
WYRASTAJĄC 
Z BOGA  

Przewodnik dla początkujących 
 

R I C H A R D  D A W K I N S  

Richard Dawkins miał piętnaście lat, gdy sam wyrósł z religii. Napisał tę książkę, by 
pomóc tym wszystkim, którzy podobnie jak on w tym wieku mają coraz więcej 
wątpliwości, ale obawiając się reakcji rodziny, środowiska, nie chcąc zrywać z tradycją 
albo urazić najbliższych i wreszcie wciąż wątpiąc, nie podejmują tego ostatecznego 
kroku. Tymczasem Dawkins pokazuje, że w Boga (czy w bogów) wierzyć nie należy, bo 
prawdopodobieństwo, że takie istoty istnieją jest znikomo małe, a już z zupełną 

pewnością nie one stworzyły świat, w którym żyjemy, a też wierzyć nie warto, bo po pierwsze nie z religii pochodzi nasza moralność (i 
w żadnych świętych księgach nie znajdziemy przepisu na to, by być dobrym człowiekiem), a po drugie świat bez bogów i bez kleru jest 
piękniejszy i lepszy. A przede wszystkim prawdziwy!. 
Wyrastając z Boga to zatem przewodnik dla wszystkich, którzy chcą… dorosnąć. W sześciu rozdziałach części pierwszej wspólnie z 
autorem przyglądamy się temu, dlaczego religie – i ich święte księgi, czyli oczywiście też Biblia – nie mogą być dla nas wzorcem dobra, 
moralności i zwykłej ludzkiej przyzwoitości, w sześciu składających się na część drugą zaś Richard Dawkins wyjaśnia, dlaczego jedynie 
niereligijne myślenie, a przede wszystkim nauka, mogą pomóc zrozumieć nam, jak świat powstał i jak działa. A ta wiedza jest 
warunkiem, by świat ten uczynić lepszym. 
 
Richard Dawkins zadedykował tę książkę „tym wszystkim młodym ludziom, którzy są już dość dorośli, by samemu o sobie decydować”. 
Warto, by przeczytali ją też ich rodzice.  

Janna Levin, autorka Black Hole Blues 
  
Gdy ktoś rozważa niewiarę, polecałbym przeczytać najpierw Biblię. A potem Dawkinsa… 

Penn Jillette, autor God, No! 
 
Z literackim talentem i typowym dla siebie poczuciem humoru Richard Dawkins znów pokazuje, jak oddzielić mity od rzeczywistości i 
czemu to jednak rzeczywistość powinna być nam bliższa. Wyrastając z Boga to więcej niż przewodnik dla początkujących ateistów. To 
przewodnik po myśleniu. I po świecie. 

Neil Shubin, autor Naszej wewnętrznej menażerii 
 
O autorze 
RICHARD DAWKINS. Biolog ewolucyjny. Jego Bóg urojony stał się w wielu krajach książką kultową, ale już poprzednie jego książki, 
przede wszystkim Samolubny gen,  uczyniły go jednym z najpopularniejszych pisarzy naukowych na świecie. Nakładem Wydawnictwa 
CiS ukazały się: Rzeka genów, Najwspanialsze widowisko świata, Magia rzeczywistości oraz dwa tomy autobiografii (Apetyt na cuda i 
Światełko w mroku) I oczywiście Bóg urojony. 
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