Davida Hume’a, Bertranda Russella i Alfreda J. Ayera, ile raczej w linii Thomasa 
Huxleya (1825-1895), który wyciągał ateistyczne konsekwencje z teorii ewolucji, a ze 
względu na bezkompromisowość, z jaką to czynił, nazywany był „buldogiem Darwina” 
(Dawkinsa określa się niekiedy jako „rotweilera Darwina”).

Choć Dawkins sprawia wrażenie łagodnego i nieśmiałego dżentelmena z Oksfordu, 
w książkach i publicznych debatach jest zdecydowany, dominujący, potrafi wymyślić 
celną ripostę i bezlitośnie obnażyć słabe punkty przeciwnika. Ma medialną osobowość, 
która sprawiła, że zdobył popularność także w telewizji i – jako komentator – w filmach 
dokumentalnych o religiach. Głównym środkiem jego oddziaływania są jednak liczne 
książki. Z punktu widzenia zagadnienia ateizmu najważniejsze z nich to: 

1) Selfish Gene, Oxford: Oxford University Press 1976, wyd. uzupełn. 1989 
(Samolubny gen, przeł. Marek Skoneczny, Warszawa: Prószyński 1996, 20032). 
Dawkins przedstawił tu koncepcję ewolucji, w której jednostką doboru natu-
ralnego jest gen, i wprowadził pojęcie memu jako replikatora w dziedzinie 
kultury.

2) The Blind Watchmaker, London: Norton 1986, wyd. uzupełn. 1996 (Ślepy ze-
garmistrz, przeł. Antoni Hoffman, Warszawa: PIW 1994, 19972). Z tytułu tej 
książki widać, że Dawkins nie zatrzymuje się na płaszczyźnie popularyzacji 
teorii ewolucji, ale argumentuje w niej przeciwko teizmowi. Choć nie jest on 
profesjonalnym filozofem, poziom argumentacji zawartej w tej książce musi 
budzić respekt filozofów.

3)  The God Delusion, New York: Bantam Books 2006 (Bóg urojony, przeł. Piotr 
J. Szwajcer, Warszawa: Wydawnictwo CiS 2007). Książka ta jest kompendium 
argumentów i chwytów retorycznych skierowanych przeciw religii w różnych 
jej wymiarach. Zawiera wiele irytujących uproszczeń w opisie religii, są tam 
jednak także dobre argumenty (najczęściej zapożyczone od innych autorów), 
które apologeci religii muszą wziąć pod uwagę.

Oryginalna, angielska wersja ostatniej książki została sprzedana w nakładzie ponad 
dwóch milionów egzemplarzy i do stycznia 2010 r. przełożona na 31 języków, co spra-
wia, że jest to najpopularniejsze jak dotąd dzieło Dawkinsa. Szybko stało się ono czymś 
w rodzaju biblii nowego ateizmu, jeśli określenie „biblia” jest tu w ogóle na miejscu.

Dawkins oddziałuje nie tylko przez książki, lecz także przez wywiady telewizyjne 
i publiczne debaty z apologetami religii, przez świetnie funkcjonującą stronę inter-
netową, przez medialnie nagłaśniane akcje zaczepne wobec religii oraz przez filmy 
dokumentalne, które sam tworzył lub współtworzył. Szczególnie szeroko komentowany 
był jego film z 2006 r., pokazywany jako serial The Root of All Evil? (Źródło wszelkiego 
zła?), który ukazywał najbardziej chyba skrajne i dziwaczne amerykańskie wspólnoty 
oraz przywódców działających pod szyldem religii. Film ten wyświetlany był w tym 
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samym roku, w którym została wydana książka Bóg urojony. Powstał jednak wcześniej 
i z pewnością przyczynił się do jej wypromowania.

Czasopismo „Prospect” (którego recenzent był skądinąd bardzo krytyczny w sto-
sunku do Boga urojonego) umieściło Dawkinsa na trzecim miejscu na liście najwybit-
niejszych współczesnych intelektualistów znanych szerokiej publiczności: wyprzedzili 
go Noam Chomsky i Umberto Eco9. Wiarygodność tego rodzaju list jest wątpliwa, ale 
Dawkins z pewnością wywiera znaczący wpływ, zwłaszcza na młodych i wykształ-
conych ludzi.

Christopher Hitchens urodził się w 1949 r. w Portsmouth w Anglii, lecz od początku 
lat 80. przebywał i działał w USA. Studiował filozofię, nauki polityczne i ekonomię 
w Balliol College w Oksfordzie. Jako dziennikarz, komentator polityczny, był kochany 
przez media nie tylko z powodu rozległej wiedzy, lecz także ze względu na błyskotli-
wość, wyraziste poglądy i barwne, niemal filmowe życie, opisane w obszernej auto-
biografii Hitch-22. A Memoir10. Jest w tym życiorysie samobójstwo matki, zaskakujące 
odkrycie, że ma w połowie, właśnie od strony matki, pochodzenie żydowskie i że jego 
przodkowie mieszkali w Polsce, w miejscowości Kępno11, jest młodzieńcza lewico-
wość i fascynacja socjalizmem w wydaniu Lwa Trockiego i Róży Luksemburg, jest 
też nadużywanie alkoholu i tytoniu, które być może przyczyniło się do raka przełyku, 
jaki wykryto u niego w czerwcu 2010 r. Pytany – już po chemioterapii – czy w związku 
z chorobą zmienił swoją bezkompromisową postawę ateistyczną, Hitchens odpowie-
dział, że nie i że jeśli zdarzyłoby się w przyszłości, iż w stanie cierpienia wzywać będzie 
Boga, nie należy stąd wnioskować, że zmienił zdanie12. Inaczej mówiąc, o tym, jakie 
kto ma poglądy, należy wnosić na podstawie wypowiedzi w stanie normalnym, a nie 
nadzwyczajnym. W ten sposób starał się uchylić jeden z popularnych argumentów 
apologetycznych, zgodnie z którym ateistą się jest wówczas, gdy wszystko układa 
się pomyślnie, ale w obliczu cierpienia czy na łożu śmierci przychodzą wątpliwości. 
Hitchens zmarł w grudniu 2011 r.

Choć Hitchens prowadził też zajęcia akademickie, nie był typem profesora, który 
w garniturze i pod krawatem wygłasza wykłady, ale zaangażowanego społecznie in-
telektualisty, polemisty, lubiącego podróżować, spotykać się z ludźmi i być w wirze 
wydarzeń – niemal zawsze ze szklanką whisky. Wpływ wywierał głównie przez uczest-

9  Por. A. McGrath, J.C. McGrath, Bóg nie jest urojeniem, przeł. J. Wolak, Kraków: WAM 2007, 
s. 12-13. 

10  New York: Hachette Book Group 2010.
11  Polskich wątków w tej książce jest więcej. Jeden z paragrafów nosi tytuł Liberté à la Polonaise. 

Hitchens pisze w nim o swojej podróży do komunistycznej Polski i spotkaniach z działaczami KOR, zwłasz-
cza z Jackiem Kuroniem i Adamem Michnikiem (s. 205-211) oraz o podziwie dla Leszka Kołakowskiego. 
Opisuje także podróż do Polski z 2009 r. w poszukiwaniu rodzinnych korzeni (s. 393n). 

12  Zob. wywiad Andersona Coopera z Hitchensem wyemitowany w CNN 5 sierpnia 2010 r. Dostępny: 
http://www.youtube.com/watch?v=zeiS7hYbb8c.
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nictwo w programach telewizyjnych, najczęściej o charakterze publicystycznym, oraz 
dzięki książkom. Z perspektywy zagadnienia nowego ateizmu najważniejsza z nich 
– bestsellerowa – to God Is Not Great: How Religion Poisons Everything, Twelve–Ha-
chette Book Group USA–Warner Book 2007 (Bóg nie jest wielki. Jak religia wszystko 
zatruwa, przeł. Cezary Murawski, Katowice: Wydawnictwo Sonia Draga 2007).

Hitchensa, podobnie jak Dawkinsa, zaliczano (np. w 2005 r.) do grona najbar-
dziej wpływowych współczesnych intelektualistów świata. Znany był z zamiłowania 
do George’a Orwella, Karola Marksa, Thomasa Paine’a i Thomasa Jeffersona oraz 
ze zdecydowanej krytyki Matki Teresy z Kalkuty. Występował nawet w jej procesie 
beatyfikacyjnym jako ktoś w rodzaju adwokata diabła, argumentując, że traktowanie 
znanego mu przypadku wyleczenia hinduskiej kobiety jako cudu dokonanego za przy-
czyną (wówczas) kandydatki na ołtarze jest zwykłym oszustwem13. 

Daniel Dennett urodził się w 1942 w Bostonie, ale pierwsze lata życia spędził 
w Bejrucie. Jego ojciec – historyk islamu – był attache kulturalnym i szpiegiem pracu-
jącym dla amerykańskiej agencji wywiadowczej. Jest filozofem, zajmuje się filozofią 
umysłu i kognitywistyką oraz filozofią nauki, zwłaszcza filozofią biologii. Kształcił 
się u znakomitych mistrzów: licencjat zrobił u W O. Quine’a w Harwardzie, a doktorat 
u G. Ryle’a w Oksfordzie. Obecnie pracuje jako University Professor w prywatnym 
badawczym Tufts University, który znajduje się w stanie Massachusetts, niedaleko 
Bostonu. Można powiedzieć, że jego cała filozofia jest osnuta wokół intuicji naturali-
stycznej, a naturalizm, którego broni, ma charakter biologistyczny i ukształtowany jest 
głównie przez teorię ewolucji. W najważniejszych swoich książkach Dennett podejmuje 
zagadnienia, które z naturalistycznego punktu widzenia uważane są za kłopotliwe, 
zwłaszcza zagadnienie wolności i różne aspekty zagadnienia świadomości (np. intencjo-
nalności czy tzw. qualiów). W tym kontekście w obszarze jego zainteresowań pojawia 
się też religia jako rzekome zakłócenie dla projektu naturalistycznego. Dennett twierdzi, 
że zarówno świadomość, jak i religia mają dobre i pełne naturalistyczne wyjaśnienie. 
Najważniejsza jego książka z zakresu filozofii religii to Breaking the Spell: Religion as 
a Natural Phenomenon, Penguin Group 2006 (Odczarowanie, przeł. Barbara Stanosz, 
Warszawa: PIW 2008).

Szczególnym i wyróżniającym rysem Dennettowskiego podejścia jest znacznie 
bardziej wyważone i wszechstronne spojrzenie na zjawisko religii niż u pozostałych 
„jeźdźców ateizmu”. Dennett postuluje stworzenie nauki o religiach jako zjawisku 
całkowicie naturalnym (a nie supranaturalnym). Miałaby ona formułować hipotezy 
dotyczące powstania i trwania religii, korzystając z teorii ewolucji oraz nauk spo-
łecznych, kognitywistyki i historii. Odczarowanie ma zapoczątkowywać tę naukę, za 
prekursorów której można uznać Dawida Hume’a i Williama Jamesa. Myśliciele ci 

13  Por. Bóg nie jest wielki, s. 148n.
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nie dysponowali jednak odpowiednimi narzędziami badawczymi, dlatego pierwszy 
przeakcentowywał rolę analizy argumentów za istnieniem Boga, a drugi wagę refleksji 
nad indywidualnym doświadczeniem religijnym. 

Sam Harris (ur. 1967) jest publicystą i neurobiologiem. W 2009 r. obronił doktorat 
w University of California w Los Angeles na temat neuronalnych podstaw przekonań. 
Wcześniej skończył filozofię na Uniwersytecie Stanforda, ale w trakcie studiów miał 
11-letnią przerwę na poszukiwanie sensu życia. W tym czasie wyjechał m.in. do Azji 
w poszukiwaniu klucza do świata duchowego i wewnętrznego pokoju. Praktykował 
hinduizm i buddyzm, później jeszcze przebywał dwa lata w samotności, aby samo-
dzielnie zgłębiać filozofię i myśl religijną. Spośród pozostałych nowych ateistów 
wyróżnia go akcentowanie znaczenia duchowości w ludzkim życiu. Harris uważa, że 
pewne stany umysłu i uczucia wywoływane przez praktyki religijne (np. medytację) 
są jak najbardziej pozytywne, ale w obrębie religii wiążą się z fałszywą metafizyką. 
Religie są obecnie główną przeszkodą w ukonstytuowaniu się dojrzałej duchowości 
i etyki opartej na nauce.

Harris szczególnie ostro krytykuje islam i podkreśla, że cywilizacja zachodnia jest 
obecnie w fazie wojny z tą religią. Zdecydowanie odrzuca myśl, że ataki terrorystów 
z 2001 r. były wyłącznie dziełem ekstremizmu i fanatyzmu. Jego zdaniem „meta-
fizyka męczeństwa” tkwi w samym centrum islamu. Krytyka jednej religii nie jest 
jednak powodem do pozytywnego wyróżnienia przez niego innych religii, zwłaszcza 
chrześcijaństwa czy judaizmu, bo one także są fałszywe w warstwie przekonań oraz 
społecznie szkodliwe (jeśli jakieś religie są przez Harrisa pozytywnie wyróżnione to 
hinduizm i buddyzm). Błędem jest rozróżnianie umiarkowanych i skrajnych wersji 
religii z intencją wsparcia tych pierwszych: religijni liberałowie spełniają najgorszą 
z możliwych ról, która polega na legitymizacji radykałów. Poza tym, gdy bliżej przy-
glądamy się treściom zawartym w świętych pismach, to one wcale nie są umiarkowane, 
ale właśnie takie, jak przedstawiają je fanatycy. Umiarkowani przedstawiciele religii 
preparują w pewien sposób ten przekaz, udając, że można go pogodzić z dzisiejszą wie-
dzą i wrażliwością moralną, ale zasada zgodności ze świętymi pismami będzie zawsze 
skłaniała wiernych w stronę radykalizmu. Harris nawołuje więc do „konwersacyjnej 
nietolerancji” poglądów i postaw religijnych. Mówi tak: gdybym w jakiejś rozmowie 
ujawnił przekonanie, że Elvis Presley ciągle żyje, uznano by mnie za wariata, istnieje 
jednak społeczny zwyczaj traktowania podobnie niewiarygodnych poglądów religij-
nych z szacunkiem i tolerancją. Należy to zmienić przez dyskredytowanie wierzeń 
religijnych jako szalonych i niebezpiecznych14. Jego książki to: 

14  Harris jest niezbyt ostrożny w wyrażaniu swoich idei, więc zdarzyły mu się wypowiedzi, które su-
gerowały, że nie należy poprzestawać tylko na nietolerancji konwersacyjnej. Komentowano je później jako 
wręcz niebezpieczne, podobnie jak inne poglądy, sugerujące np. dopuszczalność tortur w ramach prawa.
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1) The End of Faith. Religion Terror and the Future of Reason, New York–London: 
Norton 2004–2005.

2) Letter to a Christian Nation, New York–Toronto: Random House 2006.
3) The Moral Landscape: How Science can Determine Human Values, New York: 

Free Press 2010.
Dwie pierwsze stały się bestsellerami. Trzecią entuzjastycznie zachwalają na 

okładce m.in. Richard Dawkins i Steven Pinker, znany specjalista w zakresie kogni-
tywistyki z uniwersytetu Harwarda, którego nazwisko często pojawia się w kontekście 
nowego ateizmu. Książka ta podejmuje ważne z punktu widzenia ateizmu zagadnienie 
moralności. Zgodnie z jednym z tradycyjnych argumentów apologetycznych religie 
dostarczają uzasadnienia i motywacji do wcielania pożądanych w społeczeństwie 
wartości. Wszyscy nowi ateiści odrzucają ten argument. Uważają, że nie ma żadnych 
powodów, aby religie uważać za strażnika moralności – wprost przeciwnie, są one 
źródłem niemoralnych przesądów. Harris stara się jednak powiedzieć coś więcej, 
a mianowicie to, że jest rzeczą oczywistą,  iż ludziom w życiu chodzi o szczęście 
(well-being) i że sama nauka mówi nam, czym ono jest i jak je osiągnąć. Wątpienie 
w kwestiach moralnych nie ma żadnych podstaw. Całe wieki debat na tematy moralne 
są tu rozstrzygnięte arbitralnymi stwierdzeniami, które wzbudzają konsternację nawet 
u sympatyków tego autora15.

Wśród krytyków nowego ateizmu Harris nie ma na ogół dobrej prasy. Recenzję 
ostatniej  jego książki (zatytułowaną: Znikoma „wartość” nowej książki Harrisa; 
niesolidne badania, ataki „ad hominem” i obsesja na punkcie religii nie są podstawą 
rzetelnego argumentu) Michel Ruse kończy tak: „Jeśli Bogu chodzi o zniszczenie 
nowego ateizmu, to powstanie tej książki jest dobrym początkiem”16. Wpływ Harrisa 
na omawiany nurt jest jednak większy, niż można by podejrzewać. Warto zwrócić 
uwagę, że książka The End of Faith napisana została wcześniej niż te książki Daw-
kinsa, Dennetta czy Hitchensa, które można zaliczyć do „nowego ateizmu”. Ona 
właśnie zawierała zalecenie radykalizmu i bezkompromisowości wobec wszelkich 
religii, które było później powtarzane przez pozostałych nowych ateistów i wraz 
z całkowitym zaufaniem do nauki stało się najbardziej charakterystycznym rysem 
omawianego nurtu.

15  Wspomniana wyżej debata „Can science tell us right from wrong?” dotyczyła tej właśnie tezy. 
Nieodparte wrażenie po jej wysłuchaniu jest takie, że filozofowie-ateiści, tacy jak Peter Singer i Simon 
Blackburn, starali się tonować scjentyzm Harrisa i wytłumaczyć mu, że przynajmniej wąsko pojęta nauka 
nie jest w stanie rozstrzygnąć problemów aksjologicznych. Znamienny był zwłaszcza głos Blackburna.

16  „Religion Dispatches” 2010, 20th October. Dostępny: http://www.religiondispatches.org/books/
science/3569/little_%E2%80%98value%E2%80%99_in_new_harris_book. Uproszczenia wytyka Harrisowi 
także Thomas Nagel w recenzji zatytułowanej Fetysz faktów („The New Republic” 2010, 11th November, 
s. 30-33).
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Jeżeli „czterech jeźdźców” przedstawilibyśmy jako swoisty komitet centralny 
nowego ateizmu, to bezsprzecznie za pierwszego sekretarza trzeba by uznać Richarda 
Dawkinsa, a za jego zastępcę i ministra propagandy Christophera Hitchensa. Danielo-
wi Dennettowi, który pisze w sposób mniej agresywny i bardziej rzeczowy, trzeba by 
pewnie przypisać stanowisko głównego ideologa tego nurtu, a Harrisowi – niemłodego 
już szefa młodzieżówki ateistycznej (od Dawkinsa i Dennetta jest o ćwierć wieku, 
a od Hitchensa prawie o 20 lat młodszy). Użycie określenia „komitet centralny” może 
sugerować, że nowi ateiści są wprost inspirowani poglądami komunistów, zwłaszcza 
że w swoim radykalizmie i postulowanych formach wyrazu (np. idei nietolerancji 
wobec religii) bardzo ich przypominają. Jednak, choć wokół nowego ateizmu unosi 
się duch zachodniej lewicy, inspirowanej m.in. poglądami Marksa, Trockiego i mitem 
Che Guevary17, nie można powiedzieć, że nurt ten wywodzi się wprost z ateizmu typu 
marksistowskiego. Jeśli nawet znajdują się w nim elementy zaczerpnięte z ideologii 
marksistowskiej lub z nią zbieżne, trzeba podkreślić, że w Polsce, Związku Radzieckim, 
Chinach czy w Korei Północnej ateizm był narzucony siłą przez totalitarne reżimy, 
a nowy ateizm rozprzestrzenia się przy użyciu metod dopuszczalnych w demokracjach.

Mimo że nowy ateizm przedstawia się jako całkiem zwarta formacja intelektualna, 
jego przedstawiciele podkreślają różnice między sobą. Twierdzą, że w przeciwieństwie 
do ludzi religijnych ateiści nie są „zwierzętami stadnymi”, ale wolnymi, niezależnymi 
myślowo jednostkami, które unikają ujednoliconych poglądów i form organizacyjnych. 
Ich zdaniem ten indywidualizm jest jednym z powodów politycznej słabości ateizmu. 
W istocie jednak deklaracje tego rodzaju są przesadzone: różnice między nowymi atei-
stami nie są zbyt wielkie, o czym świadczy choćby ich intensywna wzajemna promocja 
książek i zgodny udział w różnych działaniach zmierzających do osłabienia religii.

Dawkins, Hitchens, Dennett i Harris mają wśród ateistów rzesze sympatyków, 
otwarcie wspierających ich działania. Są jednak i tacy ateiści, którzy z aprobatą przyj-
mują wiele krytyk kierowanych przez nich pod adresem religii, ale nie akceptują ich 
radykalizmu lub scjentyzmu. Jedni wyraźniej dystansują się od „czterech jeźdźców” 
(np. Paul Kurtz czy Michael Shermer), a inni przyglądają się im z zaciekawieniem, 
pozostając raczej z boku i starając się zwrócić uwagę na różne, głównie filozoficzne, 
problemy, jakich wąsko pojęte nauki z pewnością nie są w stanie rozwiązać (np. Simon 
Blackburn, Peter Singer, Tim Crane). Podobną postawę życzliwego dystansu zdają się 
przyjmować uczeni-ateiści, tacy jak Steven Hawking i Steven Weinberg. Nawet jeśli nie 
wszyscy ateiści są zadowoleni z samozwańczego przywództwa „czterech jeźdźców”, 
zwykle go nie kwestionują. Mimo zawartej w ich książkach propagandowej przesady 
w opisie zagrożeń płynących z religii, zdołali oni bowiem zintegrować i ożywić obóz 

17  Szczególnie dobrze widać to w wypadku Hitchensa, który odżegnuje się od dawnej wiary, ale 
zaznacza, że pewne jej elementy są mu ciągle bliskie.
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ateistów oraz postawić mu ambitne cele społeczno-polityczne, takie jak walka o od-
powiednią reprezentację w życiu publicznym i o udział w programach edukacyjnych 
czy walka o zmianę języka, jakim mówi się o ateizmie, i generalnie o bardziej przy-
chylną społeczną recepcję ateistów. Jest rzeczą zrozumiałą, że nowi ateiści wyzwalają 
w większości nieprzychylne reakcje po stronie apologetów religii, którzy określają ich 
często mianem walczących scjentystów, fundamentalistów, ideologów i twierdzą, że 
poważna dyskusja z nimi nie jest możliwa, ponieważ celowo deformują obraz religii 
i naiwnie wyolbrzymiają możliwości eksplanacyjne nauki.

3. Geneza i cele

Genezę nowego ateizmu można różnie opisywać, zależnie od tego, czy bierzemy 
pod uwagę kontekst dalszy, czy bliższy. Spoglądając na ten nurt w perspektywie dziejów 
kultury zachodniej ostatnich kilku wieków, można powiedzieć, że stanowi on kontynua-
cję skrajnej odmiany ateizmu oświeceniowego. Wprawdzie w nowym ateizmie splatają 
się nurty ateistyczne o różnej proweniencji (w tym także nietzscheańsko-freudowskiej), 
ale zdecydowanie dominuje nurt scjentystyczny. W nowożytności miał on swoje główne 
korzenie w myśli radykalnych przedstawicieli Oświecenia, takich jak baron Holbach 
i Denis Diderot, a w XIX i XX w. tych wszystkich, którzy wyciągali ateistyczne wnioski 
z teorii naukowych i aplikacji osiągnięć nauki w życiu społecznym. Byli to głównie 
najbardziej skrajni przedstawiciele marksizmu, pozytywizmu, ewolucjonizmu, neopo-
zytywizmu i scjentyzującego odłamu filozofii analitycznej. Wskazywanie głównych 
źródeł nowego ateizmu w nurtach filozoficznych nie jest jednak do końca trafne. Stopień 
asercji, z jakim nowi ateiści akceptują aktualne ustalenia nauki, i (zapewne świadome) 
operowanie przez nich nadzwyczaj uproszczonym obrazem religii nasuwają myśl, 
że nurt ten należy interpretować bardziej w kluczu politycznym czy ideologicznym 
niż filozoficznym. Trzeba jednak podkreślić, że gdy zachodzi potrzeba – zwłaszcza 
w starciach z bardziej wyrafinowanymi obrońcami religii – główni jego reprezentanci 
są w stanie toczyć debatę na niezłym poziomie filozoficznym.

W kontekście bliższym źródeł poglądów nowych ateistów można upatrywać za-
równo w życiorysach każdego z nich, jak i w procesach społeczno-politycznych, jakie 
zachodziły w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Jeśli chodzi o pierwszy trop, to trzeba 
zauważyć, że żaden z „czterech jeźdźców” nie wychowywał się w rodzinie o szczegól-
nie żywych tradycjach religijnych. Ich protest wobec religii nie ma więc tego rodzaju 
osobistych motywów, jakie ujawniają się np. w antyreligijnych poglądach byłych 
księży. Wyrasta on raczej z podłoża intelektualnego, a emocje są tu wtórne i wiążą się 



8Filozofia Przyrody 
i Nauk PrzyrodniczychCzym jest „nowy ateizm”?

19

nie tyle z osobistym zmaganiem się z religią, ile z dostrzeżeniem fatalnych skutków 
wierzeń i praktyk religijnych dla innych ludzi, z wyidealizowaną wizją życia bez religii 
oraz zapewne także z kalkulacją ideologiczną: realizacja celów politycznych wyma-
ga wzbudzenia emocji, które motywują ludzi do działania. Być może to zewnętrzne 
podejście do religii odpowiedzialne jest za liczne uproszczenia w jej opisie, o które 
często oskarża się nowych ateistów18.

Nowy ateizm można także opisać bardziej abstrakcyjnie jako reakcję na utrzymu-
jące się w wielu krajach Zachodu przywileje religii i wpływy polityczne, na skrajne 
i pozornie tylko niegroźne przekonania i praktyki religijne (przede wszystkim w USA), 
a zwłaszcza na rodzące się pod szyldem religii fundamentalizmy. Te ostatnie ujawniły 
się wyraźnie w fatwie wydanej w 1989 r. przez ajatollaha Chomeiniego na pisarza Sal-
mana Rushdiego w związku z opublikowaniem przez niego książki Szatańskie wersety, 
która – zdaniem muzułmanów – ośmieszała proroka Mahometa. Przyszli „jeźdźcy ate-
izmu” potraktowali chłodną reakcję lewicy europejskiej na to wydarzenie jako wyraz 
tchórzostwa, wynikającego z zainfekowania moralnie podejrzanym relatywizmem19. 
Doszli do przekonania, że właśnie źródłem zła jest tolerancja dla fałszywych przekonań 
oraz związanych z nimi szkodliwych praktyk i zachowań. Stąd ich późniejsza zgoda 
na podejście konfrontacyjne i interwencjonizm państwowy w polityce zagranicznej, 
mimo iż wcześniej zdecydowanie odrzucali taki pogląd w odniesieniu do amerykańskiej 
interwencji w Wietnamie. Potwierdzeniem obaw, jakie zrodziły się w związku ze sprawą 
Rushdiego, były tragiczne w skutkach ataki islamskich ekstremistów na nowojorskie 
wieże 11 września 2001 r. Z punktu widzenia ateistów równie wielkim szokiem były 
polityczne sukcesy religijnej prawicy w USA, która dwukrotnie skutecznie wspierała 
kandydaturę George’a Busha jr. na prezydenta tego – ciągle największego – mocarstwa.

Zaskoczenie brało się stąd, że w latach 80. socjologowie przewidywali stopniowe 
postępowanie laicyzacji społeczeństw Zachodu, tymczasem w latach 90. zmuszeni 
byli odwołać swoje prognozy w związku ze zjawiskiem, które określono jako „powrót 
religii”. Niekorzystnym z punktu widzenia ateizmu procesom sprzyjał relatywistyczny 
klimat ostatniego ćwierćwiecza minionego wieku, w którym pomniejszona została rola 
doktryn i przywiązania do ich prawdziwości. W tym klimacie mogły kwitnąć najbardziej 
dziwaczne praktyki i wierzenia, byleby tylko nie były przyjmowane ze zbyt mocną 
asercją. Co więcej, w relatywistycznym spektrum tradycyjne religie występować mogły 

18  Uproszczenia te widoczne są zwłaszcza wówczas, gdy zestawimy wizję religii, jaką przedstawiają 
w swoich książkach, z tą, którą znajdujemy u badaczy starających się spojrzeć na religię od strony wewnętrz-
nej. Znakomitym przykładem tego drugiego podejścia może być książka Williama Jamesa Doświadczenia 
religijne (przeł. J. Hempel, Kraków: Nomos 2001; pierwsze wydanie: Książka i Wiedza 1958). James 
poddaje krytyce wielorakie deformacje religii, ale zauważa także jej pozytywny wpływ na jednostki i całe 
społeczeństwa.

19  Por. Ch. Hitchens, Bóg nie jest wielki, s. 282.
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w roli obrońców racjonalności i prawdy oraz odnosić znaczące sukcesy polityczne. 
Pojawienie się nowego ateizmu można więc potraktować jako reakcję na zakłócenia 
procesu laicyzacji i na zbyt tolerancyjny, praktyczny ateizm relatywistów, który oka-
zał się nieskuteczny w starciu z tradycyjnymi religiami, a nawet przyczynił się do ich 
rozkwitu. Dlatego m.in. nowy ateizm jest nurtem zdecydowanie antyrelatywistycznym 
i krytycznym nie tylko wobec ekstremalnych, lecz także wobec umiarkowanych od-
mian religii.

Cele nowych ateistów rozpatrywać trzeba na dwóch płaszczyznach – teoretycznej 
(filozoficznej) i praktycznej (światopoglądowo-polityczno-propagandowej). Jeśli idzie 
o pierwszą z nich, to nie różnią się one od celów innych filozofów: chodzi o prawdę 
w ważnych dla naszego życia kwestiach. Zwolennicy nowego ateizmu sądzą, że tę 
prawdę posiedli i że dla każdego, kto zada sobie trud opanowania podstaw współ-
czesnej nauki, jest ona łatwo dostępna. Ważniejsze jest jednak inne ich przekonanie 
– przekonanie, że większa część ludzkości żyje w fałszu, który generuje szkodliwe 
działania i że za ten stan odpowiedzialne są religie. Ateistom starego typu brakuje 
konsekwencji i radykalizmu, co przejawia się np. w odrzuceniu przez nich metafizyki 
religijnej przy jednoczesnej akceptacji tradycyjnej moralności (np. chrześcijańskiej); 
w krytyce religijnych ekstremów, ale zgodzie na liberalne odmiany religii; w od-
rzuceniu teizmu, lecz uznaniu zarazem, że byłoby dobrze, gdyby Bóg istniał. Nowy 
ateista odrzuca religijną etykę, nie paktuje z umiarkowanymi teistami i nie tęskni do 
świata z Bogiem.

Cele praktyczne nowych ateistów są ambitne: rozpowszechnić ateizm, który jest 
w najwyższym stopniu uprawdopodobniony przez naukę oraz zdecydowanie walczyć 
ze wszystkim, co powstrzymuje kiełkowanie prawdy w ludzkich umysłach, a zwłaszcza 
z religiami, które w niezasłużony sposób korzystają z instytucji edukacyjnych (np. 
szkolnego nauczania religii) i usankcjonowanych zwyczajów (np. szacunku wobec 
wszystkiego, co wiąże się z religią), a w niektórych krajach mają wielki wpływ politycz-
ny. Należy więc zdecydowanie występować przeciwko przywilejom, z jakich korzystają 
religie, odsłaniać nadużycia dokonywane pod szyldem religii, ujawniać i ośmieszać te 
poglądy i praktyki, które są sprzeczne z nauką. Religie zdołały zohydzić słowo „atei-
sta” jako odnoszące się do człowieka podstępnego, niemoralnego i zwykle w ukryciu 
knującego przeciwko zdrowemu (tzn. podległemu religii) społeczeństwu. Trzeba więc 
wypromować ateizm jako koncepcję korzystną dla jednostek i społeczeństw.

Choć wiele wydarzeń związanych z nowym ateizmem dzieje się w Wielkiej Bry-
tanii, głównym celem przywódców tego nurtu jest zmiana sytuacji w USA, gdzie 
ateiści są w zdecydowanej mniejszości i nie mają poczucia, że współkształtują tam-
tejszą rzeczywistość społeczną i polityczną. Europa jest w dużej mierze zeświecczona, 
z wyjątkiem kilku państw, w których jednak proces laicyzacji szybko postępuje. I tutaj 
więc trzeba trzymać rękę na pulsie, walcząc z niezasłużonymi przywilejami kościołów. 
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4. Krytyka religii: założenia i argumenty

Na religie można spoglądać od różnych stron: (a) genezy, trwania, przekształcania 
się i ewentualnie ginięcia, (b) struktury, a więc w aspekcie doktrynalnym, instytucjonal-
nym czy w aspekcie kultu i praktyk religijnych, (c) funkcji dla jednostek (np. ukojenia, 
pocieszenia) i funkcji społecznych (np. budowania wspólnoty czy stymulowania do 
określonych postaw i zachowań). Nowych ateistów interesują wszystkie te wymiary 
religii, ale ujęte z zewnętrznego punktu widzenia, który utożsamiają z naukowym. 
Zdecydowanie odrzucają więc popularny argument apologetów religii, że tak jak 
ślepcy nie byliby w stanie stworzyć nauki o barwach, tak też uczeni nieuwzględniają-
cy wewnątrzreligijnej perspektywy nie mogą kompetentnie badać religii. Jest wprost 
przeciwnie, osobom zatopionym w subiektywnych przeżyciach trudno jest uchwycić 
ich obiektywne znaczenie. To może zrobić dopiero ktoś, kto stara się patrzeć na religie 
w sposób bezstronny. Oczywiście, taka odpowiedź nie rozwiązuje problemu. Ślepiec 
od urodzenia może wprawdzie mieć wiedzę o abstrakcyjnych prawach optyki, ale 
nie będzie dysponował doświadczeniem barw. Głuchy od urodzenia nie będzie miał 
doznania dźwięków, choć pewnie może mieć wiedzę o relacjach między czymś, co 
słyszący nazywają dźwiękami. Książę może mieć pewne wyobrażenie, co to znaczy 
być żebrakiem, ale bez doświadczenia bycia w takiej sytuacji nie wie dokładnie, jak 
to jest nim być. Wydaje się, że ta zasada stosuje się też do badań nad religią. Wyłącz-
nie zewnętrzne podejście odsłoni ważne aspekty tego zjawiska, ale nie jest w stanie 
uchwycić go w pełni. Jeśli ów pominięty aspekt byłby dla religii istotny, wówczas 
wszyscy badacze ujmujący religię z zewnątrz powinni mieć świadomość ograniczeń 
swego punktu widzenia. W innym wypadku mogą znaleźć się w pozycji ślepców po-
uczających ludzi widzących, czym naprawdę są barwy.

Choć nowi ateiści formułują hipotezy o wszystkich wymiarach religii, to zajmuje 
ich głównie wymiar doktrynalny, przy czym bardziej interesują się pełnymi doktrynami 
religijnymi niż teizmem rozumianym jako teza o istnieniu Boga wzięta niezależnie 
od pozostałych przekonań religijnych. Nie chodzi o to, że dyskusja z teizmem jest 
dla ateisty trudniejsza, ale o to, że ludzie nie są nigdy po prostu teistami, lecz uznają 
(lub deklarują, że uznają) wiele bardziej szczegółowych wierzeń, które razem dopiero 
konstytuują takie, a nie inne credo. Ponadto „Bóg religii” nie jest dokładnie taki, jak 
„Bóg filozofów”. Krytyka dotyczyć musi obydwu pojęć Boga, ale z akcentem na pojęcie 
Boga religii, bo w niego wierzy (lub deklaruje, że wierzy) większość ludzi. 

Jeśli nowi ateiści podejmują zagadnienie teizmu, to bardziej podstawowa jest dla 
nich dyskusja nad istotą Boga niż nad jego istnieniem. Dowodzi się bowiem zawsze 
istnienia czegoś, co jest jakoś treściowo określone. Ważniejsze jest więc pytanie o to, 
kim jest Bóg i co oznaczałoby ewentualne istnienie takiego Boga dla ludzi (np. w aspek-
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cie moralnym), niż pytanie o to, czy Bóg istnieje. Jeśli przywiązują wagę do obalenia 
jakiegoś dowodu na istnienie Boga, to do dowodu z inteligentnego projektu, bo – jak 
zdecydowanie twierdzą – jego założenia wprost sprzeciwiają się założeniom teorii 
ewolucji. 

Zasadnicze zarzuty nowych ateistów przeciw religii przedstawię w dziesięciu 
punktach, wskazując jednocześnie wykorzystywane przez apologetów religii (i możliwe 
do wykorzystania) sposoby odpowiedzi na nie.

1) Najlepsze dowody wspierające nasze przekonania pochodzą z nauk, głównie 
przyrodnicznych i społecznych oraz z historii, ale wyróżnioną teorią, kluczem do 
rozumienia świata, jest teoria ewolucji. Przed sformułowaniem tej teorii można było 
jeszcze uznawać istnienie Boga, ale dla każdego, kto ją sobie przyswoił, fałszywość 
teizmu (a dokładniej: bliskie zeru prawdopodobieństwo jego prawdziwości – bo lo-
gicznej możliwości teizmu wykluczyć się nie da) powinna być czymś oczywistym20. 
Kreacjonizm i teorię inteligentnego projektu trzeba zwalczać jako pseudonaukowe 
wymysły, które szkodzą nauce i pomagają utrzymywać ludzi w ciemnocie.

Traktowanie przez nowych ateistów teorii ewolucji jako klucza do rozumienia 
świata, a deklaracji o uznaniu tej teorii za kryterium racjonalności osób rodzi pe-
wien problem. Chodzi o to, że w zapale wykrywania pseudouczonych manipulują 
oni znaczeniem terminu „teoria ewolucji” w podobny sposób, jak łowcy heretyków 
manipulowali znaczeniem „doktryny wiary”. W rozumieniu Dawkinsa ateizm zawiera 
się wprost w teorii ewolucji, a sama ta teoria pojęta jest tak szeroko, że obejmuje nie 
tylko jej poszerzenia w postaci teorii doboru grupowego, lecz także stworzoną przez 
niego samego – skądinąd bardzo pomysłową – memetykę. O ewolucji w tym szerokim 
znaczeniu twierdzi, że nie jest tylko teorią (a więc czymś, co zawiera także hipotezy), 
lecz faktem. Takie postawienie sprawy z satysfakcją przyjmują zwolennicy tzw. kre-
acjonizmu, którzy z pozycji literalnie odczytanej Biblii przeczą teorii ewolucji: dla 
nich ta myśl nowych ateistów jest potwierdzeniem, że musimy wybierać między teorią 
ewolucji a nauką. W tej śmiertelnej walce nowych ateistów z kreacjonistami orężem 
pierwszych są pojęcia doboru naturalnego, kumulacji złożoności czy multiwersum, 
a drugich głównie pojęcie nieredukowalnej złożoności21.

Istnieją jednak religie, które nie mają problemu z akceptacją teorii ewolucji pod 
warunkiem, że nie traktuje się jej jako teorii rozstrzygającej spory filozoficzne i teolo-
giczne. Dyskusja z reprezentantami tej koncepcji jest dla nowych ateistów trudniejsza, 
bo prowadzi do zagadnień z zakresu epistemologii i filozofii nauki, w tym do pytania, 

20  „[G]łówna przesłanka religii – hipoteza Boga – jest nie do obrony. Bóg niemal na pewno nie 
istnieje” (R. Dawkins, Bóg urojony, s. 224). 

21  Dawkins poświęca sporo miejsca rozprawie z kreacjonizmem (zaliczając do niego teorię inteli-
gentnego projektu). Zob. Bóg urojony, s. 161n.
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co faktycznie wynika z teorii naukowych i na ile są one indyferentne względem różnych 
koncepcji światopoglądowych. Obrońcy religii zwracają zwykle uwagę na to, że nowi 
ateiści w sposób nieuprawniony (i często niespójny) wbudowują w teorię ewolucji 
pewne interpretacje filozoficzne22 oraz że za naukowe uznają koncepcje, które mają 
równie słabe potwierdzenie jak teorie religijne, a formułowane są tylko po to, aby 
uprawdopodobnić ateizm (np. koncepcję nieskończonej wielości światów). 

2) Przekonania religijne są hipotezami eksplanacyjnymi konkurencyjnymi wo-
bec hipotez naukowych. Nie można spójnie uznać następujących par twierdzeń: 
I – (a) o ewolucyjnym powstaniu świata i (b) o stworzenia świata przez Boga; II 
– (a) o naturalnym wyzdrowieniu i (b) o cudzie; III – (a) o kulturowej genezie ka-
nonu świętych pism i (b) o ich boskim natchnieniu. Racjonalna osoba winna wybrać 
tezy oznaczone jako (a) i odrzucić tezy oznaczone jako (b). Inaczej rzecz ujmując, 
należy odrzucić model relacji między nauką a religią określany jako NOMA (Non 
Overlapping Magisteria)23. Zgodnie z tym modelem, który jest współczesną wersją 
średniowiecznej teorii dwóch prawd, twierdzenia naukowe z zasady nie mogą wejść 
w konflikt z twierdzeniami religijnymi, ponieważ odnoszą się do dwóch całkowicie 
różnych pól semantycznych24. 

Obrońcy religii różnie reagują na takie postawienie sprawy. Kreacjoniści i inni re-
ligijni fundamentaliści przyjmują założenie nowych ateistów o sprzecznym charakterze 
twierdzeń (aktualnej) nauki i religii, ale odrzucają rekomendację uznania odpowiedzi 
a). Ich zdaniem, religijna osoba winna wybrać odpowiedzi b). Inni, zwłaszcza przedsta-
wiciele katolicyzmu, bronią zwykle jakiejś wersji modelu NOMA lub POMA (Partially 
Overlapping Magisteria), twierdząc, że nie może być sprzeczności między religijnym 

22  Na przykład Alvin Plantinga argumentuje w pomysłowy sposób, że połączenie ewolucjonizmu 
z naturalizmem jest niespójne i że bardziej zgodne jest związanie ewolucjonizmu z teizmem. Głównie 
wokół tego argumentu toczyła się debata między Dennettem i Plantingą, na podstawie której powstała ich 
wspólna książka: Science and Religion. Are They Compatible?, New York: Oxford University Press 2011.

23  Dawkins pisze: „Jedna rzecz łączy mnie z kreacjonistami – ich, podobnie jak mnie, a odmiennie 
niż «szkołę chambairlanowską» nic nie łączy z NOMA i jej «nieobejmującymi się magisteriami»” (Bóg 
urojony, s. 106-107). „Szkoła chambairlanowska” reprezentowana jest według Dawkinsa przez uczonych 
ewolucjonistów i filozofów, akceptujących model NOMA. Podobnie pisze Hitchens: „Wszystkie próby 
pogodzenia wiary z nauką i racjami rozumu są skazane na porażkę i dokładnie z tego właśnie powodu są 
śmieszne i groteskowe” (Bóg nie jest wielki, s. 68). W wielu wypadkach okazują się także szkodliwe, jak 
wówczas, gdy ludzie oczekują cudu wyzdrowienia w sytuacji, gdy dostępne są skuteczne środki medyczne 
(por. tamże, s. 152).

24  Nowi ateiści odrzucają model NOMA nie tylko w relacji nauka–religia, lecz także w relacji nauki 
przyrodnicze–nauki humanistyczne. W przypadku drugiej pary za nauki z prawdziwego zdarzenia uznają 
oczywiście nauki przyrodnicze oraz postulują, że problemy humanistyki (po pewnym przeformułowaniu) 
można badać metodami przyrodniczymi (por. D. Dennett, Odczarowanie, s. 300n). To jest m.in. powód 
do potępienia przez nich postmodernistycznego relatywizmu, z jego rezygnacją z dążenia do obiektywnej 
prawdy i przekonaniem, że wszystko jest równie dopuszczalną interpretacją (por. tamże, s. 304). To też 
jest powód określania ich mianem scjentystów.
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a naukowym opisem świata. Jeżeli pojawi się taka sprzeczność, to po dokładniejszym 
zbadaniu okazuje się ona pozorna, tzn. teza uznawana za religijną nie jest w istocie 
religijna albo teza uznawana za naukową nie jest naukowa.

3) Dla religii istotne są przekonania czy wierzenia religijne, a te są treściowo nie-
określone. Gdy zostaną dookreślone, stają się fałszywe. Ludzie nie tyle wierzą w Boga, 
Trójcę itd., ile – jak powtarza Dennett – „wierzą w wiarę”, tzn. deklarują, że uznają 
przekonania religijne lub że chcieliby wierzyć25. Treściowe niedookreślenie przekonań 
religijnych pozwala teologom na dokonywanie różnych manipulacji znaczeniowych, 
które oscylują między ich literalnym a metaforycznym rozumieniem26. W ten sposób 
teorie religijne są praktycznie nieobalane, co oznacza m.in., że z punktu widzenia 
nauki stają się podejrzane. Dyskusja z inteligentnymi osobami deklarującymi się jako 
religijne musi się zacząć od ustalenia, jakie dokładnie przekonania religijne akceptują. 
Dopiero później można zmierzać do wykazania, że te wierzenia są fałszywe. W trak-
cie debat z przedstawicielami religii (zwykle chrześcijaństwa, rzadziej judaizmu czy 
islamu) nowi ateiści zadają często pytanie o sposób rozumienia konkretnych wierzeń, 
np. o dziewictwie czy wniebowzięciu Matki Boskiej, i starają się wykazać, że jeśli 
pojmuje się je literalnie, są one fałszywe.

Odpowiadając na ten zarzut, niektórzy apologeci, ale też i mniej radykalni atei-
ści, zwracają uwagę na to, że przekonaniowy wymiar religii nie jest najważniejszy, 
że istotniejsze są np. uczucia czy praktyki religijne. Taka obrona – zgodna z nurtem 
w filozofii religii, reprezentowanym np. przez L. Wittgensteina – nie jest przydatna 
dla tradycyjnych religii, podkreślających wagę credo, chyba że uzna się, iż reguły 
obowiązujące w odniesieniu do przekonań religijnych są inne niż te, które obowiązują 
wszelkie przekonania (tak twierdzi np. H. Putnam). Powstaje jednak pytanie, jaka jest 
ta logika przekonań religijnych i czym różni się ona od logiki pozostałych przekonań. 
Inna linia obrony przed tym zarzutem polega na twierdzeniu, że nieokreśloność tez 
religijnych jest tylko częściowa, a my musimy dokonywać wysiłku interpretacyjnego, 
aby uchwycić ich sens. Tutaj jednak zwykle nowi ateiści zadają pytanie, dlaczego 
wszechmocny Bóg nie objawił się klarowniej. To z kolei prowadzi do dyskusji na temat 
religijnego ujęcia wolności, bo apologeci argumentują, że pełne objawienie się Boga 
eliminowałoby praktycznie ludzką wolność wyboru.

25  Por. np. Odczarowanie, s. 240n i 358.
26  Według Dawkinsa pozwala im to też zaliczać do grona teistów wielu uczonych, którzy używali 

wprawdzie słowa „Bóg”, ale rozumieli je panteistycznie lub co najwyżej deistycznie (por. Bóg urojony, 
s. 36n). Dawkins bezlitośnie wyśmiewa tego rodzaju praktykę, określając ją jako dowód na istnienie Boga 
z podziwianego religijnego uczonego (tamże, s. 144n). Trzeba jednak zauważyć, że sam używa niemal 
identycznej argumentacji: stara się wykazać, że uczeni w przeważającej większości są ateistami, a jeśli 
podają się za teistów, to bliższa analiza pokazuje, że uznawali oni co najwyżej deizm albo panteizm (np. 
tamże, s. 146n). Powoływanie się na światopoglądowe przekonania autorytetów naukowych jest w dyskusji 
teistów z ateistami wręcz rytuałem, który spełniają obydwie strony sporu. 
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4) Pojęcie Boga, które można by ewentualnie uznać za zgodne z teorią ewolu-
cji i innymi uznanymi teoriami naukowymi, to pojęcie deistyczne (uczeni wierzący 
w Boga, których przywołuje się w obronie religii, byli co najwyżej deistami albo pan-
teistami). Bóg teistów to „Bóg luk”, przywoływany wówczas, gdy jeszcze nie umiemy 
czegoś wyjaśnić27. Gdyby Bóg istniał, trzeba by uznać, że nie jest bytem prostym (jak 
twierdzą filozofowie religii), ale wysoce złożonym i że wybrał wyjątkowo okrutny 
sposób stwarzania świata (problem tzw. zła naturalnego). Trzeba by też zapytać o to, 
kto zaprojektował Boga28.

Obrońca religii ma przynajmniej kilka możliwych „ruchów” argumentacyjnych. 
Może zaproponować rezygnację z tradycyjnej koncepcji przymiotów bożych, głosząc 
coś w rodzaju teizmu otwartego lub heglizującej koncepcji religii (w której Bóg zainte-
resowany jest nie tyle losem jednostek, ile całych społeczności). Może też zgodzić się 
z nowym ateistą, że należy odrzucić „Boga luk”, czyli Boga kosmologii, na rzecz Boga 
osobistego doświadczenia i dokonać redefinicji pojęcia boskiej ingerencji. W skrajnej 
wersji tego rodzaju strategia prowadzi do jakiejś postaci idealizmu – jednego z często 
pojawiających się stanowisk w filozofii nowożytnej i współczesnej, za którym stoją 
poważne autorytety (np. I. Kant czy E. Husserl). Istnieje też możliwość zbudowania 
koncepcji, która jakoś łączyłaby Boga kosmologii (np. jako pierwszą przyczynę) z Bo-
giem osobistego doświadczenia. Gdy chodzi natomiast o zagadnienie prostoty Boga 
czy o ideę, że pytanie o jego przyczynę nie ma sensu, teista odwołuje się zwykle do 
jakiejś wersji stanowiska NOMA, zgodnie z którą wyjaśnianie typu teologicznego 
ma prawo operować inaczej ukształtowanymi intuicjami prostoty, przyczynowości 
i racjonalności niż wyjaśnianie naukowe.

Scjentystycznie nastawiony ateista oczywiście tego nie zaakceptuje, ale w de-
bacie ujawnia się zwykle pewien kłopotliwy dla niego szczegół, a mianowicie to, 
że z jego perspektywy nie tylko religijny sposób widzenia świata musi zostać wy-
eliminowany, lecz także w dużej mierze obraz potoczny, w którym operujemy języ-
kiem intencjonalnym i wyróżniamy pierwszoosobowy punkt widzenia. Tymczasem 
z perspektywy nauki, tak jak chcą ją pojmować nowi ateiści, zarówno intencjonalny 
język, jak i indywidualność osób są jedynie epifenomenami bezosobowych przyczyn 
fizycznych. Okazuje się więc, że spór obrońców religii z nowym ateizmem dotyczy 
znacznie poważniejszej kwestii niż  tylko istnienia czy nieistnienia Boga. Chodzi 
w nim także o istnienie mnie samego jako autonomicznej i wolnej jednostki. Z punktu 
widzenia teorii ewolucji podmiotami zmian są organizm albo geny, a jaźń – jedynie 
ich wyrafinowanym instrumentem. Jeśli więc nowi ateiści mają rację w odrzucaniu 
wszelkiego obrazu świata poza naukowym, to – ściśle rzecz ujmując – również ja 

27  Por. R. Dawkins, Bóg urojony, s. 179n.
28  Por. np. tamże, s. 160 i 170n.
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jako osoba, a więc indywidualna i, do pewnego przynajmniej stopnia, wolna istota, 
nie istnieję. 

Tutaj dochodzimy do ważnego punktu całego sporu: religie, jak wyraził się kiedyś 
William James, są pomnikami ludzkiego egotyzmu. Nie chodzi tu o egoizm, lecz o tezę, 
że właściwym podmiotem dziejów są osoby – jednostkowe, wolne i rozumne istoty, 
dla których najważniejszy jest pierwszoosobowy punkt widzenia. Ocena różnych rea-
lizowanych bądź tylko projektowanych systemów społecznych i koncepcji moralnych 
opierała się na tym przekonaniu. Większość religii (wyjątkiem jest tu np. buddyzm), 
z ich obietnicą życia wiecznego i sprawiedliwości, stanowiła coś w rodzaju systemu 
wzmacniania poczucia ludzkiej indywidualności. Tępiąc egoizm, religie zachowywały 
przekonanie o centralnym charakterze ludzkich jaźni, można nawet powiedzieć, że 
motywem dla porzucania egoizmu była myśl o tym, że inni są także jaźniami, które 
– jak moja własna – muszą podlegać ochronie. Nowożytna i współczesna nauka oraz 
filozofia korygują nadmierny i często szkodliwy optymizm w sprawie autonomii jed-
nostek względem świata fizycznego i społeczeństwa oraz w sprawie ludzkiej wolności. 
Trzeba mieć jednak świadomość, że nowi ateiści w całości odrzucają tę tezę, a wraz 
z nią przekonanie o nieinstrumentalnym (względem sił przyrodniczych) charakterze 
ludzkich jaźni. Żadnej z tych tez nie da się pogodzić z naszymi zwykłymi intuicjami 
moralnymi.

5) Nie można wprawdzie udowodnić nieistnienia Boga, czyli jego istnienie jest 
logicznie możliwe, ale to nie wystarczy do uznania wiary w jego istnienie za coś 
racjonalnego. Jest bowiem również logicznie możliwe, że od wieków na orbicie oko-
łoziemskiej znajduje się maleńki, niemożliwy do zobaczenia za pomocą żadnych 
przyrządów, chiński czajniczek (argument B. Russella) lub że istnieje Wielki Latający 
Potwór Spaghetti czy też Niewidzialny Różowy Jednorożec29. Mimo że to wszystko jest 
logicznie możliwe (czyli wewnętrznie niesprzeczne lub pojmowalne), wiarę w te rzeczy 
uznalibyśmy za absurdalną. Każde akceptowane przez nas przekonanie powinno być 
wsparte odpowiednimi dowodami (świadectwami empirycznymi i rozumowaniami). 
Na miano racjonalnej zasługuje jedynie osoba uznająca przekonania z takim stopniem 
asercji, na jaki pozwalają wspierające je dowody. 

Obrońca religii zmuszony jest odrzucić porównanie Boga z orbitującym chiń-
skim czajniczkiem czy Niewidzialnym Różowym Jednorożcem. Jak dostrzegali to 
już zwolennicy tzw. dowodu ontologicznego, pojęcie Boga jako bytu doskonałego 
jest wyjątkowe. Właśnie z tego powodu można wnioskować – ale tylko w tym jednym 
przypadku – z pojęcia (Boga) o istnieniu desygnatu tego pojęcia. W chrześcijaństwie 

29  Por. R. Dawkins, Bóg urojony, s. 85n i 463n. Wielki Latający Potwór Spaghetti i Niewidzialny 
Różowy Jednorożec to nowsze (niż Russellowski chiński czajniczek) koncepty wymyślone dla sparodio-
wania religii. Zyskały one sporą popularność wśród internautów.
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istnieje długa tradycja racjonalizacji wiary. Wybitni filozofowie, teologowie i uczeni 
formułowali dowody na istnienie Boga oraz starali się wesprzeć pozostałe przekonania 
religijne świadectwami historycznymi. Nie jest więc tak, że treść przekonań chrześci-
jańskich opiera się wyłącznie na całkowicie irracjonalnej wierze. To prawda, że toczy 
się debata na temat wagi i wartości tych dowodów i świadectw, ale z pewnością nie 
można ich zestawiać z dowodami (czy raczej brakiem jakichkolwiek dowodów) na 
istnienie niewidzialnego orbitującego chińskiego czajniczka. Także fakt założenia 
Kościoła Wielkiego Latającego Potwora Spaghetti nie może być potraktowany jako 
kompromitujący religię, podobnie jak fakt powstawania pod szyldem nauki absur-
dalnych prac czy oszukańczych szkół wyższych nie kompromituje samej nauki. Tak 
po prostu jest, że w każdej dziedzinie kultury obok zdrowego centrum pojawiają się 
z różnych powodów obłędne ekstrema30.

Wymóg, aby wszystkie nasze przekonania wsparte były odpowiednimi dowoda-
mi, określa się w epistemologii jako ewidencjalizm. Choć w pierwszej chwili wymóg 
ten wydaje się rozsądny, po namyśle nabieramy wątpliwości, czy można go postawić 
wszystkim odmianom naszych przekonań i czy sami ateiści go spełniają. Jak zauważył 
William James, tam, gdzie wchodzą w grę istotne sprawy osobiste, i w sytuacji braku 
odpowiednich danych rzeczą naturalną i racjonalną jest uznanie pewnych sądów na 
wiarę i podjęcie ryzyka działania zgodnie z nimi, a nie powstrzymanie się od wszelkich 
sądów i przyjęcie postawy kwietystycznej. Tak właśnie jest z zagadnieniem Boga: 
odrzucając (przyjmując) wiarę w niego, tracę pewne dobra (istotne dla mnie ukierun-
kowanie życia), które zyskałbym, gdybym w niego wierzył (nie wierzył). Z tej perspek-
tywy ateista i teista przyjmują odpowiednie przekonania na wiarę, a jedynie agnostyk, 
którego stanowisko obydwaj uznają za nieracjonalne, spełnia wymóg ewidencjalizmu31.

30  Na podłożu dominującego w ostatnim ćwierćwieczu relatywizmu właściwie zanikło pojęcie „eks-
tremum” (bo zanikło też pojęcie „centrum”). Autorytety państw stoją za zatarciem granic między religiami 
i sektami (np. chrześcijaństwem a kościołem scjentologów) czy między nauką i pseudonauką (np. tradycyjną 
medycyną z jej farmakologią a medycyną alternatywną z jej środkami homeopatycznymi, które sprzedaje 
się w aptekach).

31  Dawkins nie zgodziłby się z tą analizą. Rozróżnia on dwa rodzaje agnostycyzmu: CHAP, czyli 
chwilowy agnostycyzm ze względów praktycznych, i GAP, czyli generalny agnostycyzm ze względów 
pryncypialnych (Por. Bóg urojony, s. 78-80). Godzi się na pierwszy, ale zdecydowanie odrzuca drugi. W jego 
mniemaniu niewiedza w sprawie istnienia Boga nie jest generalną niewiedzą w sprawie pryncypiów, ale 
jedynie niewiedzą chwilową, identyczną jak ta, z którą mamy do czynienia w nauce: „Czy Bóg istnieje 
czy nie istnieje – to pytanie czysto naukowe; być może poznamy na nie ostateczną odpowiedź, natomiast 
na razie możemy z czystym sumieniem posługiwać się kategorią prawdopodobieństwa” (tamże, s. 80-81). 
A w tej kategorii istnienie Boga jest jego zdaniem niemal nieprawdopodobne. Inaczej mówiąc, Dawkins 
przyjmuje agnostycyzm w rozumieniu zbliżonym do tego, jaki w XIX w. proponował W.K. Clifford. Jednak 
nawet gdy zgodzimy się na to, iż obiektywnie (z punktu widzenia nauki) niewiedza w sprawie istnienia 
Boga ma taki charakter, jak twierdzi Dawkins, to subiektywnie tak nie jest. Wprawdzie w drugim przypadku 
też możemy rozstrzygać ten problem przez ważenie prawdopodobieństw, ale wśród kryteriów znajdą się 
czynniki, których nie ma w przypadku pierwszym. Lekceważenie tych czynników przez nowych ateistów 
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Ostatecznie trzeba więc powrócić do ważenia racji za teizmem i za ateizmem. 
Dotyczyć ono będzie owego dobra, jakie niesie ze sobą uznanie odpowiednich tez 
oraz ich prawdziwości. Gdy obrońcy religii wskazują na dobra, jakie niesie ze sobą 
wiara w Boga i na społeczne znaczenie religii, nowi ateiści najpierw kwestionują, że 
są one w ogóle dobrami, przywołują zło, jakie religie spowodowały, a ostatecznie 
argumentują, że nawet gdyby z teizmem wiązały się jakieś dobra, które trudno byłoby 
odtworzyć w światopoglądzie ateistycznym, najważniejsze jest to, że przekonania re-
ligijne są fałszywe. Użyteczność fałszywych przekonań nie sprawia bowiem, że stają 
się one prawdziwe. Jednak nowi ateiści także często powołują się na szeroko pojętą 
użyteczność ateizmu. Twierdzą np., że pozwala on ludziom dorosnąć i usuwa jedno 
z głównych źródeł konfliktów społecznych. Najwyraźniej traktują więc użyteczność 
jako jedno z kryteriów prawdziwości ateizmu. Odmawianie podobnego prawa teiście 
jest niezrozumiałe i nieuczciwe. 

6) Istnieje prosty i jednoznaczny związek między przekonaniami religijnymi a emo-
cjami i działaniami32. Żadne przekonania nie motywują ludzi do takich okrucieństw jak 
przekonania religijne. Przykładem mogą być samobójcze zamachy islamskich funda-
mentalistów lub osób – często bardzo młodych – znajdujących się pod ich wpływem, 
wierzenia religijne, które prowadzą do okaleczania dzieci (np. obrzezania), okrucieństw 
wobec bliźnich (np. homoseksualistów – zwłaszcza w krajach muzułmańskich), nie-
ufności do wiedzy współczesnej (np. medycznej) albo do praktyk, które są po prostu 
śmieszne (np. unikania pewnych pokarmów pod groźbą potępienia wiecznego)33. Ate-
izm nie generuje tego rodzaju zachowań. Należy więc zminimalizować wpływ religii 
na kształcenie dzieci, bo tu właśnie zakorzeniane są najbardziej szkodliwe przesądy 
i podziały oraz rodzi się wstępna i trudna do późniejszego zniwelowania przewaga 
religii nad ateizmem34. 

jest jedynie szczegółowym przypadkiem lekceważenia całej sfery subiektywności oraz dogmatycznego 
przekonania, że przyszła nauka pozostanie mniej więcej taka jak nauka aktualna (tzn. również będzie 
traktowała sferę subiektywności jako wtórną i całkowicie zależną od czynników przyrodniczych). William 
James, który w swoim czasie sprzeciwiał się podobnemu mniemaniu Clifforda, miał większy szacunek dla 
sfery subiektywości i szersze wyobrażenie o przyszłej nauce. Por. moją książkę Nauka, filozofia i życie. 
U podstaw myśli Williama Jamesa, Lublin: Wydawnictwo KUL 2011. 

32  Ta teza w sposób najmocniejszy wyrażona jest przez Harrisa: „Władza, jaką przekonania mają nad 
naszymi emocjami, jest całkowita. Dla każdej emocji, którą jesteś w stanie odczuwać, jest z pewnością 
przekonanie, które mogłoby ją wzbudzić w ciągu kilku chwil”. Słowa te pochodzą z paragrafu „Przekonania 
jako podstawa działania” z jego książki The End of Faith (s. 50).

33  Piętnowaniu i wyśmiewaniu tego rodzaju praktyk dużo miejsca poświęca Hitchens. Por. Bóg nie 
jest wielki, s. 43n. 

34  Por. tamże, s. 100. Por. też R. Dawkins, Bóg urojony, s. 353n i 451n. Jest rzeczą interesującą, że 
zdaniem Dawkinsa w wielu przypadkach psychiczne molestowanie dzieci (np. wyobrażeniami piekła, 
w którym mogą się znaleźć) jest groźniejsze niż molestowanie fizyczne (Bóg urojony, s. 425). Dlatego 
m.in. pisze: „Histeria antypedofilska bardzo mocno uderzyła w Kościół katolicki. Jest wiele powodów, 
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Teza o związku między przekonaniami religijnymi a wyzwolonymi przez nie 
działaniami jest szczególnym przypadkiem tezy ogólniejszej o związku wszelkich 
przekonań z działaniem. Jednoznaczność tego związku polegać miałaby na tym, że 
ludzie czynią to, o czym są przekonani, że jest prawdziwe i słuszne. Istnieje jednak 
długa filozoficzna tradycja kwestionowania tego założenia: bardzo często w pełni 
świadomie działamy niezgodnie z naszymi przekonaniami. Ponadto stwierdzenie, 
że fanatyzm jest prostą konsekwencją przekonań religijnych, bez uwzględnienia 
innych czynników, które do niego prowadzą (np. politycznych czy patologicznych), 
jest ogromnym uproszczeniem. Pod sztandarami religii uczyniono z pewnością wiele 
zła, ale przynajmniej równie często była ona i dotąd jest traktowana instrumentalnie, 
zwłaszcza przez polityków. Dokładniejsze analizy pokazują zwykle, że spora część 
zła, jakie przypisuje się religii, była powodowana przez czynniki pozareligijne. Gdyby 
zgodzić się z tezą o ścisłym związku między przekonaniami a działaniem, to trzeba 
by powiedzieć, że znacznie więcej zła w świecie wyrządziły ideologie ateistyczne, 
zwłaszcza komunizm35. 

Z religijnym kształceniem dzieci jest rzeczywiście problem, gdy znajduje się ono 
w rękach fanatycznych fundamentalistów. Tradycyjne religie muszą przyjąć na siebie 
częściową winę za to, że w wielu wypadkach tak właśnie jest. Trzeba jednak widzieć 
zróżnicowanie między religiami, bo nie każdej z nich to zagrożenie dotyczy w jed-
nakowym stopniu: dużo zależy od tego, czy dana religia ma tradycję racjonalizacji 
wiary religijnej. Również nie każda religia staje do walki z teoriami naukowymi (np. 
z teorią ewolucji). Kłopot z nowymi ateistami polega na tym, że – zapewne z powodów 
taktycznych – minimalizują oni w swoich wypowiedziach różnice między religiami, 
przy czym za paradygmatyczne uznają religie skrajne.

dla których bardzo nie lubię rzymskiego katolicyzmu. Jeszcze bardziej jednak nie lubię nieuczciwości, 
a nie mogę oprzeć się wrażeniu, że w tym akurat wypadku odium, jakie spadło na tę instytucję, zwłaszcza 
w Irlandii i Stanach Zjednoczonych, nie jest do końca zasłużone” (tamże, s. 423).

35  W licznych debatach między nowymi ateistami i apologetami religii zwykle pojawia się wątek 
wyliczania zła,  jakie spowodowały religie i systemy ateistyczne. Apologeci religii, zwłaszcza Dinesh 
D’Sousa, wskazują na to, że liczba religijnych zbrodni (np. Inkwizycji) jest przesadzona i że działy się 
one stosunkowo dawno, w bardziej prymitywnych warunkach kulturowych. Nie da się ich porównać 
z ogromem zbrodni dokonanych w XX w. w imię ideologii ateistycznych, np. komunizmu. Nowi ateiści 
wylewają więc krokodyle łzy nad grzechami religii, a nie dostrzegają własnych. Odpowiadając na to, 
Ch. Hitchens stara się sugerować, że komunizm nie był ideologią ateistyczną, ale właśnie quasi-religijną, 
co oczywiście nie jest przekonujące. Przyjmując, że nie ma wielu odmian ateizmu, a tylko jedna, pole-
gająca na prostym odrzuceniu tezy o istnieniu Boga, nie ma wyjścia: musi uznać komunizm za system 
nieteistyczny (bo inaczej trzeba by przyjąć, że ateizm może także generować zbrodnicze działania), albo 
że nie ma prostego związku między przekonaniami a działaniem (i w związku z tym zbrodnie komunizmu 
nie wynikają z ateizmu, ale z jego politycznego wykorzystania, z władzy szaleńców itd.). Na to drugie 
nie może się jednak zgodzić, bo musiałby jednocześnie uznać, że wiele tzw. zbrodni religijnych ma po-
zareligijne źródło.
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7) Jest ogromna liczba niespójnych ze sobą przekonań religijnych o istnieniu bytów 
czy sił ponadnaturalnych, a ateizm jest jedną, prostą tezą o fałszywości ich wszystkich. 
Innymi słowy, zewnętrzne spojrzenie na religie ujawnia różnorodność wierzeń i ich 
wzajemną niespójność. Refleksja nad eksperymentem myślowym, w myśl którego, 
gdybyśmy zostali wychowani w innej kulturze i religii, mielibyśmy inne wierzenia niż 
obecnie, powinna nam uświadamiać, że treść przekonań religijnych jest uwarunkowana 
kulturowo i w dużej mierze przypadkowa. Chrześcijanin zgadza się z ateistą w tym, 
że nie istnieje Siwa czy reinkarnacja, ale pragnie pozostać przy tezie o istnieniu Boga 
i nieśmiertelności duszy ludzkiej. Muzułmanin również zgadza się z ateistą w sprawie 
nieistnienia innych bóstw niż te, w które sam wierzy. Ateista jest kimś, kto wyciąga 
wnioski z tej sytuacji i twierdzi, że nie istnieje żaden Bóg czy bogowie36.

Apologeta religii nie jest bezbronny wobec tego argumentu. Wielość religii nie prze-
czy bowiem temu, że w pewnej wspólnej warstwie, którą należy dopiero odsłonić, są 
one prawdziwe. Podobny pluralizm teorii mamy przecież także w niektórych naukach, 
np. społecznych czy humanistycznych, i tam traktowany jest on jako całkowicie natu-
ralny. Istnieje też możliwość, że jedna z religii (w jednej z interpretacji) w całości jest 
prawdziwa lub bliższa prawdzie, a inne fałszywe, ale przekonanie się o tym wymaga 
więcej czasu niż w wypadku teorii naukowych, zwłaszcza fizykalnych czy biologicz-
nych. Ponadto apologeci często zwracają uwagę na to, że ateizm tylko pozornie jest 
tezą prostą. W istocie stanowisko to uzależnione jest treściowo od tego, czemu zaprze-
cza. Gdy w debatach pojawia się teza o prostocie stanowiska ateistycznego, obrońcy 
religii opowiadają często dowcip o człowieku, któremu w Belfaście ktoś przystawił 
pistolet do skroni i zadał pytanie: „Katolik czy protestant?”. „Ateista” – odpowiada 
schwytany, z nadzieją, że w ten sposób uda mu się wybrnąć z tragicznego położenia. 
„Ale katolicki czy protestancki ateista?” – dopytuje się dalej napastnik37. Sugestia jest 
taka, że ateizm nie stanowi wcale jakiejś prostej doktryny, ale jego treść jest zależna 
od negowanej religii i że tak jak istnieje wiele różnych doświadczeń religijnych, tak 
też istnieje wiele odmiennych doświadczeń ateistycznych38.

8) Historyczność wielu istotnych dla chrześcijaństwa, islamu czy judaizmu zdarzeń 
jest wysoce wątpliwa, a zawarty tam przekaz – wewnętrznie sprzeczny i najczęściej 
niemoralny39. Na przykład Bóg Starego Testamentu to samolubny i kapryśny okrutnik, 

36  Por. S. Harris, Letter to a Christian Nation, s. 4-5.
37  Dowcip ten wykorzystywany jest też przez nowych ateistów do zobrazowania głębi religijnych 

podziałów. Por. Ch. Hitchens, Bóg nie jest wielki, s. 24.
38  Por. np. głos Jonathana Rée (określającego się jako ateista) w debacie „After New Atheism: Where 

Now for the God debate?”. Została ona zorganizowana 21 IX 2010 r. przez Royal Society for the Encour-
agement of Arts, Manufactures and Commerce oraz „New Humanism Magazine”.

39  Por. Ch. Hitchens, Bóg nie jest wielki, s. 115n. Zagadnienie trudności interpretacyjnych i nie-
spójności w Biblii Hitchens kwituje tak: „Inteligentne dzieci w wieku szkolnym, od czasu wprowadzenia 
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który od ludzi wymaga rezygnacji z dążenia do wiedzy i całkowitego podporząd-
kowania. Za rzekome przewinienie jednostki stosuje karę wiecznego potępienia dla 
wszystkich ludzi i jeszcze domaga się nieustannych oznak wdzięczności. Miłe są mu 
prośby, błagania, oznaki czci i czołobitność, a niemiłe wolność i samodzielność40. 
Ale i Bóg Nowego Testamentu nie jest lepszy: skazuje swojego syna na śmierć, aby 
łaskawie dać się przebłagać za grzechy ludzkości (wszelka inna ofiara byłaby bowiem 
nieadekwatna do przewinienia). Dopiero pod wpływem dzisiejszej wiedzy i zmian 
wrażliwości moralnej w chrześcijańskiej koncepcji Boga zaczyna przeważać przymiot 
miłosierdzia. To jednak niezgodne jest z biblijnymi tekstami, które przedstawiają Boga 
zupełnie inaczej.

Obrońca religii może podtrzymać tezę o historycznym charakterze wszystkich 
zdarzeń biblijnych, ale wówczas jego wierzenia stoją w sprzeczności z aktualną wiedzą 
naukową (np. kosmologiczną czy archeologiczną). Na taką strategię decydują się religij-
ni fundamentaliści. Zwykle jednak apologeta religii idzie w inną stronę: podtrzymania 
tezy o historycznym charakterze niektórych zdarzeń biblijnych przy jednoczesnym 
podkreśleniu kulturowych naleciałości w Biblii i konieczności uwzględnienia wiedzy 
z zakresu historii, biblistyki i teologii do interpretacji zawartych tam treści41. Pozostaje 
jednak problem pojęcia Boga oraz jego relacji do zmian naszej wrażliwości moralnej. 
Tutaj sporą trudnością dla apologetów jest tradycyjny język religii, w którym prefe-
rowane są określenia oznaczające stałość i niezmienność (np. depozytu wiary), a nie 
te, które wskazują na zmianę. Jeżeli jednak zmodyfikuje się nieco ten język, teista 
może przyjąć twierdzenie o zmianach obrazu Boga, jakie niesie ze sobą nowa wiedza 
i wrażliwość moralna. 

9) Należy wykorzenić mit, na mocy którego religie uzurpują sobie prawo do wy-
stępowania w roli autorytetu moralnego42. W istocie stymulują one przekonania i prak-
tyki, które są szkodliwe, niemoralne i anachroniczne, w imię rzekomo niezmiennych 
nakazów Boga, które kapłani zdołali jednoznacznie odczytać. Pożądane zachowania 

nauki o Biblii do szkół, zapędzają w kozi róg katechetów, zadając im niewinne pytania, na które nie da się 
odpowiedzieć” (s. 109).

40  Jeden z najczęściej cytowanych fragmentów Boga urojonego, przytaczany dla zobrazowania 
agresywnego języka Dawkinsa brzmi: „Bóg Starego Testamentu to chyba jeden z najmniej sympatycznych 
bohaterów literackich: zawistny (i dumny z tego), małostkowy i niesprawiedliwy typ, z manią na punkcie 
kontrolowania innych i niezdolny do wybaczenia, mściwy i żądny krwi zwolennik czystek etnicznych, 
mizogin, homofob i rasista, dzieciobójca o skłonnościach ludobójczych (oraz morderca własnych dzieci 
przy okazji), nieznośny megaloman, kapryśny i złośliwy tyran” (tamże, s. 57). Por. też Ch. Hitchens, Bóg 
nie jest wielki, s. 102n.

41  Na zarzut, że nowi ateiści wypowiadają się na tematy religijne, nie znając szczegółowo teologii, 
Dawkins odpowiada, że nie trzeba znać literatury na temat bajek, aby móc ocenić, że postaci w nich się 
pojawiające nie istnieją. Por. Bóg urojony, s. 22-24. 

42  Por. Ch. Hitchens, Bóg nie jest wielki, s. 177n.
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moralne można uzasadnić przez odwołanie się wprost do nauki, a ponieważ ta rozwija 
się, możemy dostosowywać nasze ideały moralne do aktualnej wiedzy o nas samych. 
Wbrew twierdzeniom teistów takie pożądane zachowania moralne, jak pomaganie bliź-
nim czy ochrona słabszych, są zrozumiałe i korzystne z perspektywy teorii ewolucji43.

Teiści przyznają, że istnieje wiele praktyk nakazywanych lub zalecanych przez 
różne religie, które z perspektywy dzisiejszej wiedzy są niemoralne. Muszą jednak 
bronić rozróżnień – odrzucanych przez nowych ateistów – właściwie pojętej religią 
i jej deformacji oraz niezmiennych, ogólnych norm moralnych i ich uszczegółowień 
zmieniających się wraz z postępem wiedzy. Choć z racji złożonej relacji między prze-
konaniami a działaniami akceptacja właściwie pojętego teizmu nie chroni nikogo przed 
niemoralnymi czynami, to dostarcza uzasadnienia i motywacji dla wysiłku moralnego 
doskonalenia się. Ten cenny społecznie wysiłek idzie pod prąd naszych naturalnych 
skłonności, o ile przez skłonności naturalne rozumieć te opisywane przez Darwinowską 
teorię ewolucji. I apologeci, i niektórzy ateiści zwracają natomiast uwagę na naiwność 
twierdzenia, że z naukowego opisu świata można wydobyć tezy dotyczące powinności 
moralnych44.

10) Zjawisko religii można wytłumaczyć w pełni w sposób naturalistyczny, np. jako 
wirus umysłu, produkt uboczny ewolucji, wytwór nadaktywności pewnych obszarów 
mózgu czy skutek współdziałania „karteli memów”45. Nie ma takiego aspektu religii, 
do wyjaśnienia którego trzeba by przywoływać hipotezę antynaturalistyczną. I tak, 
doświadczenia religijne, które dawniej wydawały się tajemnicze, dadzą się dzisiaj 
wyjaśnić w obrębie neurobiologii, rzekome cuda rozumiemy obecnie jako zjawiska wy-
łącznie naturalne, a tezę o dobroczynnym wpływie modlitwy można obalić empirycznie. 
Wszystkie te rzeczy da się wyjaśnić prościej niż za pomocą hipotezy teistycznej46. Ko-

43  Por. R. Dawkins, Bóg urojony, s. 287n. Ewolucyjne wyjaśnienie zachowań moralnych nie jest łatwe 
dla kogoś, kto napisał książkę zatytułowaną Samolubny gen. Dawkins robi jednak wszystko, aby nasze 
poczucie moralności (które uważa za cenne) wyposażyć w darwinowskie korzenie. Czyni to, korzystając 
m.in. z teorii doboru grupowego (egoizm dominuje na poziomie indywidualnym, ale na poziomie grupo-
wym już altruizm). Jednocześnie stara się wykazać, że wierzenia religijne wcale nie wzmacniają zachowań 
moralnie pożądanych i że święte pisma nie są źródłem moralności: „Nawet jeśli tak nam się wydaje, to 
w rzeczywistości zawsze wybieramy ze świętych ksiąg co lepsze kawałki i odrzucamy co paskudniejsze. 
Musimy zatem mieć jakieś niezależne kryterium, które pozwala nam decydować, jakie fragmenty wybrać 
– kryterium to, skądkolwiek by pochodziło, nie może [...] wywodzić się z samego Pisma, tak więc musi 
być dostępne dla wszystkich, wierzących czy nie” (s. 329-330).

44  Na przykład Blackburn czy Singer (obydwaj ateiści) podpowiadają nowym ateistom, że dla utrzy-
mania tej tezy trzeba dokonać poszerzenia pojęcia nauki w taki sposób, że obejmie ona nie tylko dyscypliny 
przyrodnicze, lecz także humanistyczne, włącznie z filozofią. Takie poszerzenie sprawia jednak, że teza 
o zależności etyki od nauki staje się niekontrowersyjna i może ją przyjąć nawet teista. 

45  Por. R. Dawkins, Bóg urojony, s. 232n. 
46  Na zasadę ekonomii w wyjaśnianiu („brzytwę Ockhama”) szczególnie często powołuje się Ch. Hit-

chens. Por. Bóg nie jest wielki, s. 72-74.
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rzystając z teorii ewolucji, która dla nowych ateistów jest wyróżnioną teorią naukową, 
można także pokazać dokładną genezę religii. Dotychczas nie istniała rzetelna nauka 
o religii, więc trzeba ją stworzyć. Uświadomienie sobie genezy przekonań religijnych 
pozwoli nam dorosnąć, tzn. odrzucić pocieszenie, jakie dają religijne bajki, na rzecz 
dojrzałej postawy życiowej47. 

Odpowiedź na to może iść w kilku kierunkach. Po pierwsze, trzeba zauważyć, 
że religia od dawna jest badana przez różne nauki i badania takie wspierane są przez 
ludzi religijnych48. W wielu wypadkach uświadamiają nam one, że religia zgłaszała 
niesłuszne, pospieszne roszczenia do antynaturalistycznego wyjaśniania zjawisk, które 
w istocie mają wyłącznie naturalne przyczyny. Jednak z faktu, że wiele takich zjawisk 
dało się w ten sposób wyjaśnić, nie wynika, że wszystko można tak wyjaśnić. Postulat 
nowych ateistów, aby stworzyć naukę o religiach, jest tak pojęty, że z góry przesądza 
na korzyść naturalizmu metafizycznego. Tymczasem właściwie pojęta nauka (a więc 
taka, która jest samoświadoma swoich ograniczeń) wymaga przyjęcia wyłącznie natu-
ralizmu metodologicznego, z którego nie wynika naturalizm metafizyczny. Warto też 
zwrócić uwagę na stopniowe rozszerzanie się pojęcia natury, które obecnie obejmuje 
już nie tylko pojęcie ewoluującego czasoprzestrzennego substratum, lecz także pojęcie 
informacji czy pozaczasowych stanów świata49. Jest możliwe, że pojęcie natury tak 
zostanie poszerzone, iż o przyszłej nauce nie sposób będzie mówić, że jest naturali-
styczna nawet w sensie metodologicznym. Ale już obecnie każdy uczciwy naturalista 
przyzna przynajmniej tyle, że istnieją zjawiska, których wyjaśnienie sprawia mu trud-
ność: świadomości, normatywności (poznawczej i moralnej) czy statusu matematyki. 
Wielorakie hipotezy antynaturalistyczne ciągle są „w grze”, bronione przez wybitnych 
filozofów. Ogłoszenie pełnego naukowego wyjaśnienia tych zjawisk jest oznaką niezbyt 
przemyślanego scjentyzmu, który szkodzi także samej nauce, bo wygasza intelektu-

47  Por. R. Dawkins, Bóg urojony, s. 463n. Hitchens pisze, że osoba religijna, która nie ma wątpliwości 
w sprawie boskich oczekiwań względem niej, „powinna być dzisiaj zaliczona do wczesnej kategorii w ob-
rębie naszego gatunku” (Bóg nie jest wielki, s. 18). Ta teza przypomina nieco Comte’owskie prawo trzech 
faz, zgodnie z którym umysłowe dojrzewanie ludzkości przebiega od fazy religijnej, przez metafizyczną, 
do naukowej. 

48  Dennett, który najgłośniej postuluje stworzenie nauki o religii, pisze niekiedy tak, jakby dotąd 
w ogóle żadne nauki o religii nie istniały. Jest to oczywistą nieprawdą. Jego postulat należy więc rozumieć 
albo w ten sposób, że dotychczasowe nauki o religii nie odnosiły się do istotnych aspektów religii, albo 
czyniły to z niewłaściwej, tj. nieewolucyjnej perspektywy (która jest kluczowa dla rozumienia czegokol-
wiek w naszym świecie), albo w sposób nieuprawniony wspierały wnioski supranaturalistyczne. Każde 
z tych założeń jest jednak dyskusyjne. W języku polskim najlepszą pozycją, w której omówione są nauki 
o religii, jest książka A. Bronka Podstawy nauk o religii (Lublin: TN KUL 2003).

49  Pojęcie pozaczasowości, które obecnie jest akceptowane przez kosmologów fizykalnych, może być 
potraktowane jako potwierdzające pewne hipotezy wysuwane przez teologów. Nie jest więc tak, że cała 
współczesna nauka potwierdza wyłącznie hipotezę naturalistyczną. Tego argumentu szczególnie chętnie 
używa Dinesh D’Sousa.
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alną ciekawość przez arbitralne przesądzanie na korzyść naturalizmu50. Sam postulat 
naukowego badania religii, także z perspektywy naturalistycznej, jest oczywiście nie-
kontrowersyjny. Zasadniczy problem tkwi w interpretacji wyników takiego badania. 
Dotyczy to zresztą nie tylko badań nad religią, lecz także nad zagadnieniami, którymi 
tradycyjnie zajmowała się humanistyka. 

Szczególnie irytująca jest absolutyzacja przez nowych ateistów wyjaśnienia gene-
tycznego51. Teista może się jednak zgodzić na wszelkie genetyczne wyjaśnienie religii 
– nawet takie, jak proponuje Dennett czy Dawkins – pod warunkiem, że autorzy ci 
przyznają, iż analogicznie możemy spojrzeć na genezę nauki, a więc dziedziny kul-
tury, której przypisują wielką wartość. Oznaczałoby to bowiem, że wskazanie takiej 
czy innej genezy religii bądź nauki nic nam nie mówi na temat wartości (np. wartości 
epistemicznej) tych dziedzin. Pytanie o wartość (np. o prawdziwość) jest logicznie 
niezależne od pytania o genezę, a każdy, kto sugeruje, że wskazując pochodzenie religii 
(czy nauki), powiedział tym samym coś na temat jej wartości, popełnia najzwyklejszy 
błąd genetyczny52. To oczywiście nie załatwia sprawy, bo istnieją zasadnicze różnice 
między intersubiektywnie kontrolowalnymi metodami oceny rezultatów badań nauko-
wych a bardziej subiektywnymi kryteriami oceny wartości przekonań religijnych. Jest 
to już jednak kwestia osobna (niezwiązana z problemem genezy), która dotyka m.in. 
wspomnianego zagadnienia prawa do uznania na wiarę jednego z dwóch opozycyjnych 
przekonań w sytuacji, gdy wybór między nimi jest istotny z punktu widzenia naszego 
życia, a nie mamy wystarczających racji, aby go rozstrzygnąć.

Debata między nowymi ateistami a obrońcami religii nie dotyczy tylko wymienio-
nych wyżej „frontów”, ale one są – jak się wydaje – najważniejsze. Spośród innych 
warto wspomnieć jeszcze o ciekawym sporze o to, w jakim stanie umysłu (i organi-
zmu) ujmujemy świat właściwie. Zakładając bowiem, że tego rodzaju poznanie jest 
w ogóle możliwe, natrafiamy na problem warunków, jakie powinno spełniać. Nowi 
ateiści nie mają wątpliwości: poznanie takie musi zachodzić w warunkach standardo-
wych, tzn. zdrowia, pełnego władania intersubiektywnie kontrolowalnymi władzami 
poznawczymi itd. Z tej perspektywy wszelkie doświadczenia religijne to halucynacje 
indywidualne lub zbiorowe53. Nie jest to jednak takie oczywiste. Przywoływany już 

50  Z nowszych publikacji, których autorzy wskazują na naiwność współczesnego scjentyzmu roz-
powszechnionego także w filozofii analitycznej, zob. M. Dummett, Natura i przyszłość filozofii, przeł. 
M. Iwanicki, T. Szubka, Warszawa: IFiS PAN 2010, s. 37n.

51  Wiąże się z tym niepokojąca inflacja pojęcia „wyjaśnianie”. Nowi ateiści deklarują swoje oddanie 
nauce, ale ich własne wyjaśnienia polegają bardzo często na budowaniu hipotez w postaci czegoś, co można 
by określić jako ewolucyjne opowieści. Ich związek z rzetelnymi empirycznymi badaniami jest trudny do 
uchwycenia. 

52  Dennett jest świadom tego rozróżnienia. Powołuje się nawet na Jamesa, które je wprowadził, ale 
w przeciwieństwie do niego „wartość” rozumie bardzo wąsko.

53  Por. R. Dawkins, Bóg urojony, s. 130n.
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William James starał się bronić tezy o epistemicznie (a nie tylko psychologicznie) 
wartościowym charakterze doświadczeń religijnych i formułował myśl, że nie mamy 
podstaw, aby sądzić, że świat ujmowany przez władze poznawcze organizmu, który 
ma temperaturę 36,6 stopni Celsjusza, przedstawia się w sposób bardziej wiarygodny 
niż w temperaturze wyższej bądź niższej (oczywiście, temperatura organizmu jest tu 
tylko jednym z wielu możliwych czynników). Myśl ta może być interpretowana jako 
zachęta do niebezpiecznej apologii wszelkich stanów nienormalnych, zawiera jednak 
niepokojącą sugestię, że nasze przywiązanie do obrazu świata w „stanie normalnym” 
może być zbyt dogmatyczne i że w obrębie tego, co określamy jako nienormalne lub 
nietypowe, mogą być ukryte takie perspektywy, których nie powinniśmy ignorować. 
Inaczej np. stan zakochania musielibyśmy traktować jako stan chorobowy, a zwykle 
tak nie czynimy.

Inny jeszcze front sporu między nowymi ateistami a obrońcami religii dotyczy 
metodologii i etyki prowadzenia dyskusji. W atakach na religię nowi ateiści są bowiem 
w charakterystyczny sposób niekonsekwentni: ich zdaniem przekonania religijne wprost 
wiodą do szkodliwych działań, ale fatalne skutki wprowadzania ideologii określanych 
powszechnie jako ateistyczne (np. komunizmu) w żadnym razie nie wynikają z przeko-
nań ateistycznych, lecz z czegoś zupełnie innego. Dawkins pisze, że ma wątpliwości, 
czy Stalina i Hitlera można określić mianem ateistów, ale gdyby uznać za prawdziwe 
zdanie, że ateistami byli, nie wynika stąd, że czynili to, co czynili, ponieważ byli atei-
stami54. Jest to oczywiście trafna uwaga. Dlaczego jednak ma być inaczej w wypadku 
przekonań religijnych? Ze zdania: „Księża pedofile są ludźmi wierzącymi” nie wynika, 
że: „Księża ci krzywdzą dzieci, ponieważ są wierzący”. Dawkins jest w stanie dostrzec 
złożoność relacji między przekonaniami a działaniami, gdy rzecz dotyczy przekonań 
ateistycznych, ale nie dopuszcza myśli o tym, że podobnie może być w wypadku 
wszelkich innych przekonań55. Podobnie jest z Hitchensem, który w morzu religijnych 
zbrodni dostrzega garstkę przyzwoitych księży, biskupów, rabinów i mułłów, ale ich 
postawę wiąże nie z religią (ta przecież zatruwa wszystko), tylko z umiejętnością 
wykraczania poza nią, w stronę ujęcia dóbr ogólnoludzkich.

Komplikacje, o których mowa, biorą się zarówno stąd, że nie istnieje prosty związek 
między przekonaniami a działaniami, jak i stąd, że w obrębie ateizmu czy religii prze-
konania mogą być nietrafnie ukształtowane, tzn. w ten sposób, że ktoś za ateistyczne 
uznaje przekonania, które z właściwie pojętym ateizmem nie są związane (np. że jeśli 
Boga nie ma, wszystko wolno) albo nie są związane z właściwie pojętą religią (np. 
jeśli Bóg jest, należy nawrócić lub fizycznie wyeliminować niewierzących). Tutaj także 
nowi ateiści rezerwują sobie prawo określenia, na czym polega właściwie pojęty ateizm, 

54  Por. tamże, s. 368n.
55  Por. tamże, s. 375.
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ale odmawiają takiego prawa obrońcom religii. Przy tych założeniach zwycięstwo 
nad religią jest proste. Tyle tylko, że polega ono na zadaniu ciosu w plecy. Tę metodę 
bardzo skutecznie (jeśli sądzić po jego popularności) stosował Hitchens, dla którego 
religia – każda, nawet w najbardziej „potulnej” formie – wszystko zatruwa, a ateizm, 
nawet jeśli wiąże się z najokrutniejszymi rządami, jest jak czysta woda, której zanie-
czyszczenia pochodzą z zewnątrz56. 

Jak zwykle bardziej wyważony jest Dennett, ale i on wypowiada się w tej kwestii 
mocno: „Obrońcy religii chętnie wskazują na to, że terroryści mają z reguły politycz-
ne, a nie religijne plany, co w większości wypadków jest prawdą, być może nawet we 
wszystkich, lecz nie wyczerpuje sprawy. Polityczne plany stosujących przemoc fanaty-
ków występują często w religijnym przebraniu, a oni sami wykorzystują organizacyjną 
infrastrukturę i tradycje bezkrytycznej wierności religii, która jest przydatna do ich 
celów. Prawdą jest też, że fanatycy ci rzadko, jeśli w ogóle kiedykolwiek, inspirują 
się lub kierują najgłębszymi i najlepszymi zasadami owych tradycji. Ale co z tego? 
Terroryzm Al-Kaidy i Hamasu nadal pozostaje terroryzmem islamskim, za podkładanie 
bomb w klinikach aborcyjnych odpowiedzialność ponosi chrześcijaństwo, a za zabój-
stwa dokonywane przez ekstremistów hinduskich odpowiedzialny jest hinduizm”57. 
Trudno doprawdy zrozumieć, jak ostatnie zdanie wynika z wcześniejszych. I dlaczego 
podobnej reguły nie można stosować wobec ateizmu. Obrońcy religii mają prawo 
dopatrywać się naruszenia metodologicznych i etycznych reguł debaty. 

Jeśli chcielibyśmy poszukać jakiegoś usprawiedliwienia dla tego rodzaju praktyk, 
to najlepszym jest wskazanie na pozateoretyczne aspiracje nowego ateizmu. Celem jego 
reprezentantów jest walka z dominacją religii, a do tego nie wystarczy formułowanie 
suchych argumentów. Trzeba prezentować je w sposób, który skutecznie przeciwstawi 
się propagandowemu językowi agitacji religijnej. Język ateisty musi być zaangażo-
wany58. Należy korzystać (podobnie jak czynią to zwolennicy religii) z najnowszych 
środków przekazu, np. filmu, stron internetowych, trzeba zdecydowanie walczyć 
z niezasłużonym szacunkiem dla religii przez nagłaśnianie informacji o absurdalnych 
wierzeniach i szkodliwych praktykach religijnych59. Należy działać na rzecz integracji 
i upodmiotowienia ateistów (np. przez zachęcanie ich do publicznego deklarowania 
ateizmu i do walki o zmianę języka, którym mówi się o ateistach), trzeba organizować 

56  Por. Ch. Hitchens, Bóg nie jest wielki, s. 246n i 184.
57  D. Dennett, Odczarowanie, s. 345.
58  Szczególnie skuteczny i przekonujący w swoim zaangażowaniu był Hitchens, mimo (albo dlatego) 

że w jego pracach znajduje się szczególnie dużo uproszczeń. Por. np. ostatnie zdanie na s. 157 w książce 
Bóg nie jest wielki. Hitchens umiejętnie łączy także zaangażowanie ze złośliwym dowcipem. Przykładem 
może być następujący fragment: „Wychodząc z pluralizmu pierwotnych panteonów, monoteiści zdołali 
skutecznie się targować, ograniczając się tylko do jednego bóstwa. Stopniowo zmierzają do liczby zgodnej 
z prawdą, o okrągłym konturze, pozbawionym jakichkolwiek kątów” (tamże, s. 91).

59  Zob. R. Dawkins, Bóg urojony, s. 46n.
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i wspierać różne akcje skierowane przeciw religii (obozy formacyjne i szkoły dla dzieci, 
alternatywną obrzędowość, konwencje ateistów itd.).

Ten właśnie aspekt działalności nowych ateistów spowodował, że określani są jako 
walczący, bezkompromisowi fundamentaliści, z którymi trudno poważnie dyskutować. 
Bronią się oni jednak, twierdząc, że przymyka się oczy na indoktrynację, jakiej w obrę-
bie religii dokonuje się na milionach ludzi, a ich pasja wyzwalania z fałszu traktowana 
jest jako fundamentalizm60. Pomijając zagadnienie, czy obrona tego rodzaju jest prze-
konująca, trzeba podkreślić raz jeszcze, że nowego ateizmu nie należy traktować jako 
akademickiego nurtu filozoficznego, ale jako pewną ideologię, której zwolennicy dążą 
do uzyskania zmiany społecznej i stosują w tym celu odpowiednie środki. Ponieważ 
reprezentanci tego nurtu nie ukrywają swoich celów, wytrącają z rąk apologetów broń, 
jaką była demaskacja chęci zniszczenia religii przez dawnych ateistów. Nie można też 
zarzucić nowym ateistom stosowania niedozwolonych środków, bo nie różnią się one 
zasadniczo od tych, jakie wykorzystuje się dla propagowania religii (w obydwu wypad-
kach w imię prawdy i wyzwolenia). Najbardziej skutecznym sposobem zneutralizowania 
retoryki nowych ateistów jest zastosowanie podobnej retoryki w celu obrony religii. 
Najsprawniej taką metodę stosuje Terry Eagleton, który podsuwa różne koncepty roz-
brajające nieco napuszony styl i złośliwą ironię z pism i wystąpień nowych ateistów61.

60  Dawkins dodaje: „[...] wrogość, jaką ja czy inni ateiści okazujemy czasem religii, ogranicza się 
tylko do słów – nie zamierzamy nikogo bombardować, nie chcemy obcinać głów, kamienować ani palić na 
stosie, nie szykujemy się do krzyżowania ani nie uczymy pilotażu, by wbić się w jakieś drapacze chmur wy-
łącznie z powodu rozbieżności teologicznych” (Bóg urojony, s. 379). Jest jeszcze inny powód dla uchylenia 
zarzutu fundamentalizmu: „[M]oje poglądy na ewolucję nie są wiarą, gdyż jestem absolutnie przekonany, 
jestem więcej niż pewien, że porzuciłbym je w każdej chwili i to z przyjemnością, gdyby tylko znalazły 
się świadczące przeciwko nim dowody” (s. 381). Pierwsza odpowiedź jest wiarygodna, ale nieskuteczna: 
dobre intencje mieli wszyscy twórcy religii i wszyscy ateiści, ale – jak wiadomo – dobrymi intencjami 
wybrukowane jest piekło. Przekonania, a zwłaszcza przekonania „ojców założycieli”, szybko są deformo-
wane (choć oczywiście fakt takich deformacji nie może decydować o słuszności intencji i prawdziwości 
odpowiednich przekonań). Druga odpowiedź jest piękną deklaracją, na którą powinni się zgodzić także 
wszyscy rozsądni ludzie religijni. Problem jednak tkwi w ocenie, co jest, a co nie jest dowodem obalającym 
daną teorię i w naszym – całkiem racjonalnym – przywiązaniu do centralnych przekonań dotychczasowego 
światopoglądu, o ile nie ma przeciw nim odpowiednich świadectw. W sporach z przedstawicielami teorii 
inteligentnego projektu Dawkins przyznaje, że w teorii ewolucji są różne luki, ale nie jest to dla niego 
powodem jej porzucenia. Stymuluje go to raczej do poszerzania tej teorii (np. o hipotezę memów), tak aby 
luki zostały wypełnione. Dokładnie tak samo postępują racjonalni ludzie religijni: porzucają te koncepcje, 
których z uwagi na postęp wiedzy utrzymać się nie da (np. sposobu stwarzania świata, cudów czy natury 
Boga), i modyfikują swoją teorię, by zachowała to, co uznają za istotne. Fundamentalizm jest możliwy po 
jednej i drugiej stronie. Dawkins nie ma więc racji, twierdząc, że religia jest nim z zasady zarażona (zob. 
s. 385), a ateizm jest od niego z zasady wolny.

61  Na przykład splatając nazwiska Dawkins i Hitchens, ukuł on termin Ditchkins, sugerujący wspól-
notę ich poglądów. Por. Reason, Faith, and Revelation: Reflections on the God Debate, New Haven: Yale 
University Press 2009 (Rozum, wiara i rewolucja. Refleksja nad debatą o Bogu, przeł. W. Usakiewicz, 
Kraków: Wydawnictwo UJ 2009).
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5. Oddziaływanie

Jest zbyt wcześnie, by mówić o znaczeniu nowego ateizmu dla kultury współ-
czesnej. Wygląda na to, że nurt ten wywiera znacznie większy wpływ na elity in-
telektualne Zachodu niż na pozostałą część społeczeństwa. Zapowiedzi Dawkinsa 
o możliwości aresztowania papieża podczas jego pielgrzymki w 2010 r. do Wielkiej 
Brytanii  (za rzekome ukrywanie przypadków pedofilii wśród księży) wzbudziły 
zainteresowanie mediów, ale raczej nie przyczyniły się do zmniejszenia liczby osób 
uczestniczących we mszach i nabożeństwach z udziałem Benedykta XVI. Frekwen-
cja w tych wydarzeniach oceniona została  jako nieoczekiwanie wysoka. Fakt  ten 
nie mówi nam nic na temat prawdziwości czy fałszywości konkurujących ze sobą 
światopoglądów, ale opierając się na nim, można pokusić się o diagnozę propagan-
dowej skuteczności nowego ateizmu. Mimo popularności „czterech jeźdźców” nie 
jest ona imponująca. Jedna z ważnych przyczyn tego tkwi zapewne w nazbyt asce-
tycznej estetyce ateizmu. Można wyśmiewać stroje, rytuały i ceremonie religijne, 
ale one zaspokajają potrzebę podkreślenia najdonioślejszych wydarzeń naszego 
życia oraz potrzebę poważnej, nieironicznej refleksji nad sprawami ostatecznymi. 
Można krytykować nadmierną obecność religii w życiu publicznym, ale pogrzeb 
głowy państwa bez oprawy religijnej straciłby całą wzniosłość i uroczysty charakter. 
Religia ma słowa i gesty trafiające w te ludzkie potrzeby, do których nowi ateiści 
nie przywiązują należytej wagi.

Niektórzy ateiści gotowi są tę estetykę zachować, ale za cenę pozbycia się całej 
metafizyki. Problem w tym, że siła przyciągania religijnej estetyki bierze się z przy-
puszczenia (wiary), iż przynajmniej pewne elementy religijnej metafizyki mogą być 
prawdziwe. Starzy ateiści odrzucali religijną „metafizykę”, ale starali się zachować 
podstawy tradycyjnej etyki i nie oponowali przeciwko religijnej estetyce lub – jak 
komuniści czy różne grupy wolnomyślicieli – starali się ją zastąpić inną. Nowi ateiści 
chcą być bardziej konsekwentni. Niektórzy z nich wspominają wprawdzie o tym, że 
ateistyczne ceremonie ślubne czy pogrzebowe mogą być równie piękne jak religijne62, 
ale najwyraźniej ta kwestia nie jest dla nich równie ważna jak inne. Przeoczenie wagi 
pozaprzekonaniowego i pozaracjonalnego (w wąskim sensie słowa „rozum”) wy-
miaru ludzkiego życia daje ogromną przewagę tradycyjnym religiom. Ludzie chodzą 
do kościołów nie dlatego, że odrzucają rozum, ale dlatego, że mają wątpliwości, czy 
dyskursywny rozum i wąsko pojęte doświadczenie są w ich życiu najważniejsze. Ka-
płani dużo mówią na temat wagi życia w prawdzie, ale dodają zwykle coś, co z punktu 
widzenia epistemologa jest objawem irracjonalizmu – że prawdy nie można widzieć 

62  Por. R. Dawkins, Bóg urojony, s. 459.
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bez związku z miłością czy sprawiedliwością63. Dopóki nowi ateiści będą spoglądać 
na religię z perspektywy wyłącznie zewnętrznej i sprowadzać ją do literalnie pojętego 
credo  i dopóki oprócz szkodliwego wpływu na życie indywidualne i społeczne nie 
dostrzegą też pozytywnych jej stron, dopóty religia może czuć się bezpieczna.

Choć trudno przewidzieć, jakie będą dalekosiężne skutki działalności nowych 
ateistów, to można sformułować pewne uwagi na temat wpływu, jaki już wywarli. 
Podzielę je na trzy części. W pierwszej zajmę się wpływem nowego ateizmu na religię, 
w drugiej – na ateizm, a w trzeciej – na całą kulturę.

1) Skutkiem aktywności omawianego nurtu jest pobudzenie dyskusji nt. Boga, 
przekonań i praktyk religijnych. Dla religii jest to korzystne, bo ożywiła się apologetyka 
i upublicznione zostały argumenty używane w dyskusji z naturalizmem, która toczyła 
się dotąd w wąskim kręgu specjalistów. Z punktu widzenia religii znacznie groźniejszy 
był ten typ ateizmu praktycznego, który wiązał się z obojętnością na sprawy religijne. 
Nowy ateizm spowodował natomiast, że pojawiły się osoby, które przez debaty, książki 
i artykuły bardziej lub mniej skutecznie przeciwstawiają się argumentom i retoryce 
„czterech jeźdźców”. Może z biegiem czasu prace tych osób (nie zawsze religijnych) 
będą miały wpływ na podwyższenie poziomu refleksji teologicznej64.

Niewątpliwie pozytywnym dla religii skutkiem pojawienia się nowego ateizmu 
jest ujawnienie wielorakich nadużyć, jakie zdarzały się w obrębie religii. Dotyczy 
to nie tylko krajów islamskich, lecz także USA, gdzie kwitną najbardziej dziwaczne 
grupy religijne. Uświadomienie sobie  ich istnienia może doprowadzić religijnych 
przywódców do intensywniejszej refleksji nad istotą religii  i do wyraźniejszego 

63  Zarzut taki mógłby być uznany za nietrafny, bo jednak nowi ateiści uwzględniają pozaracjonal-
ny aspekt życia ludzkiego. Dawkins pisze – przytaczając słowa Dennetta – że „rytuały religijne są «jak 
paw dumnie rozpościerający ogon na środku pełnej słońca polany»” (Bóg urojony, s. 227). Rzecz jednak 
w tym, że miłość czy sprawiedliwość są innego rodzaju czynnikami niż popęd do posiadania potomstwa. 
Wywiedzenie pierwszych z drugich nie jest wcale oczywiste.

64  Tytułem przykładu wymienię kilka prac z ostatnich trzech lat, tzn. 2007-2010: D. D’Souza, What’s 
So Great About Christianity, Carol Stream, IL: Tyndale House Publishers 2007; A. Flew, There Is a God: 
How the World’s Most Notorious Atheist Changed His Mind, New York: Harper One 2007 (Bóg istnieje. 
Wyznanie ateisty, przeł. R. Pucek, Warszawa: Fronda 2010); A. McGrath, J. Collicutt McGrath, The Dawkins 
Delusion? Atheist Fundamentalism and the Denial of the Divine, Downers Grove, IL: InterVarsity Press 
2007 (Bóg nie jest urojeniem, przeł. J. Wolak, Kraków: WAM 2009); D. Berlinski, The Devil’s Delusion: 
Atheism and Its Scientific Pretensions, New York: Crown Forum 2008 (Szatańskie urojenie. Ateizm i jego 
pretensje naukowe, przeł. D. Cieśla-Szymańska, Warszawa: Prószyński 2009); J.E. Haught, God and the 
New Atheism: A Critical Response to Dawkins, Harris, and Hitchens, Louisville: Westminster John Knox 
Press 2008; T. Eagleton, Reason, Faith, and Revelation: Reflections on the God Debate, New Haven: Yale 
University Press 2009; God is Great, God is Good: Why Believing in God is Reasonable and Responsible, 
red. W.L. Craig, Grand Rapids: InterVarsity Press 2009; The Believing Primate: Scientific, Philosophical, 
and Theological Reflections on the Origin of Religion, red. J. Schloss, M. Murray, New York: Oxford 
University Press 2009; D. Dennett, A. Plantinga, Science and Religion. Are They Compatible?, New York: 
Oxford University Press 2011.
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zdystansowania się od fundamentalizmów. Być może do łask wróci stare rozróżnie-
nie religii i sekt, które z korzyścią dla drugich, a szkodą dla pierwszych ostatnio się 
zatarło. Możliwy jest jednak także inny scenariusz: zdecydowane zaostrzenie form 
krytyki religii  (uprawnione w pewnych wypadkach, ale  intelektualnie nieuczciwe 
w wielu innych), które przyczyniło się do określania nowych ateistów mianem 
„agresywnych”, „walczących” lub „fundamentalistów”, wzmocni fundamentalizmy 
po stronie umiarkowanych dotąd religii. Paradoksalnie bowiem np. dla zwolenników 
literalnego rozumienia Biblii nowy ateizm jest znakomitą pożywką i obydwa nurty 
koegzystują w symbiozie. Stając naprzeciw siebie,  i kreacjonista,  i nowy ateista 
ugruntowują się w przekonaniu, że każdy z nich ma rację i że najgorszym rodzajem 
religii, którą trzeba zwalczać – bo w istocie legitymizuje poglądy oponenta – jest 
religia niefundamentalistyczna. 

2) Nowy ateizm ma niewątpliwie duże znaczenie dla szeroko pojętego nurtu atei-
stycznego. Czterej jeźdźcy zdołali zintegrować, zaktywizować i poszerzyć środowiska 
ateistyczne na całym świecie. Nakreślili też im bardziej radykalny cel: praktycznej eli-
minacji religii, a nie (jak chcieliby „starzy”, umiarkowani ateiści) jedynie teoretycznej 
krytyki przekonań i praktyk religijnych. Odrzucili – jako nieuprawniony i nieskuteczny 
– praktyczny ateizm w wersji relatywistycznej oraz połowiczny ateizm tych, którzy 
odrzucają wiarę w Boga, lecz pozostawiają takie czy inne elementy światopoglądu 
religijnego, np. etykę65. Wskazali też lub rozpropagowali następujące (niekiedy nowe) 
metody walki z religią:

 – strategia coming out, czyli nieukrywania tego, że są ateistami (zaczerpnięta od 
homoseksualistów, którzy skutecznie walczą o swoje prawa); 

 – kształtowanie pozytywnych skojarzeń z ateizmem, np.  sugerowanie, że 
określenie kogoś mianem bright (czyli „bystry”, „światły”) wiąże się z tym, 
że jest on ateistą66; 

65  Dawkins nazywa ich „ateistami ale”, tzn. niekonsekwentnymi, i za jeden z celów stawia sobie 
przekonanie ich do ateizmu pełnego (por. Bóg urojony, s. 28n). Niekiedy mówi o nich, że stanowią atei-
styczne „lobby ustępstw” (tamże, s. 108). Jest rzeczą zastanawiającą, że zagrzewanie do konsekwentnej 
religijności przez radykałów dokonuje się niemal w identycznych słowach. Gdyby jednym i drugim udało 
się wyeliminować wszelkie pytania u współwyznawców, prawdopodobnie wyłącznym sposobem roz-
strzygnięcia sporu byłaby siła. Mimo że nowi ateiści bronią się przed zarzutem fundamentalizmu, nie jest 
to zarzut bezpodstawny, jeśli przez fundamentalistyczny rozumieć światopogląd pozbawiony wątpliwości 
i nietolerancyjny względem innych światopoglądów.

66  Twórcą albo współtwórcą tej językowej strategii jest Dennett. W Odczarowaniu (s. 45n) próbuje 
nieco stonować obraźliwy dla ludzi religijnych wydźwięk słowa „bystry”, jeśli kojarzy się go ze sło-
wem „ateista” (obraźliwy, bo wierzących należałoby określić wówczas jako umysłowo ociężałych lub 
mało bystrych). Strategie tę w pełni akceptuje Dawkins w Bogu urojonym (s. 452). Odrzuca ją natomiast 
Hitchens, wykorzystując przy okazji swoją niezgodę do podkreślenia, że różnice zdań między ateistami 
(w przeciwieństwie do ludzi religijnych) są czymś naturalnym (Bóg nie jest wielki, s. 12). Warto zauważyć, 
że w kwestiach tego typu istnieją też ogromne różnice nawet w gronie fundamentalistów.
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 – konwersacyjna nietolerancja wobec osób broniących przekonań religijnych 
i spełniających religijne praktyki; 

 – nieodróżnianie skrajnych postaci religii od rzekomo umiarkowanego „centrum”; 
liberalni wyznawcy religii nie są wierni nakazom świętych pism (te są zwykle 
radykalne) i legitymizują radykałów; 

 – zdecydowana krytyka wiązania religii z nauką (np. związków uczonych z takimi 
instytucjami, jak fundacja Templetona)67;

 – zrzeszanie się – mimo że ateiści, w przeciwieństwie do ludzi religijnych, nie są 
„zwierzętami stadnymi”;

 – aktywność medialna i wykorzystanie Internetu;
 – walka z religijną edukacją dzieci jako źródłem przyszłych podziałów i funda-
mentalizmów68;

 – walka z przekonaniem o rzekomym moralnym autorytecie religii;
 – wskazywanie nadużyć (zwłaszcza finansowych i moralnych) oraz politycznych 
wpływów kościołów i związków religijnych.

Choć radykalizm nowych ateistów i uproszczenia, jakich się dopuszczają, razi 
wielu „starych” ateistów, na ogół z aprobatą przyjmują oni upublicznienie debaty na 
temat religii. 

3) Spoglądając z szerszej nieco perspektywy czasowej i przestrzennej, trzeba 
zauważyć, że choć nowy ateizm skierowany był pierwotnie przeciw islamowi, naj-
większe szkody wyrządza chrześcijaństwu. Muzułmanie nie wydają się zainteresowani 
debatą z „czterema jeźdźcami”, prawdopodobnie dlatego, że nie czytają ich książek 
i nie słuchają programów z ich udziałem. Rzecz wygląda inaczej z młodymi, dobrze 
wykształconymi chrześcijanami, którzy są zapewne głównymi odbiorcami przeka-
zu formułowanego przez nowych ateistów. Można więc powiedzieć, że omawiany 
nurt zdołał otworzyć mało aktywny (albo mało widoczny) front walki ideologicznej 
w Europie i USA. Jeśli rację mają ci, którzy twierdzą, że wchodzimy w okres wojen 
cywilizacyjnych, dla kultury zachodniej nie jest to zjawisko korzystne – jest jak wojna 
domowa w państwie przygotowującym się do wojny z zewnętrznymi, dobrze zorga-
nizowanymi przeciwnikami.

Posługiwanie się przez nowych ateistów orężem nauki do rozstrzygania problemów 
metafizycznych, etycznych czy epistemologicznych powoduje także groźne uproszcze-
nie sytuacji problemowej, w jakiej się znajdujemy. Sugestia, że nauki, a zwłaszcza teoria 
ewolucji, mogą odpowiedzieć na wszystkie ważne dla nas pytania, jest obietnicą bez 

67  Por. np. R. Dawkins, Bóg urojony, s. 124 (przyp.) i 146.
68  „Bardzo chciałbym, by każdy z nas żachnął się, gdy słyszy, że o jakimś dziecku mówi się jako 

o członku któregoś z kościołów. Dzieci są zbyt młode, by świadomie określać swoje poglądy na Wszech-
świat, życie i źródła moralności. Dla mnie przynajmniej już samo sformułowanie «chrześcijańskie dziecko» 
czy «muzułmańskie dziecko» brzmi niczym zgrzyt paznokci po tablicy” (R. Dawkins, Bóg urojony, s. 453). 
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pokrycia. Rodzi nierealistyczne oczekiwania względem nauk i deprecjonuje filozofię, 
jako dyscyplinę właściwie niepotrzebną i nawet szkodliwą. Jest bowiem faktem, że 
wielu wybitnych filozofów broni teizmu i sprzeciwia się scjentyzmowi. Nowi ateiści 
nie mają innego sposobu na wyjaśnienie tego, jak tylko stwierdzenie, że osoby takie 
(podobnie jak religijni uczeni) znajdują się np. pod wpływem groźnego „wirusa umy-
słu” i że – ściśle rzecz ujmując – należy je leczyć. Liczne debaty, jakie podejmują 
z obrońcami religii, są więc właściwie, z ich perspektywy, dobroczynną działalnością 
terapeutyczną, a nie rozważaniem wielkich duchowych problemów ludzkości. Nawet 
gdybyśmy przyjęli, że część tych problemów jest pozorna, to sugestia, że wszystkie 
one znajdują proste rozwiązanie w biologii, fizyce i naukach społecznych, jest inte-
lektualnym oszustwem.

6. Zakończenie

Pozytywnym skutkiem pojawienia się nowego ateizmu jest ujawnienie wielorakich 
nadużyć, wątpliwych przekonań i praktyk religijnych oraz zainicjowanie debat o epi-
stemicznej, moralnej i społecznej wartości religii. Być może nie dało się tego zrobić 
inaczej, jak tylko przez uproszczenie zagadnień. Mimo to jednak trzeba podkreślić, że 
owe uproszczenia są zbyt poważne. Żadnemu katolikowi nie udzieli się „święte” obu-
rzenie Hitchensa wyrażone w zdaniu: „Obecnie urzędujący papież, wcześniej kardynał 
Joseph Ratzinger, przyciągał rzesze katolickiej młodzieży na religijny zlot, oferując 
«odpuszczenie grzechów» tym, którzy wezmą udział w imprezie”69. Katolicy nie muszą 
wybierać się w kosztowne podróże, żeby uzyskać odpuszczenie grzechów. Rzadko kto 
również, zwłaszcza jeśli ma w sobie trochę krytycyzmu i wiedzy historycznej, złapie 
się na niepoparte niczym prawidłowości statystyczne, na jakie powołuje się Hitchens, 
gdy pisze: „Prawdopodobieństwo, że osoba świecka lub wyznająca wolnomyślicielskie 
poglądy potępiłaby całą tę niesprawiedliwość, jest bardzo wysokie, z kolei szansa, że 
czyjś religijny światopogląd sprowokowałby daną osobę do zajęcia stanowiska sprze-
ciwiającego się niewolnictwu i rasizmowi, jest statystycznie bardzo niska. Natomiast 
prawdopodobieństwo, że czyjś religijny pogląd na świat przyczyni się do obstawania 
tej osoby za utrzymaniem niewolnictwa i za rasizmem, jest statystycznie skrajnie 
wysokie”70. Wystarczy poczytać, co myśliciele oświeceniowi pisali o podziałach raso-
wych i jakie konsekwencje wyciągano z późniejszej nauki (nie religii!) o rasach, żeby 

69  Ch. Hitchens, Bóg nie jest wielki, s. 215.
70  Tamże, s. 184.
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dostrzec bezpodstawność tego twierdzenia. Przy okazji widać tutaj, że nowi ateiści 
często nie tyle uprawiają rzetelną naukę bądź cenią ją sobie, ile wyłącznie deklarują, 
że ją uprawiają i że ją cenią. Dennett pisze, że wielu ludzi nie tyle wierzy w Boga, ile 
wierzy w wiarę, a więc wierzy w to, że dobrze byłoby taką wiarę mieć, modli się o nią 
itd. Jest jednak odpowiednik tej postawy po stronie piewców nauki, którzy twierdzą, 
że nauka jest dla nich najważniejsza. Gdy bliżej się im przyjrzymy, zauważamy, że 
dla wielu z nich nie nauka jest najważniejsza: najważniejsza jest deklaracja, że nauka 
jest najważniejsza71. 

Nowych ateistów najbardziej zajmuje obmyślanie strategii rozpowszechniania 
prawdy. Dobrze to widać w Bogu urojonym, gdzie Dawkins zastanawia się np. nad 
wykorzystaniem do propagowania ateistycznego ewolucjonizmu metody wymuszania 
nowego języka, jaką zastosowały feministki, aby uzyskać korzystne dla siebie zmiany 
świadomości72. Nie ma oczywiście nic złego w orientacji na rozpowszechnianie tego, co 
uważa się za prawdę (w wypadku Dawkinsa jest to dodatkowo zgodne z przeznaczeniem 
jego uniwersyteckiej katedry), ale trzeba podkreślić, że jest ona inna niż nastawienie 
na poszukiwanie prawdy. Korzystając z terminów religijnych, można powiedzieć, że 
nowi ateiści mają bardziej mentalność misjonarzy niż teologów. Przykładem takiego 
misjonarskiego zainteresowania Dawkinsa ludzką świadomością prawdy jest uwaga 
na temat wybitnego – jak podkreśla – uczonego Freda Hoyle’a, który miał powiedzieć, 
że „prawdopodobieństwo powstania życia na Ziemi jest równie duże, jak szansa, że 
huragan wiejący nad złomowiskiem doprowadzi do stworzenia boeinga 747”. Dawkins 
następująco komentuje tę wypowiedź: „Mam wrażenie, że na poziomie intelektualnym 
Hoyle doskonale rozumiał tę teorię [chodzi o teorię doboru naturalnego]. Może po 
prostu to za mało, by naprawdę stała się ona elementem czyjejś świadomości; może 
trzeba nią przesiąknąć, zanurzyć się w niej po czubek głowy, zanurkować, i dopiero 
wtedy człowiek zdolny jest pojąć jej znaczenie”73. Gdyby ten komentarz pochodził 
od człowieka głęboko religijnego, byłby w pełni zrozumiały, ale w ustach szermierza 
nauki jest zadziwiający. Uczony z prawdziwego zdarzenia nie powinien dopuścić 
do znalezienia się w stanie zalecanym przez Dawkinsa, bo straci krytycyzm, który 
napędza jego pracę.

Uproszczenia i rewolucyjno-medialna fanfaronada, jaka towarzyszy nowemu ate-
izmowi, pozwalają domniemywać, że jest mało prawdopodobne, aby religia mogła 
odnieść poważniejsze obrażenia w starciu z tym nurtem. Do tego potrzebne byłoby 

71  W parze z odmową szacunku dla ludzi religijnych miała iść odmowa szacunku dla ludzi nieakcep-
tujących ustaleń nauki. W praktyce jednak ta druga postawa sprowadza się u nowych ateistów do odmowy 
szacunku dla ludzi deklarujących jakikolwiek sceptycyzm wobec możliwości nauki. W ten sposób wytwarza 
się rodzaj poprawnie politycznego języka, który szkodzi samej nauce.

72  R. Dawkins, Bóg urojony, s. 164-165.
73  Tamże, s. 168.
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skuteczne zaatakowanie najistotniejszego jej wymiaru – wymiaru osobistego doświad-
czenia ludzi, dla których przekonania religijne wydają się jedynie środkiem. Żadne 
ewolucyjne wyjaśnienia ani teorie naukowe nie zmienią naszego mocnego przeświad-
czenia o bytowo pierwotnym charakterze indywidualnych jaźni i o wartości zwykłego 
języka, jakim opisujemy nasz świat. Słuchamy chętnie uczonych, którzy mówią, że 
miłość, wierność, tęsknota, poczucie wolności to jedynie skutki aktywności mózgu 
i długotrwałych procesów ewolucyjnych, ale nic nie jest w stanie nas przekonać, że 
moglibyśmy odpowiadające im pojęcia wyeliminować lub uznać za wtórne. Możemy 
zgodzić się co najwyżej na niewielkie korekty naszego zwykłego języka. Religia zajęła 
miejsce w centrum świata podmiotu i znajduje się w dobrym i powszechnie cenionym 
towarzystwie, np. literatury i filmu. Niezależnie od negatywnych skutków, jakie reli-
gia może rodzić, zostanie stamtąd wykorzeniona dopiero wraz z całym tym światem. 
Świetnie to uchwycił William James, gdy pisał:

Oś rzeczywistości przebiega wyłącznie przez miejsca egotyczne, które nanizane są na nią jak 
ziarenka różańca na nitkę. Opis świata, w którym pominięto by całą różnorodność odczu-
wania przeznaczenia osobistego, w którym pominięto by wszystkie najrozmaitsze postawy 
duchowe – możliwe do opisania i bynajmniej nie niewyrażalne – przypominałby podanie 
komuś jadłospisu zamiast jedzenia rzeczywistego. Religia nie popełnia tego błędu. Religia 
osobista może być wprawdzie czymś bardzo egotycznym, a te rzeczywistości, na których 
się opiera, czymś nikłym, zawsze przecie będzie to coś mniej pustego i mniej oderwanego 
[...] niż nauka pyszna wyzbyciem się czynników osobistych74.

Jednym z częściej używanych słów w Bogu urojonym jest Zeitgeist – „duch cza-
sów”. Jak dobry heglista, Dawkins stara się go uchwycić i włączyć się w jego tryum-
falny pochód. Jego zdaniem jest to duch rozumu, który stopniowo miażdży ostatni 
bastion szkodliwych przesądów, jakim jest religia. Powoli wyłania się świat przyszłej 
ludzkości, która zorganizuje się pod sztandarami nauki, świat łagodny i szczęśliwy, bo 
źródło najpoważniejszych konfliktów zostanie wyeliminowane. Nikt nie będzie miał 
już powodu, aby krzywdzić i zabijać, nie będzie zamachów terrorystycznych ani wojen, 
bo w idealnych szkołach ludzie nabędą jedynie prawdziwych (tzn. ewolucyjnych i ate-
istycznych) przekonań. Nikt nie będzie miał już złudzeń co do własnej wolności (że jej 
nie ma) i nie ośmieli się zadawać naiwnych pytań o nieśmiertelność duszy czy idealną 
sprawiedliwość. Dokładniej mówiąc, pytania takie mogą się ludziom cisnąć na usta 
(da się to ewolucyjnie wytłumaczyć), ale rozum i odpowiednie instytucje edukacyjne 

74  W. James, Doświadczenia religijne, 383-384. Jest rzeczą znamienną, że Dennett przytacza wiele 
cytatów z książki Jamesa, ale nie bierze pod uwagę jego napomnień o ograniczeniach nauki (por. np. Od-
czarowanie, s. 309n). Hitchens po prostu wyśmiewa się z przekonania o wyjątkowości każdego człowieka 
i w nim właśnie widzi źródło podtrzymywanego przez religię egocentryzmu (Por. Bóg nie jest wielki, s. 27). 
Przekonanie to jest jednak zbyt mocne, żeby można było je łatwo wyeliminować, i zbyt cenne, żeby się 
go pozbyć po baterii drwin ze strony oponenta.
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(represyjne są wykluczone!) nie pozwolą, aby one się ujawniały i mąciły społeczną 
szczęśliwość. Cóż, być może duch dziejów rzeczywiście zmierza powoli w tę stronę. 
Czy jednak Zeitgeist zawsze i we wszystkim ma rację?

Piotr Gutowski

What is “new atheism”? 
 

A b s t r a c t

The aim of the article What is “new atheism”? is to present the movement mentioned in 
the title to Polish reader. It is realized in four parts: 1) „The name, representatives and books”, 
2) “Genesis and goals”, 3) “The critique of religion: assumptions and arguments”, 4) “Influence”. 
The article comprises the history of the term “new atheism”, presentation of short biographies 
and the main books of so called “four horseman” (R. Dawkins, D. Dennett, Ch.  Hitchens, and 
S. Harris), remarks on the relation between new atheism and older versions of atheism, typol-
ogy and analysis of anti-religious arguments, some hypotheses about possible influence of this 
movement for religion, atheism and for the Western culture in general. Four main theses are 
ascribed to new atheism: a) scientism and naturalism (negation of theism and other religious 
beliefs follows immediately from science), b) revolutionary attitude towards religion (religious 
beliefs are both false and harmful, the aim is not only to understand the phenomenon of religion 
but also to eradicate it), c) “no distinction” attitude (traditional distinctions between more liberal 
and more conservative versions of religion should be abandoned; religion in its core is radical 
and in practice milder versions of it serve to legitimize fundamentalists), d) rationalistic dog-
matism and evidentialism (skepticism, agnosticism, and relativism are false; all beliefs should 
be supported by evidence and the best evidence is scientific one).

Keywords: New atheism, theism, God, religion, scientism, naturalism, evidentialism, evolutio- 
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