Z kamerą wśród wiernych
Autor tekstu: Zenon Kalafaticz

P

rezentujemy dwa dokumenty Zenona Kalafaticza, współpracownika Racjonalisty, który

jeździ z kamerą po świecie i dokumentuje jego religijne bolączki i laickie nadzieje.
Racjonalny umysł w świecie pełnym zabobonów, bałamuctw, irracjonalnych wierzeń i zachowań
to największy skarb, jaki możemy posiąść. Szkoda, że jest on tak rzadki pośród gatunku Homo
sapiens.

Racjonalista pomiędzy braminami
Ludzie powymyślali sobie tysiące bogów, którzy ich skutecznie dzielą, antagonizują i popychają
do wojen. Jedno bóstwo wydaje się jednak wspólne dla wszystkich: to pieniądz! Fragment
dokumentu o indyjskim regionie Rajastan, gdzie bramini nad świętym jeziorem okazali się mieć
pewną umiejętność niemal dorównującą naszym rodzimym niezrównanym administratorom
zabobonów społecznych.
Struktura wyznaniowa Radżastanu, stanu w północno-zachodnich Indiach, przy granicy
z Pakistanem: hinduiści — 88,9% mieszkańców, muzułmanie — 8,5% mieszkańców, sikhowie —
1,4% mieszkańców, dżiniści — 1,2% mieszkańców.

Object 1

Pokaz cudu w afrykańskim kościele
Od rana w stolicy dobiegają odgłosy muzyki i tańców z miejsc, które ja na własny użytek
określiłem happy churches — wesołych kościołów. Człowiek poddany odpowiedniej obróbce
psychologicznej gotowy jest uwierzyć we wszystko. Cuda są ostatecznym dowodem dla
niedowiarków. Ten „pokaz cudu" przeprowadzony został na prośbę niedowiarka w pewnym
afrykańskim kościele.
Sierra Leone to państwo położone w zachodniej Afryce, na wybrzeżu Oceanu Atlantyckiego.
Żyje tam około 20 plemion, które stanowią 90% populacji. Najważniejsze z nich to Temne na
północy i Mende w centrum i na południu. Resztę mieszkańców stanowią Kreole, Azjaci
i potomkowie angielskich kolonizatorów. 68% populacji żyje poniżej granicy ubóstwa. Dominującą
religią jest islam (70%), wierzenia miejscowe wyznaje 18% populacji, a chrześcijaństwo 12%, gł.
katolicyzm, metodyzm i pentekostalizm. I to do kościoła tego ostatniego nurtu chrześcijańskiego
trafił autor dokumentu.
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