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"Nie uniknąłem wściekłości rozpętanego wichru. Uderzył we mnie, wstrząsnął mną całym;
jadowite zęby zawiści poraniły mnie okrutnie, mimo to przecie nie zostawiłem rozpoczętego
dzieła. Bo teraz dopiero eksperiencja odkryła mi istotę prawdy wszystkim mędrcom wiadomą,
a mianowicie, że tylko mierność od zawiści na tym świecie jest bezpieczna". (Boccaccio)
Czasami trzeba wiele cierpliwości i odwagi aby znieść ciosy, które sypią się ze wszystkich
stron. Początkowo mnie to irytowało, ale z czasem człowiek się przyzwyczaja i zaczyna się
dobrze bawić, bo nic tak nie buduje, jak niepohamowana złość u przeciwników, jak zdrowy
objaw skretynienia w obozie przeciwnym (obozem przeciwnym nie są ludzie wierzący, lecz
fanatycy). Odczucia mam przy tym podobne jak inny niedowiarek, imieniem Tadeusz Żeleński,
pseud. Boy: "Co dzień lub co drugi dzień otrzymuję paczkę obelg, porcję nienawiści wyzianą
przez ludzi skupionych pod sztandarem miłości bliźniego. Przywykłem do tego jak do rannego
masażu".
W Klerokratii piszemy o wszystkich religiach, tak wiec skupia się przeciwko nam całe
bagno fanatyzmu z każdej z nich i czasami zdaje mi się, że między fanatykami dwóch
najbardziej sprzecznych ze sobą religii jest niepomiernie mniej różnic niż podobieństw.
Fanatycy ekumenicznie niwelują sprzeczności międzyreligijne. Ale to chyba dobrze, jeśli w
obliczu krytyki przeciwnik otwiera usta jedynie po to, aby wyrzucić z nich stek przekleństw… I
to nieprawda, że wśród katolików najwięcej jest fanatyków. Prawda, jest banda Rydzyka, z
którą miałem już do czynienia. Tym niemniej ja sądzę, że jest inaczej. Zapalczywość sekt bywa
znacznie większa. Choć katolicy powinni być najbardziej mi przeciwni, gdyż to oni najczęściej
są w centrum naszego zainteresowania, jednak najwięcej fanatyków pisze z sekt. Niestety
większość z nich się nie przedstawia, więc tylko poszlaki na to wskazują. Jako ciekawostkę
podam, że najbardziej zapalili się wyznawcy Sai Baby, po tym jak ukazał się u nas artykuł o
nim. Ileż się oni napisali… Sai prawi komunały o miłości, a oni jak wściekłe psy (najbardziej
bawią mnie listy z pogróżkami: 'jeszcze się doigrasz, frajerze', etc.). Ale pamiętajcie buce
jedne, że wasza głupota tylko mnie umacnia. Zniszczymy fanatyzm albo go wyizolujemy, tak
że pozostanie już tylko mądra niewiara i mądra wiara, czyli dwie równoprawne postawy.
Znamienitym jest to, że fanatyzm to przede wszystkim choroba młodości. Wśród młodych
najwięcej zdobywa sobie wyznawców, gdyż to w młodości właśnie idealizm najlepiej jednoczy
się z głupotą.
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w przepisach szczególnych, oraz zgodnie z prawem cywilnym i handlowym,
w szczególności z tytułu praw autorskich, wynalazczych, znaków towarowych
do tej witryny i jakiejkolwiek ich części.
Wszystkie strony tego serwisu, wliczając w to strukturę katalogów, skrypty oraz inne
programy komputerowe, zostały wytworzone i są administrowane przez Autora.
Stanowią one wyłączną własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do
okresowych modyfikacji zawartości tej witryny oraz opisu niniejszych Praw Autorskich
bez uprzedniego powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz nie
odwiedzać tej witryny i nie korzystać z jej zasobów.
Informacje zawarte na tej witrynie przeznaczone są do użytku prywatnego osób
odwiedzających te strony. Można je pobierać, drukować i przeglądać jedynie w celach
informacyjnych, bez czerpania z tego tytułu korzyści finansowych lub pobierania
wynagrodzenia w dowolnej formie. Modyfikacja zawartości stron oraz skryptów jest
zabroniona. Niniejszym udziela się zgody na swobodne kopiowanie dokumentów
serwisu Racjonalista.pl tak w formie elektronicznej, jak i drukowanej, w celach innych
niż handlowe, z zachowaniem tej informacji.
Plik PDF, który czytasz, może być rozpowszechniany jedynie w formie oryginalnej,
w jakiej występuje na witrynie. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki zawiera.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
serwisu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl

