50 MITOÓ W
O ATEIZMIE

RUSSELL BLACKFORD,
UDO SCHUÜ KLENK

„Ateizm jest odpowiedzialny za zbrodnie Stalina, Hitlera i Pol Pota. Ateiści nie
uznają żadnych wartości. Ateizm to po prostu inna religia…”
Na pewno słyszałeś takie rzeczy o ateizmie i ateistach, a jeśli nie takie, to bardzo podobne. Twierdzenia te są, rzecz jasna, fałszywe, ale to nie przeszkadza,
by powtarzano je od lat. Tego typu ataki na ateizm często wyrastają z silnych
emocji, pewnie dlatego, że zagraża on wartościom kojarzonym z religią (przynajmniej w mniemaniu tych, którzy czują się w obowiązku jej bronić). Gdy ktoś
przyzna się do ateizmu, natychmiast zostaje zarzucony gradem (dyżurnych,
chciałoby się rzec) pytań:
* Co zostaje z moralności, jeśli odrzucimy boga? * Jaki jest cel życia, jeśli nie ma boga? * Jeśli nie wierzysz w boga, jak w ogóle możesz
być czegokolwiek pewien? * Do kogo człowiek ma zwrócić się w kłopotach, jeśli bóg nie istnieje? * Kto nagrodzi dobro i ukarze zło,
skoro nie ma nic po śmierci? * Jak bez boga oprzeć się ateistycznemu komunizmowi? * Co z przyrodzoną godnością człowieka i świętością ludzkiego życia, jeśli nie stoi za nimi bóg? * Jak bez boga człowiek może osiągnąć szczęście? [z „Wprowadzenia”].

50 mitów o ateizmie to książka, która pokazuje, jak na takie (absurdalne w większości) pytania logicznie i rzeczowo odpowiadać.

O KSIĄŻCE

Zetknąłem się z praktycznie wszystkimi mitami, o których piszą Blackford i Schüklenk (może poza trzema) i to wiele razy. To bardzo dobrze, że
ktoś zebrał je w jednej książce – i rzetelnie się z nimi rozprawił. Co prawda, w ostatnim rozdziale autorzy traktują argumenty teologiczne ze
znacznie większym respektem, niż ja im zwykle okazuję, ale może to dobrze. Dzięki temu ich krytyka jest bardziej przekonująca.
Richard Dawkins, autor Boga urojonego

Z humorem, mądrością i należytym przygotowaniem filozoficznym i historycznym Blackford i Schüklenk rozprawiają się z 50 ważnymi mitami o
ateizmie. To wielka przysługa i dla ateistów, i dla wierzących. Odrzuciwszy mity, możemy poważniej rozmawiać o tym, co naprawdę nas różni.
Peter Singer, Princeton University
O ateistach często mówi się, że są „agresywni” (to jeden z mitów obalanych w tej książce), ale bardzo ważną dla nich wartością jest też
tolerancja, rzadko okazywana przez ich religijnych adherentów. W „50 mitach o ateizmie” czytelnik znajdzie prostą i rzeczową odpowiedź na
większość nieuczciwych zarzutów, z jakimi spotykają się wszyscy, którzy nie chcą uwierzyć w cuda.
Polly Toynbee, „The Guardian”
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