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U

czucia są ważną częścią codziennego życia. Jak wiemy, bardzo interesuje się nimi też

prawodawstwo. Powstała pewna kategoria uczuć, których najlepiej nie drażnić, jak przynajmniej
twierdzą twórcy praw naszych. Są to emocje religijne i jakoś nie mogę myśleć o nich ze spokojem ot, kwestia emocji. W poniższym materiale półżartem, półserio rozpatruję tę wielce uczuciową
kwestię.
Ale zanim zaczniemy, pomyślmy jakby było, gdyby to nie przekonanie o najwyższych
brodatych istotach było pod prawnym parasolem? Gdyby jednak można było pociągnąć za siwą
brodę tego lub innego najwyższego twórcę Ziemi, ulepionej zgrzebnie przed światłem i bez
kosmosu? Gdyby raczej chroniono przed obelgami przywiązanie do świata, a nie zaświatów? Czy
pobożny, religijny asceta nie traktuje źle tego, co powinno być dla wszystkich żywych istot
najcenniejsze? Czy nikt nie musi bronić piękna rzeczywistości? Choćby przed zamykaniem na nie
oczu dzieci...
Czy niektóre uczucia już nie za długo chroniono i to w dość mocny sposób? Dlaczego się nie
udało? Dlaczego każdy liść, wschód Słońca, linia horyzontu każdego dnia przeczyły zasadności
obrony tychże „wzniosłych emocji"? Ile jeszcze wieków cenzura musi wspierać hodowlę tego, co
nigdy nie wzrośnie? Może pewne uczucia są po prostu fałszywe i dlatego trzeba je chronić?

Object 1

Jacek Tabisz
Prezes Polskiego Stowarzyszenia Racjonalistów. Historyk sztuki,
poeta i muzyk, nieco samozwańczy indolog, muzykolog i
orientalista. Publikuje w gazetach „Akant”, „Duniya” etc.,
współtworzy portal studiów indyjskich Hanuman, jest
zaangażowany w organizowanie takich wydarzeń, jak Dni Indyjskie
we Wrocławiu.
Pokaż inne teksty autora

(Publikacja: 12-01-2012)
Oryginał.. (http://www.racjonalista.pl/kk.php/s,7682)
Contents Copyright © 2000-2012 Mariusz Agnosiewicz
Racjonalista.pl

Strona 1 z 2

Programming Copyright © 2001-2012 Michał Przech
Właścicielem portalu Racjonalista.pl jest Fundacja Wolnej Myśli.
Autorem portalu jest Michał Przech, zwany niżej Autorem.
Żadna część niniejszych opracowań nie może być wykorzystywana w celach
komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela, który zastrzega sobie
niniejszym wszelkie prawa, przewidziane
w przepisach szczególnych, oraz zgodnie z prawem cywilnym i handlowym,
w szczególności z tytułu praw autorskich, wynalazczych, znaków towarowych do tego
portalu i jakiejkolwiek jego części.
Wszystkie elementy tego portalu, wliczając w to strukturę katalogów, skrypty oraz
inne programy komputerowe są administrowane przez Autora. Stanowią one wyłączną
własność Właściciela. Właściciel zastrzega sobie prawo do okresowych modyfikacji
zawartości tego portalu oraz opisu niniejszych Praw Autorskich bez uprzedniego
powiadomienia. Jeżeli nie akceptujesz tej polityki możesz nie odwiedzać tego portalu
i nie korzystać z jego zasobów.
Informacje zawarte na tym portalu 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
portalu 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 portalu. Plik ten nie może być traktowany jako oficjalna
lub oryginalna wersja tekstu, jaki prezentuje.
Treść tego zapisu stosuje się do wersji zarówno polsko jak i angielskojęzycznych
portalu pod domenami Racjonalista.pl, TheRationalist.eu.org oraz Neutrum.eu.org.
Wszelkie pytania prosimy kierować do redakcja@racjonalista.pl

