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w dniach 28-29 maja 2015 r. mieliśmy okazję 
zorganizowania i wysłuchania nietuzinkowej 
serii uniwersyteckich spotkań dyskusyjnych na 

temat pochodzenia człowieka i ogólnie życia na ziemi. 
Temat przewodni obu dyskusji, jak się okazało, jest na tyle 
kontrowersyjny, że spowodował wymówienie uzgodnionego 
miejsca debaty przez władze  UMCS, co wywołało niemały 
skandal i odbiło się echem w ogólnopolskich mediach. 

Pomimo tych przeszkód udało się nam zorganizować spotkania 
– na sąsiednim Uniwersytecie Przyrodniczym.  Zgromadziły one 
na audytorium studentów, doktorantów i zainteresowanych tym 
tematem.

Przez dwa kolejne dni mieliśmy okazję wysłuchać żywego 
sporu, prowadzonego w duchu otwartej akademickiej debaty, 
dotyczącego pochodzenia życia na ziemi – czy jest ono wynikiem 
przypadku, czy też projektu.

28.05.2015 r. odbyła sie pierwsza debata pomiędzy profesorami. 
Stanowisko kreacjonistyczne przedstawiali profesorowie 

brytyjscy - prof. Stephen Taylor z University 
of Liverpool oraz prof. 

Andrew McIntosh z Leeds University. Stronę ewolucjonistyczną 
reprezentował prof. Michał Ginter z Uniwersytetu Warszawskiego. 
W obliczu przeszkód organizacyjnych drugi z zaproszonych 
profesorów ewolucjonistycznych, prof. Konrad Talmont-
Kamiński, wycofał swój udział w debacie, obawiając się, że nie 
będzie ona przeprowadzona obiektywnie.

Dnia 29.05.2015 r. w czasie kolejnego spotkania postawiliśmy 
brytyjskich kreacjonistów, tym razem w składzie prof. Andrew 
McIntosh oraz Paul Garner, w ogniu dociekliwych pytań i 
komentarzy. Doktoranci Małgorzata Gazda i Łukasz Stefański 
oraz student medycyny Rafał Karasiński przedstawili swoje 
wątpliwości i uwagi do tez głoszonych przez kreacjonistów. 
Goście z Wielkiej Brytanii odpowiadali również na pytania z sali.  

Wszystkie wykłady i dyskusje prowadzone w języku angielskim 
były symultanicznie tłumaczone drogą radiową.

W imieniu organizatorów debaty, Fundacji Twój Ruch i Koła 
Naukowego Adesse, serdecznie dziękujemy zaproszonym 
gościom i publiczności. Dziękujemy partnerom akcji: Studentom 
dla RP za pomoc, miesięcznikowi i telewizji „idź Pod Prąd” za 
objęcie patronatem i obsługę medialną obu spotkań. Wreszcie 
dziękujemy za życzliwość i pomoc wszystkim osobom, które 
wniosły wkład w zorganizowanie debat pomimo przeszkód, 
których doświadczyliśmy.

Ubolewamy, że na lubelskim UMCS ducha wolnej i otwartej 
wymiany myśli mogą stłumić siła, władza i poprawność 
polityczna.

Debaty 
ewolucja kontra kreacjonizm:
SkąD Się wzięliśmy - przez przypaDek 
czy w wyniku projektu?

funDacja twój ruch

na kanale telewizji idź pod prąd (youtube.
com/user/idzpodprad) mogą państwo obejrzeć 
materiały filmowe związane z debatami. wkrótce 
ukaże się również pełna relacja z tych spotkań.
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szukaj w kioskach ruch, empik i Garmond

p ierwsza faza wydalenia BK z Pałacu Prezydenckiego się 
udała. Wybory wygrane. To bardzo ważny krok na dro-
dze do Nowej Polski, ale tylko krok. Niestety wydaje się, 

że obóz patriotyczny odtrąbił już ostateczne zwycięstwo…

Nasi dziadowie pokonali kiedyś Krzyżaków w walnej bitwie pod 
Grunwaldem, ale zabrakło im determinacji i mądrości politycznej, 
by raz na zawsze rozwiązać problem i zdobyć Malbork. Po krótkim 
oblężeniu… wrócili do żniw! Trzeba było za pięćdziesiąt lat toczyć 
nową wojnę. Obawiam się, że i teraz może być podobnie. Jak słusz-
nie zauważa Aleksander Ścios na swoim blogu, dziwnie wygląda 
szybka depesza gratulacyjna z Moskwy dla prezydenta-elekta oraz 
spokój Bandy Trzymającej Władzę (BTW). Na to nakłada się słod-
ka deklaracja Andrzeja Dudy o budowaniu wspólnoty i naprawie, 
nie odbudowie z ruin, Polski („Jestem przeświadczony, że możemy 
być razem i naprawiać nasz kraj”). Smuci też traktowanie BK jak 
demokratycznie wybranego prezydenta Polski. Czy AD zapomniał 
już o udziale BK w grze poprzedzającej zamach smoleński? Czy za-
rzuty o fałszowanie wyborów już są nieaktualne?

Wszystko to razem wygląda mi na zapowiedź kolejnej grubej kre-
ski, dzięki której kolejni polityczni zbrodniarze mają uniknąć od-
powiedzialności, jak banda Jaruzelskiego po ’89.

Jaśniejszym punktem na społeczno-politycznej mapie Polski jest 
wzrost niezadowolenia z rządów BTW wśród ludzi młodych. Wi-
dać, że idzie nowe. Minęło już ponad dziesięć lat od uniowstą-
pienia, które miało rozwiązać wszystkie nasze problemy i wpro-
wadzić nas do normalnego świata. Okazało się, że jedyną realną 
perspektywą dla młodych ludzi jest emigracja na coraz bardziej 

zamknięty Zachód albo szmacenie się w korytarzach politycznych 
kacyków, którzy jedynie mogą dać pracę w PRL-bis. Unia rozbu-
dziła aspiracje, a PO zderzyła je z rzeczywistością. Stąd tak liczny i 
„antysystemowy” udział młodych. 

Czy jednak prezydent-elekt wywodzący się i przemawiający w 
duchu Unii Wolności może oczyścić tę stajnię Augiasza, jaką jest 
współczesna Polska? Przecież tu potrzebne jest oczyszczenie od 
poziomu wójta czy dyrektora podstawówki wzwyż! Przykład nie-
mieckiej denazyfikacji to drobiazg w porównaniu z ogromem sa-
nacyjnej pracy, która czeka nas w Polsce. A Duda słodko mantruje 
o demokracji i naprawie…

Obawiam się, że BTW znowu wykołuje obóz patriotyczny, czego 
zapowiedzią mogą być także niejasne sygnały Pawła Kukiza, który 
wlał tak wielkie nadzieje w serca ludzi zniechęconych do polityki w 
dotychczasowym wydaniu. Brak tej składowej w najbliższych wy-
borach lub jej rozmycie i zastąpienie nowoczesną.inaczej.pl może 
doprowadzić do sytuacji, gdy za kilka miesięcy będziemy mieli pol-
ski majdan albo masową emigrację. Ostatni zgasi światło…

***

Ja tymczasem jadę na parę tygodni do USA, by na własne oczy zo-
baczyć to, o czym od lat piszę jako o ideale, do którego powinni 
dążyć Polacy. Ciekaw jestem, czy zostało tam jeszcze coś z ducha 
dawnej Tea Party? Proszę na bieżąco śledzić moje relacje z podró-
ży na Fb.

oD reDakcji

zwycięStwo, 
ale czy nie pyrruSowe???
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paweł chojecki

facebook.com/pastorchojecki
„[...] obecne zachowanie bk głęboko nie przystaje do ogromu 
frustracji i nienawiści, z jaką mieliśmy do czynienia tuż przed roz-
strzygnięciem ii tury. [...] jeśli ta tendencja się utrzyma, możemy 
rozważać dwie możliwości: albo bk i związane z nim towarzy-
stwo nie jest (i nie było) tak silne, jak dotąd sądziliśmy (tu obszar 
mojej kolejnej pomyłki) oraz nie posiadało znaczących aktywów, 
albo obecna zmiana w belwederze nie pozbawia ich wpływów 
i w niczym nie zagraża samemu bk. zdecydowanie odrzucam 
wyjaśnienia w rodzaju „zaistnienia pomyłki” lub „zwycięstwa de-
mokracji”. o ile pierwsze jest możliwe, ale nie w tak kluczowej 
sprawie, o tyle przyjęcie drugiego musiałoby zaprzeczyć całej 
wiedzy na temat iii rp.

Drugim, zaskakującym, motywem wydaje się zachowanie mo-
skiewskiego patriarchy cyryla-Gundiajewa. ponieważ to, co 
mówi i robi ten człowiek, należy oceniać wyłącznie poprzez pry-
zmat interesów putina, ciepłe gratulacje przesłane na ręce pana 
Dudy są czymś więcej niż tylko zwyczajowym, dyplomatycznym 
(wcześniej przywódcy moskiewskiej cerkwi tego nie czynili) za-
biegiem. myślę, że trzeba je oceniać łącznie z telegramem gratu-
lacyjnym putina. o ile się nie mylę, władca kremla był pierwszym 
przywódcą zagranicznym, który pogratulował panu Dudzie”.
aleksanser ścios, bezdekretu.blogspot.com
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w         ostatnich dniach maja br. 
miało miejsce w Lublinie nie-
zwykłe wydarzenie. Otóż na 

terenie Uniwersytetu odbyła się debata 
naukowa pomiędzy kreacjonistami a 
ewolucjonistami z tytułami profesor-
skimi. Ze strony kreacjonistycznej wy-
stąpili naukowcy z Wielkiej Brytanii. 
Na polskich uczelniach to jak na razie 
temat tabu i żaden z aktywnych profe-
sorów nie przyznaje się do uznawania 
biblijnego opisu stworzenia (co innego 
na „ciemnym” Zachodzie…). Niestety, 
gościnę debacie wypowiedziały władze 
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
na kilka dni przed planowanym ter-
minem jej przeprowadzenia. Z pomo-
cą przyszły władze Uniwersytetu 
Przyrodniczego, które - jak widać 
- nie boją się tak panicznie „Ga-
zety Wyborczej”.

W listopadzie zeszłego 
roku studenci UMCS, 
którzy są kreacjoni-
stami, zorganizowali 
na terenie uczelni 
projekcję filmu 
„Bóg vs ewolu-
cja” i dyskusję 
po niej, w 
której bra-

li udział doktoranci, absolwenci filozofii 
UMCS oraz ja jako pastor. Temat zgroma-
dził ok. 50 osób i wywołał bardzo ciekawą 
dyskusję. Na początku zaburzył ją osobnik 
podający się za pracownika UMCS, który 
po obrażeniu dyskutantów wymownie 
opuścił salę, rzucając na od-
chodne groźbę, że zrobi z 
nami porządek. Okazało 
się, że to wybitny ina-
czej lubelski lewicowiec 
związany z partią Paliko-
ta oraz publicysta GW. 
Niebawem organ 
Michnika zamie-

ścił felieton, który lepiej byłoby określić 
mianem paszkwilu na nasz temat pod zna-
miennym tytułem: „Kompromitacja Chat-
ki Żaka UMCS. Kiedy konferencja szama-
nów?”. Kalbarczyk nazwał kreacjonistów 
„religijnymi obłąkańcami”, dyskusję na 
uniwersytecie o biblijnej genezie „skanda-

lem” i w sposób niebudzący wątpliwości 
wezwał władze UMCS do zdecydowa-
nego rozprawienia się z „obskuranty-
zmem” studentów UMCS zrzeszonych w 
Fundacji Twój Ruch (dr Kalbarczyk miał 

do rozwikłania bardzo trudny problem 
intelektualny z nazwą „Twój Ruch”, 

którą tak dotychczas poważał, bo w 
swojej tyradzie po filmie wyraźnie 
zniesmaczony zakomunikował, że 
„to wstyd, by „Twój Ruch” urzą-

dzał takie dyskusje”).

Na drugi dzień po „felieto-
nie” Kalbarczyka rektor 

UMCS prof. dr 
hab. Stanisław 
Michałowski we-
zwał moje córki 

Kornelię (studentkę 
psychologii UMCS) i Eunikę (doktorantkę 
politologii UMCS) na godz. 8.00 na „dywa-
nik”. Postawił im zarzut, że na dyskusji po 
filmie nie było „drugiej strony” oraz że do-

konały strasznego nadużycia, ponieważ 
na dokumencie rezerwacji sali wid-

niał podpis mojej córki, która wy-
najęła salę na dyskusję świa-

topoglądową, a nie było 
mowy o współorgani-

zowaniu spotka-
nia przez Fun-

d a c j ę 

rys. Piotr Gazda
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Twój Ruch. Następnie anulował wszystkie 
rezerwacje do końca roku 2014. Trudno 
nie dostrzec, że zarzuty rektora były tylko 
pretekstem do wypełnienia żądań „Gazety 
Wyborczej”. (Warto dodać, że na identycz-
nych zasadach studenci zrzeszeni w Fun-
dacji Twój Ruch zorganizowali wcześniej 
kilkanaście eventów z udziałem kadry 
naukowej UMCS i nie było żadnego pro-
blemu.)

W bieżącym roku nadarzyła się okazja 
zaproszenia do Lublina profesorów kre-
acjonistów z Uniwersytetów w Leeds i 
Liverpoolu. Studenci z różnych wydzia-
łów z energią włączyli się w organizację 
debaty i w wyszukanie do niej polskich 
ewolucjonistów na odpowiednim pozio-
mie naukowym. Udało się uzyskać zgodę 
prof. Michała Gintera z Wydziału Geologii 
Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Kon-
rada Talmonta-Kamińskiego z Wydziału 
Psychologii Wyższej Szkoły Finansów i 
Zarządzania w Warszawie. Salę podjął się 
zarezerwować student z Koła Neurobio-
logów Wydziału Biologii i Biotechnologii 
UMCS, z czego się świetnie wywiązał, o 
czym świadczą poniższe dokumenty.

Kiedy rozpoczęto akcję promocyjną debat 
(czyli w połowie maja), na UMCS podniósł 
się znowu szum. Władze uczelni spowo-
dowały, że Koło Neurobiologów  wycofało 
się z organizacji debaty i anulowało rezer-
wację sal. Rektor i dziekan poproszeni o 
zajęcie stanowiska w obliczu groźby wy-
wołania międzynarodowego skandalu w 
odpowiedzi przesłali oficjalne pisma, któ-
rych skany zamieszczam poniżej. 

Dodatkowo rzecznik UMCS opublikowała 
następujące oświadczenie:

W odpowiedzi na zarzuty, czynione przez 
Fundację „Twój Ruch”, jakoby Władze 
UMCS oraz Wydziału Biologii i Biotechno-
logii UMCS blokowały organizację debaty 
pt. „Skąd się wzięliśmy” pragnę przedstawić 

następujące fakty:

1. Władze Wydziału Biologii i Biotechno-
logii UMCS nie zostały powiadomione o 
planach zorganizowania debaty pt. „Skąd 
się wzięliśmy”, gdyż była to indywidualna 
inicjatywa wiceprzewodniczącego Koła Na-
ukowego Neurobiologów UMCS, o czym nie 
wiedział nawet przewodniczący tegoż Koła. 
Poza tym ani Władze Wydziału ani opiekun 
Koła nie zostali poinformowani, że współor-
ganizatorem takiego wydarzenia miałaby 
być Fundacja „Twój Ruch”, która nie jest w 
żaden sposób związana z Uczelnią.

2. Pragnę zaznaczyć, że UMCS nie blokował 
i nie blokuje dyskusji i debat, odbywających 
się na Uniwersytecie. Muszę jednak podkre-
ślić, że Władze Uczelni mają zastrzeżenia 
do organizatora, jakim jest Fundacja „Twój 
Ruch”. Przede wszystkim raz już zostaliśmy 
wprowadzeni w błąd przez tę Fundację, 
która bez wiedzy Władz UMCS i wykorzy-
stując studentów zorganizowała w murach 
Uczelni debatę na temat kreacjonizmu z 
udziałem zwolenników wyłącznie jednego 
światopoglądu, na czym ucierpiał wizeru-
nek Uniwersytetu. Ponadto Fundacja wie-
lokrotnie nadużyła zaufania zarówno stu-

dentów, jak i pracowników Uczelni – repre-
zentantki Fundacji „Twój Ruch” wiele razy 
uzyskiwały zgodę na nieodpłatne wynajęcie 
sal na terenie Uniwersytetu przedstawiając 
się wyłącznie jako studentki UMCS i zata-
jając fakt, że w istocie występują w imie-
niu zewnętrznej organizacji, z którą nie 
mamy podpisanej żadnej oficjalnej umowy 
o współpracy.

3. Odnosząc się raz jeszcze do debaty „Skąd 
się wzięliśmy” warto dodać, że pełną odpo-
wiedzialność za całą sytuację wziął na sie-
bie wiceprzewodniczący Koła Naukowego 
Neurobiologów, który w piśmie datowanym 
na 17 maja br., czyli kilkanaście dni przed 
planowanym wydarzeniem, poinformował 
Fundację „Twój Ruch” o tym, iż zobowią-
zuje się do wynajęcia sali w innym miejscu 
- a zatem informacja, jakoby profesorowie 
nie mieli się gdzie spotkać, jest nieprawdzi-
wa. Mimo to Fundacja „Twój Ruch” wysyła 
do Władz Uczelni i Wydziału, a także do 
mediów alarmujące w tonie doniesienia o 
rzekomym międzynarodowym skandalu z 
powodu braku sali na debatę. Można to od-
czytać wyłącznie jako chęć skłócenia środo-
wiska studentów z władzami Uczelni, na co 
nie może być przyzwolenia.

Mając na uwadze powyższe fakty, Władze 
UMCS nie pozwolą w przyszłości na takie 
manipulacje ze strony Fundacji „Twój Ruch”.

Magdalena Kozak-Siemińska

Rzecznik Prasowy UMCS

Nietrudno zauważyć, że dzie-
kan udaje Greka, rektor zwala 
winę na studenta, a obaj nie 
reagują w sposób najprostszy 
– nie wyznaczają sali do deba-
ty, o co byli proszeni. Trudno 
nie dostrzec tu cienia „Gazety 
Wyborczej”, który tak prze-
raża wyżej wymienionych 
naukowców. Dodatkowo rek-
tor posuwa się do bulwersu-
jącego postulatu, by studenci 
UMCS nie byli w przyszłości 
„inspirowani do organizo-
wania debat <pod szyldem> 
Fundacji”. Z niedowierzaniem 
przyjąłem do wiadomości, 
że profesor politologii, który 
przecież powinien znać kon-
stytucję RP, może wypisywać 
podobne rzeczy. Że rości so-
bie prawo decydowania za 
studentów, z jakimi organiza-
cjami mają współpracować, a 
legalnie działającej fundacji 

zabrania działać wśród dorosłych prze-
cież osób. Tchnięty pewnym przeczuciem, 
przejrzałem sobie dorobek naukowy rek-
tora UMCS. Na jego stronie można znaleźć 
tytuł habilitacji „Myśl polityczna Polskiej 
Partii Socjalistycznej (1918-1939)”, a z na-
pisanych artykułów szczególnie zaintry-
gowała mnie praca: „Sto lat współczesnych 
wodociągów w Lublinie”. 
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Władze uczelni nie poprzestały tylko na 
anulowaniu debaty z udziałem zagranicz-
nych profesorów. Na studentów zaczęto 
wywierać naciski, by odcięli się od orga-
nizowania debaty i kłamali w tej spra-
wie. Publiczny wyraz tym skandalicznym 
praktykom dała przewodnicząca innego 
koła naukowego UMCS uczestniczącego 
w organizowaniu debaty, która na antenie 
telewizji Republika opowiedziała, jak była 
nakłaniana, by podpisać oświadczenie, że 
nie współorganizowała debaty. Nie ugięła 
się i nie dała sobie przetrącić moralnego 
kręgosłupa. Niestety, część studentów nie 
była na tyle silna…

Kuriozalną sprawą jest oficjalne oświad-
czenie rzeczniczki UMCS p. Kozak-Siemiń-
skiej. Wbrew dokumentom i faktom twier-
dzi ona, że organizacja debaty to „indywi-
dualna inicjatywa” jednego ze studentów. 
Nie jest też jasne, dlaczego pani rzecznik 
widzi coś złego w tym, że Fundacja Twój 
Ruch współorganizuje jakieś wydarzenia 
wśród studentów? Czyżby nawoływała do 
dyskryminacji studentów zrzeszonych w 
Fundacji??? 

Z punktu widzenia służb specjalnych cie-
kawy jest również ten wywód pani rzecz-
nik: „reprezentantki Fundacji „Twój Ruch” 

wiele razy uzyskiwały zgodę na nieodpłat-
ne wynajęcie sal na terenie Uniwersytetu, 
przedstawiając się wyłącznie jako studentki 
UMCS i zatajając fakt, że w istocie występu-
ją w imieniu zewnętrznej organizacji”. Pani 
rzecznik przyznaje, że osoby wynajmujące 
sale były studentami UMCS, ale jednocze-
śnie zarzuca im konspirację w organiza-
cji zwanej Fundacją Twój Ruch. Czy Pani 
rzecznik uważa, że każdy student zgłasza-
jący chęć wynajęcia sali na UMCS musi jed-
nocześnie pokazać zaświadczenie od pro-
boszcza lub sekretarza odpowiedniej par-
tii, której jest członkiem? Czy musi także 
skończyć z zatajaniem, czy jest lub nie jest 
obrzezany??? Bo w przeciwnym wypadku 
władze UMCS oskarżą go o manipulację i 
działanie na szkodę uniwersytetu?

Ciekawe są też rozważania pani rzecznik, 
że oto w zeszłym roku studenci zorgani-
zowali dyskusję z udziałem tylko jednej 
strony (kreacjonistów), a teraz, kiedy chcą 
zorganizować z udziałem obydwu stron, 
to należy ich na uniwersytet nie wpuścić. 
Logika wywodu godna poważnej analizy 
psychiatrycznej…

Władze UMCS ośmieszyły się już komplet-
nie, twierdząc, że „że UMCS nie blokował 
i nie blokuje dyskusji i debat” i jednocze-

śnie informując, że debata odbędzie się w 
innym miejscu. Czyli jednak na UMCS nie 
mogła się odbyć, nieprawdaż?

Rozważając całą sprawę, doszedłem do 
wniosku, że mamy do czynienia z sytuacją 
dobrze charakteryzująca bolączki III RP. Z 
pozoru wszystko jest ładne, demokratycz-
ne, wolne itp., itd. A tak naprawdę wystar-
czy jeden felietonik w GW, by odpowiedni 
decydenci stawali na baczność, ruki po 
szwam i głośno krzyczeli „Uraaaa” lub po-
tępiali, kogo tam trzeba. Młodych ludzi, tak 
jak za poprzedniej komuny, zniechęca się 
do niezależnej aktywności, a jednostkom 
wychylającym się z tłumu łamie się kręgo-
słupy za pomocą szantażu, ostracyzmu czy 
gróźb bezpośrednich. Podzieliłem się więc 
ze studentami smutną refleksją – dopóki 
tacy ludzie będą stać na czele wyższych 
uczelni, zamiast zamiatać ulice, dopóty nie 
będzie tu Nowej Polski, a tylko stary za-
duch komunistycznych onuc pod kolejnym 
nowym szyldem.

odpowiedź Dziekana wydziału biologii i biotechnologii umcS odpowiedź rektora umcS
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prof. anDrew 
mcintoSh: 
w debacie miało 
się wypowiedzieć 
dwóch mówców w 
każdym temacie. 
mój przeciwnik się 
nie zjawił, ale miał 
swoje powody i 
musimy to usza-
nować. 

„
prof. Stephen taylor: cieszę się, że tu jesteśmy. uważam, 
że to dobrze, aby na uniwersytetach odbywały się takie debaty. 
jeśli nie będziemy mogli dyskutować na uniwersytecie, to gdzie? 

myślę, że debata była uczciwa. Szkoda, że jeden z debatujących 
się nie pojawił. brakowało nam go. potrzebujemy również jego 
punktu widzenia. myślę, że prof. mcintosh był gotowy odpowie-
dzieć na argumenty prof. konrada talmonta-kamińskiego. może 
będą mieli okazję debatować w przyszłości. 

wszyscy byli bardzo przyjaźni i mili. mamy różne poglądy, ale to 
dobrze. musimy mieć otwarte umysły, musimy dyskutować w 
przyjaznej atmosferze. myślę, że dzisiejsza debata nam to dała. 

kto wygrał?
to wy musicie ocenić. myślę, że ludzie wychodzą po debacie i 
zastanawiają się. wielu ludzi nie decyduje od razu, co jest prawdą, 
ale odchodzą i się nad tym zastanawiają. i to jest wspaniałe. 

mariola (studentka psychologii): moje wrażenia po debacie są 
bardzo pozytywne, ponieważ zarówno ze strony organizacyjnej, 
jak i merytorycznej była ona bardzo dobrze przygotowana. pro-
fesorowie bardzo ciekawie prowadzili debatę, mieli bardzo dobre 
argumenty.

obeszło się bez większych kłótni pomiędzy przedstawicielami 
tych dwóch skrajnych stanowisk. 

nie jestem zwolenniczką teorii kreacjonizmu, więc jest to dla 
mnie coś innego, ale powiem, że strona kreacjonistyczna miała 
bardzo logiczne argumenty i wypadło to bardzo fajnie. 

ta debata skłania do myślenia, do otworzenia swojego umysłu 
na szersze perspektywy. Do wyjścia z pudełka, zapoznania się ze 
stanowiskiem innym niż to, które jest często po prostu utrwalone 
w naszym społeczeństwie. 

bartek (student architektury): czy debata była obiektywna…? 
cóż… nie było jednego z przedstawicieli ewolucjonizmu, więc tak 
jakby było dwóch na jednego, ale mimo wszystko jednak profesor 
taylor dobrze to wyrównał. 

Gdzie są dwie zupełnie przeciwne idee, warto, żeby się one ście-
rały. ludzie z zupełnie odrębnych światów mogą zobaczyć coś, 
czego nie widzieli wcześniej, więc jak najbardziej jestem za tym, 
żeby takie spotkania, debaty się odbywały.

prof. michaŁ Ginter: bardzo żałuję, że nie było jeszcze 
czwartego dyskutanta. myślę, że debata nabrałaby wtedy rumień-
ców, jeszcze pod innymi względami. Szkoda, że tak się nie stało. 

uważam, że wszystko było zorganizowane bardzo dobrze. 

kto wygrał?
nie, tego tak nie można powiedzieć. poruszamy się po zupełnie 
innych płaszczyznach. nie jestem w stanie uznać tego, co mó-
wili profesorowie, jako wypowiedzi naukowych. ja naukę postrze-
gam inaczej niż oni, i dlatego do pewnego stopnia rozumiem, że 
nie ma chęci dyskutowania z kreacjonistami. Dyskusja naukowa 
moim zdaniem nie jest w  tym wypadku możliwa i to nie była 
dyskusja naukowa, lecz wyrażenie swoich poglądów, które moim 
zdaniem w przypadku panów profesorów nie były poglądami na-

ukowymi - takie jest moje zdanie. natomiast to nie oznacza, że 
miałem zamiar zrezygnować z tej debaty i było mi bardzo przy-
jemnie z tymi bardzo miłymi osobami rozmawiać.

czego brakowało, żeby te wypowiedzi były naukowe?
opierania się na faktach. nauka jednak się rozwija, ma swoje ko-
rzenie. oderwanie od tego, wybranie jakichś niepowiązanych ze 
sobą rzeczy i uznawanie, że to jest argumentacja naukowa - to nie 
jest nauka, jaką bym uważał za prawdziwą. 

zakazana Debata - opinie po
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G dyby naukowcom udało się 
przedstawić ogniwa pośrednie 
między podstawowymi typami 

budowy komórek, biologia ewolucyjna 
zyskałaby na wiarygodności. Ostatnio 
w prasie naukowej opisano odkrycie, 
które dało powód do zwiększonego 
optymizmu w tym zakresie. Sprawę opi-
sano również w jednym z polskich me-
diów internetowych, niestety, niezbyt 
rzetelnie.

Kiedyś rozróżniano dwa podstawowe ro-
dzaje komórek – prokariotyczne i euka-
riotyczne. Główna (ale nie jedyna) różnica 
między nimi dotyczy obecności (u euka-
riontów) bądź braku (u prokariontów) ją-
dra komórkowego. Później jednak stwier-
dzono, że mikroorganizmy zaliczane do 
prokariontów często znacznie różnią się 
budową i zaczęto wyodrębniać wśród 
nich dwie domeny – bakterie i archeony. 
Eukarionty stanowią zaś trzecią domenę. 
Ponieważ zaobserwowano, że więcej cech 
wspólnych z eukariontami mają archeony 
(np. obecność intronów w materiale gene-
tycznym czy nawinięcie DNA na tetramery 
histonowe) niż bakterie, zaczęto przypusz-
czać, że ewolucyjnie eukarionty wyodręb-
niły się właśnie z archeonów.[1]

Niedawno (w maju 2015 r.) w czasopiśmie 
„Nature” opublikowano artykuł przedsta-
wiający wyniki badań DNA znalezionego 
w próbkach pobranych z dna morskiego 
w pobliżu kominów hydrotermalnych. Na 
podstawie tych badań wnioskuje się o ist-
nieniu pewnej grupy archeonów – Lokiar-
chaeota (Loki) – posiadających sporą licz-
bę genów (175, ok. 3% wszystkich genów), 
które mogą kodować białka podobne do 
białek eukariontów. Jak dotąd jednak zba-
dano jedynie DNA, nie ma bowiem możli-
wości zbadania komórek, gdyż ulegają one 
zniszczeniu po wyjęciu z naturalnego dla 
nich ekstremalnego środowiska.[2]

Przypuszcza się, że dawny archeon, po 
którym Loki odziedziczyły swoje geny, 
był wspólnym przodkiem tej grupy ar-
cheonów oraz eukariontów. Stąd mówi 
się o przypuszczalnym odkryciu ogniwa 
pośredniego na drodze ewolucyjnej od mi-
kroorganizmów bezjądrowych do komó-
rek eukariotycznych.

A jak to przedstawił Onet?[3] Po pierw-

sze, w ogóle nie wspomniano, że badania 
dotyczyły wyłącznie materiału genetycz-
nego – DNA uzyskanego z próbki mułu z 
dna morskiego, a samej komórki Loki nikt 
jak dotąd nie miał okazji obserwować, 
aby móc stwierdzić jej rzeczywiste cechy. 
Po drugie, autorzy artykułu z „Nature” 
twierdzą wprawdzie, że nie doszło do za-
nieczyszczenia próbki, ale ze zdecydowa-
nymi obwieszczeniami redaktorów Onetu, 
że „odkryto brakujące ogniwo w ewolucji 
złożonych komórek” warto byłoby pocze-
kać przynajmniej do czasu, gdy naukow-
cy zweryfikują nowe doniesienia. W rze-
czywistości jednak nawet potwierdzenie 
tego, co napisano o Loki, nie oznacza au-
tomatycznie potwierdzenia teorii ewolucji 
komórek eukariotycznych od prostszych 
(choć nie prostych) archeonów.

Krytycy więc, dla kontrastu, zwracają uwa-
gę, że na razie nie ma okazji do „otwierania 
szampana”.[4] Stwierdzenie istnienia Loki 
nie stanowi automatycznie wyjaśnienia 
ani skąd się te organizmy wzięły, ani skąd 
się wzięły eukarionty – nie zwalnia to ewo-
lucjonistów z obowiązku wyjaśnienia, jak 
stopniowe, niekierowane zmiany mogłyby 
doprowadzić do ich powstania. 

Przejście ewolucyjne od archeonów do 
eukariontów wymagałoby pojawienia się 
m.in. wewnętrznej błony jądrowej, lizo-
somów, cytoszkieletu, aparatu Golgiego, 
wewnętrznego systemu błon (retikulum 
endoplazmatycznego), a także mitochon-
driów.[5] Wszystkie te elementy budowy 
wymagają natomiast nowej informacji ge-
netycznej warunkującej wytwarzanie no-
wych białek oraz odpowiednie łączenie ich 
w taki sposób, aby utworzyły się właściwie 
funkcjonujące struktury.

Czy ślepy mechanizm mutacje + dobór na-
turalny mógł doprowadzić do pojawienia 
się takiej informacji? Ewolucjoniści twier-
dzą, że tak, lecz nie podają konkretnych 
danych popierających ich przekonanie. 
Krytycy natomiast zwracają uwagę na kło-
poty teorii mówiącej o generowaniu nowej 
funkcjonalnej informacji w procesach na-
turalnych, bez udziału inteligencji. 

Na podstawie eksperymentów stwierdzo-
no na przykład, że wśród polipeptydów o 
długości 150 aminokwasów tylko jedna na 
1074 kombinacji okazuje się funkcjonalną 

cząsteczką białkową. Prawdopodobień-
stwo „trafienia” przez przypadkowe mu-
tacje odpowiedniej sekwencji fragmentu 
DNA, która dawałaby w rezultacie jedno 
funkcjonalne białko, jest więc znikomo 
małe.[6] Do przekształcenia komórki pro-
kariotycznej w eukariotyczną potrzeba zaś 
o wiele więcej nowych białek.

Niekiedy argumentuje się, że prawdopo-
dobieństwo uzyskania właściwej sekwen-
cji zwiększa się dzięki działaniu doboru 
naturalnego. Mówi się, że mutacje są przy-
padkowe, ale ich selekcja już nie – mutacje 
korzystne są zachowywane, a niekorzystne 
eliminowane. Selekcjonowane w ten spo-
sób sekwencje stopniowo zbliżają się do 
optymalnej kombinacji. W rzeczywistości 
jednak podejście naturalistyczne wymaga 
założenia, że dobór naturalny nie wie, jaka 
kombinacja jest optymalna, dopóki się ona 
nie pojawi, a zatem nie wie, do czego po-
winien dążyć. Dobór naturalny może więc 
służyć zachowaniu już osiągniętej sekwen-
cji funkcjonalnej, gdyż daje ona realną ko-
rzyść, ale nie może faworyzować sekwen-
cji zbliżonych do funkcjonalnej, gdyż nie 
dają one żadnej teraźniejszej korzyści (a 
ślepe procesy przyrodnicze nie mogą rozu-
mieć jej przyszłościowego potencjału).[7] 
Zatem naturalne wytwarzanie się nowej 
funkcjonalnej informacji genetycznej mu-
siałoby nastąpić przez skrajnie niepraw-
dopodobny przypadek (czy wiele takich 
przypadków).

Ale oprócz wskazywania na ogromne prze-
szkody probabilistyczne związane z teorią 
ewolucji, można zwrócić uwagę na to, co 
wiemy z dotychczasowego doświadcze-
nia. Mianowicie, że gdy mamy do czynie-
nia z większą ilością informacji zapisanej 
jakimś kodem (np. sensownym zdaniem 
w jakimś języku czy komunikatem poda-
nym za pomocą alfabetu Morse’a) i wiemy, 
skąd się ona wzięła – to zawsze jej źródłem 
jest umysł inteligentnej osoby. Nie ma do-
świadczalnego potwierdzenia, że jaka-
kolwiek inna przyczyna może wytwarzać 
większą ilość tego rodzaju informacji.[8]

Twierdzenie ewolucjonistów o możliwo-
ści przejścia ewolucyjnego od archeonów 
do eukariontów dzięki przypadkowym 
mutacjom i działaniu doboru naturalnego 
jest jedynie spekulatywną teorią. Siła tego 
przekonania tkwi raczej w uprzednim za-

małgorzata Gazda

onet o oDkryciu brakująceGo oGniwa



9

łożeniu, że ten właśnie mechanizm musiał 
doprowadzić do wspomnianej przemiany. 
I chociaż odkrycie Loki wspiera tę teo-
rię przynajmniej wizerunkowo, to jednak 
samo w sobie nie może być jej jednoznacz-
nym potwierdzeniem.

Przypisy:
[1] Por. Magdalena Efenberger, Ewa Brzeziń-
ska-Błaszczyk, Karolina Wódz, „Archeony – 
drobnoustroje ciągle nieznane”, Postępy Hi-
gieny i Medycyny Doświadczalnej 2014, tom 
68, s. 1453, 1457 [1452-1463], http://tiny.
pl/gqf38.

[2] Zob. A. Spang et al., „Complex archaea 
that bridge the gap between prokaryotes 
and eukaryotes”, Nature 2015, vol. 521, 
no. 7551, s. 173–179, doi:10.1038/natu-
re14447. Por. też: Jyoti Madhusoodanan, 
„Prokaryotic Microbes with Eukaryotelike 
Genes Found”, http://tiny.pl/ghk86 (tekst 
opublikowany 6 maja na stronie interneto-
wej „The Scientist”).
[3] Zob. „Odkryto brakujące ogniwo w ewo-
lucji złożonych komórek”, http://tiny.pl/
ghk81 (tekst z 9 maja 2015 r.).
[4] Por. Ann Gauger, „Major Advance in Re-
vealing the Dawn of Complex Life? Sorry, It’s 
a Little Premature to Break Out the Cham-
pagne”, http://tiny.pl/gh8cg (tekst opubli-

kowany 7 maja na stronie Evolution News 
and Views prowadzonej przez teoretyków 
projektu z Discovery Institute).
[5] Por. Gauger, „Major Advance…”; por. też: 
Efenberger i in., „Archeony…”, s. 1453, 1457.
[6] Por. Douglas D. Axe, „Estimating the 
Prevalence of Protein Sequences Adopting 
Functional Enzyme Folds”, Journal of Mole-
cular Biology 2004, vol. 341, no. 5, s. 1310 
[1295–1315], http://tiny.pl/gq5w4; por. 
też: Stephen C. Meyer, Signature in the Cell. 
DNA and the Evidence for Intelligent De-
sign, Harper One, New York 2009, s. 210.
[7] Por. Meyer, Signature…, s. 273-276.
[8] Por. tamże, s. 376.
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k ent Hovind - znany popularyzator 
kreacjonizmu, który od dekady 
przebywa w więzieniu, niedługo 

wyjdzie na wolność.

Proces Kenta Hovinda wywołał dużo kon-
trowersji wśród amerykańskich chrześci-
jan. Podniosło się wiele głosów, że sprawy 
finansowe, o które został oskarżony, są je-
dynie pretekstem, aby uciszyć niepopraw-
nego ewangelistę. Hovind w swoich wykła-
dach propagował kreacjonizm młodej Zie-
mi i nawoływał do odrzucenia teorii ewo-
lucji na rzecz biblijnego opisu stworzenia.

W 2006 r. Kent Hovind został oskarżony o 
structuring - rozbijanie dużych transakcji 
na wiele mniejszych celem uniknięcia obo-
wiązku raportowania. W Stanach Zjedno-
czonych każda transakcja gotówkowa po-
wyżej kwoty 10 000 $ jest obowiązkowo 
zgłaszana przez instytucje finansowe do 
Departamentu Skarbu. Rozbijanie dużych 
transakcji na wiele mniejszych jest rów-
nież przestępstwem. Prawo to miało w 
zamierzeniu przeciwdziałać praniu brud-
nych pieniędzy. 

Hovind oraz jego żona dokonywali wielu 
wypłat w kwotach niewiele przewyższa-
jących 9000 $. Oskarżony bronił się, że 
po prostu regulował wydatki związane ze 
swoją służbą w gotówce oraz że wykony-
wał również transakcje powyżej 10 000 $ 
i każda z nich była zgodnie z prawem zgła-
szana.

Zarzucono mu również niepłacenie podat-
ków od wynagrodzeń. Hovind twierdził, że 

uważał tych, którzy wykonywali pracę, za 
niezależnych wykonawców odpowiedzial-
nych za płacenie podatków we własnym 
zakresie, a nie zatrudnionych pracowni-
ków. 

Agenci IRS kilkukrotnie nachodzili jego 
mieszkanie i zajęli 10 nieruchomości, któ-
re były częścią Dinosaur Adventure Land 
- kreacjonistycznego parku edukacyjnego. 
Hovind wnosił pozwy przeciwko rządowi, 
jednak nie przyniosły one skutku.

W 2007 r. sąd uznał Kenta Hovinda win-
nym wszystkich 58 zarzutów, a jego żonę 
winną 44 zarzutów. Jo Hovind odbyła karę 
roku więzienia. Kent Hovind pozostaje w 
więzieniu do dziś. 

Rodzina i przyjaciele uruchomili akcję 
„uwolnić Kenta Hovinda” (freekenthovind.
com), do której przyłączyło się wiele osób. 
Przekonują oni, że ewangelista został nie-
słusznie oskarżony oraz że był  źle trakto-
wany (m.in. przenoszono go kilkadziesiąt 
razy do więzień w różnych stanach). Pod-
dają także w wątpliwość bezstronność i 
uczciwość sędzi Margaret Casey Rodgers.

Gdy zbliżał się termin wypuszczenia kre-
acjonisty, postawiono mu kolejne zarzuty.

Kent Hovind zza krat podejmował próby 
kwestionowania zatrzymania jego wła-
sności przez IRS. Według Pensacola News 
Journal Hovindowi orzeczeniem sądu za-
broniono kwestionowania zajęcia mienia. 
Jako że sporządzał i wysyłał dokumenty w 
tym temacie, m.in. ostrzegające potencjal-
nych nabywców o zajęciu mienia, zostały 

mu postawione zarzuty oszustwa kore-
spondencyjnego (mail fraud), spisku dla 
dokonania oszustwa oraz obrazy sądu.

Jednak ława przysięgłych nie mogła dojść 
do rozstrzygnięcia w sprawie tych oskar-
żeń. W marcu 2015 r. uznała go jedynie 
winnym obrazy sądu. 

W przeddzień ponownego rozpatrzenia 
sprawy rząd odstąpił od oskarżeń, a nie-
długo potem sędzia Margaret Casey Rod-
gers uchyliła wyrok za obrazę sądu. 

Kent Hovind ma zostać wypuszczony na 
wolność 9 sierpnia.

cezary kłosowicz

kent hovinD 
wychoDzi na wolność
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w Księdze Rodzaju znajdujemy 
dziwne dla współczesnego 
człowieka słowa: „I rzekł Bóg: 

«Oto wam daję wszelką roślinę przyno-
szącą ziarno po całej ziemi i wszelkie 
drzewo, którego owoc ma w sobie na-
sienie: dla was będą one pokarmem. A 
dla wszelkiego zwierzęcia polnego i dla 
wszelkiego ptactwa w powietrzu, i dla 
wszystkiego, co się porusza po ziemi i 
ma w sobie pierwiastek życia, będzie 
pokarmem wszelka trawa zielona». I 
stało się tak” (Ks. Rodz. 1:29-30). Słowa 
dziwne, bo sugerują, że pożywieniem 
zarówno ludzi, jak i zwierząt w okresie 
przed Upadkiem był wyłącznie pokarm 
roślinny. Porzucenie wegetarianizmu 
nastąpiło dopiero po Potopie Noego. Bóg 
wtedy powiedział do uratowanych lu-
dzi: „Wszystko, co się porusza i żyje, jest 
przeznaczone dla was na pokarm, tak jak 
rośliny zielone, daję wam wszystko” (Ks. 
Rodz. 9:3).
 
Czy to możliwe, żeby dawniej, w raju, 
panował powszechny wegetarianizm? 
Każdy widział na przykład sieci utkane 
przez pająki, przy pomocy których łapią 
one muchy. Mógłby ktoś zapytać: jeśli 
kiedyś pająki nie jadały much, to po co 
im w raju była potrzebna zdolność do 
tkania sieci?
 
Przede wszystkim należy zwrócić uwa-
gę, że pająki w sieci łapią nie tylko owa-
dy. W ich kleiste nici wpadają także pyłki 
roślinne. I nie jest to tylko przypadkowe 
zanieczyszczenie, pająki te pyłki jedzą. 
Pyłek jest zbyt duży, by pająk mógł go 
połknąć. Ale pająki wytwarzają enzy-
my trawienne, które trawią pożywienie 
przed ich połknięciem. Uczeni ustalili, że 
na przykład u młodych w bardzo popu-
larnej rodzinie krzyżakowatych (Arane-
idae) nawet dzisiaj jedną czwartą poży-
wienia stanowi pyłek. [1]
 
Poza tym pająki używają materiału, z 
którego tworzą sieci, nie tylko do chwy-
tania pożywienia. Niektóre budują z nich 
domy. Są takie (Argyroneta aquatica), 
że budują je nawet pod wodą. Sieci uży-
wane są do ochrony jaj. Są też ważnym 
środkiem transportu. Niektóre gatunki 
uwalniają jeden koniec nici, która uno-

szona jest w powietrzu, aż przylgnie do 
jakiegoś bliskiego przedmiotu, np. są-
siedniego krzaku lub drzewa. Wówczas 
pająk używa jej do poruszania się mię-
dzy przedmiotami. Wiele mniejszych ga-
tunków pająków podróżuje na podobnej, 
ale całkowicie uwolnionej nici, będąc w 
stanie przebyć z wiatrem duże odległo-
ści, nawet kilkaset kilometrów (jest to 
tzw. babie lato). [2]
 
Zamiarem Boga, gdy stworzył życie, 
było, by organizmy żywe mnożyły się 
i napełniły Ziemię (Ks. Rodz. 1:22; Izaj. 
45:18). Po Potopie ponownie napełniły 
one Ziemię (Ks. Rodz. 8:15-19). Powsta-
ła wówczas spora różnorodność organi-
zmów wywodzących się z tego samego 
stworzonego rodzaju (baraminu). Na 
przykład na Arce Noego znajdowała się 
tylko jedna para psów, ponieważ są one 
zwierzętami nieczystymi. Ale dzisiaj 
wiele ich genów ujawnia większe zróż-
nicowanie, niż mogło istnieć u tych dwu 
przodków. [3]
 
Najbardziej zróżnicowane geny to te, 
które odpowiadają za oddziaływanie 
z otoczeniem. U psów są to geny wpły-
wające na system immunologiczny oraz 
na węch. U kaczek bardzo zróżnicowany 
jest enzym stanowiący część białka jaja. 
[4] Zmiany specyficzności enzymu oka-
zują się także odpowiedzialne za umoż-
liwienie małpom żywiącym się liśćmi, by 
przeżyły na tej niezwykłej diecie, oraz 
za pojawienie się toksyn u innych orga-
nizmów, jak jad u pewnych ryjówek. [5]
 
Należy zwrócić uwagę, że te zmiany, choć 
można je nazwać ewolucyjnymi, nie sta-
nowią przedmiotu sporu między ewolu-
cjonistami i kreacjonistami. Wiele z tych 
zmian polega na uproszczeniu poziomu 
molekularnego, gdyż redukują jakiś już 
złożony system biochemiczny. W innych 
przypadkach są one tylko niewielką po-
prawką, która pomaga zwierzętom lepiej 
funkcjonować w środowisku. Tylko nie-
liczne z nich - te, które wymagają mutacji 
jednego, najwyżej dwu genów jednocze-
śnie - można uznać za dzieło przypadku. 
Z całą pewnością większość wspomnia-
nych zmian nie jest rezultatem przypad-
ku, ale raczej dowodem projektu, który 

przez redukcję puli genetycznej umoż-
liwia stworzeniom reprodukować się i 
napełniać Ziemię.
 
W dzisiejszym świecie obserwujemy 
znaczne zróżnicowanie kształtu paję-
czyn. [6] Uwzględniwszy to, co widzimy 
u innych zwierząt, można przypuszczać, 
że ta zdumiewająca różnorodność pa-
jęczyn powstała po Stworzeniu. Pająki, 
jakie były pierwotnie stworzone, mia-
ły zdolność produkowania pajęczyny, a 
umożliwiająca to genetyka była wystar-
czająco złożona, by umożliwić zmiany 
adaptacyjne.
 
W podobny sposób zaprojektowano pa-
jąki i inne zwierzęta, by po Potopie mo-
gły się przystosować do jedzenia mię-
sa. Bóg stworzył świat bardzo dobry, a 
zmiany adaptacyjne, jakie miały miejsce 
po Stworzeniu, są wyraźnym dowodem 
na to, że żyjemy w upadłym świecie.

 

(Jean K. Lightner, DVM, MS, „Pre-Flood Spider 
Food?”, Creation Matters March-April 2015, vol. 
20, No. 2, s. 5.)

Przypisy:
 
[1] Benjamin Eggs and Dirk Sanders, „Herbi-
vory in spiders: the importance of pollen for 
orb-weavers”, PLoS ONE vol. 8(11), s. e82637, 
http://tiny.pl/xqh96.
[2] Chad Arment, Eight-Legged Marvels: Beauty 
and Design in the World of Spiders, Coachwhip 
Books, Landisville, PA 2008.
[3] Jean K. Lightner, „Karyotypic and allelic di-
versity within the canid baramin (Canidae)”, Jo-
urnal of Creation 2009, vol. 23, no. 1, s. 94–98, 
http://tiny.pl/m2lrp.
[4] Jean K. Lightner, „Curious patterns of va-
riation within the Anatidae monobaramin and 
implications for baraminological research”, w: 
Roger W. Sanders (ed.), Genesis Kinds:  Creatio-
nism and the Origin of Species - Proceedings 
of the Eighth BSG Conference, Occasional Pa-
pers of the BSG 2009, no. 13, s. 5, http://tiny.
cc/6d1wxx.
[5] Jean K. Lightner, „Gene duplications and 
nonrandom mutations in the family Cer-
copithecidae: Evidence for designed mecha-
nisms driving adaptive genomic mutations”, 
Creation Research Society Quarterly 2009, vol. 
46, no. 1, s. 1–5; Jean K. Lightner, „Gene duplica-
tion, protein evolution, and the origin of shrew 
venom”, Journal of Creation 2010, vol. 24, no. 2, 
s. 3–5, http://tiny.pl/m2lrl.
[6] Arment, Eight-Legged Marvels…

marta cuberbiller 
m.cuber@wp.pl
creationism.org.pl/members/mcuberbiller
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Stopy 
stworzone do 
chodzenia

Nasze stopy, w odróżnieniu od stóp małp, są zaprojektowane 
tak, że możemy chodzić w pozycji wyprostowanej

W 1973 roku w skamieniałym pyle wulkanicznym w Tanzanii, w Afryce, zo-
stały odkryte ślady stóp. Specjaliści stwierdzili, że wyglądają one zupełnie 
tak samo, jak ślady współczesnych ludzi, i nie są wcale podobne do odcisków 
stóp małp. Jednak naukowcy, którzy odnaleźli te ślady, stanowczo stwierdzili, 
że są to ślady „małpoludów”. Dlaczego? Powodem było ich przekonanie, że 
skały, w których ślad został odciśnięty, mają 3,5 miliona lat, a zgodnie z teo-
rią ewolucji ludzie nie mogli żyć w tak odległych czasach. Jak widać, mimo że 
ślady stóp wyglądały tak samo, jak ludzkie, uczeni nie byli w stanie przyznać, 
że odcisnęli je ludzie, ponieważ to nie pasowało do ich teorii.

Jesteśmy przekonani, że ich datowanie jest błędne, że te ślady stóp mają 
najwyżej kilka tysięcy lat, a zostawili je ludzie tacy jak my.

Orangutany mają cztery ręce, wszystkie 

stworzone do chwytania.

tylko ludzie maja 
dwie rece i dwie 
nogi!

naSze Stopy Sa inne
Ludzka stopa składa się z 26 kości, 33 stawów i ponad 1200 
mięśni, ścięgien i więzadeł. Małpy mają tę samą liczbę kości w 
stopach co ludzie, ale ich stopy znacznie różnią się od naszych. 
Są jak dłonie - stworzone bardziej do chwytania niż do chodze-
nia na dwóch nogach. To prawda, że niektóre małpy potrafią 
przez krótki czas chodzić na dwóch nogach, ale nie są w stanie, 
tak jak my, stanąć w wyprostowanej pozycji. Zostały stworzone 
do chodzenia na kłykciach dłoni. Z krótkimi nogami i długimi 
rękami poruszają się znacznie szybciej na czworaka lub skacząc 
po drzewach niż na dwóch nogach.

To ciekawe, że większość zwierząt ma cztery nogi. 
Wyjątkiem są małpy, które mają... cztery ręce. Tylko 
ludzie mają dwie ręce i dwie nogi!

odciSki Stóp opowiedza 
hiStorie!

Tytuł oryginału: Our wOrld
Oryginalna gazetka kreacjonistyczna 

dla dzieci wydawana jest raz na kwartał 
przez Creation Resources Trust

Kontakt: www.crt.org.uk
Email: info@crt.org.uk



Kiedy w 1974 r. w Afryce zostały odkryte skamieniałe szczątki małpy, 
niektórzy naukowcy byli przekonani, że jest to przodek współczesnego 
człowieka. Odkryty szkielet stanowił mniej niż połowę całości. Brakowa-
ło większości z kości nogi, brakowało też kości stóp. Pomimo to na pod-
stawie tego szkieletu został wykonany pełnego rozmiaru model (taki, 
jak eksponat muzealny na zdjęciu po lewej) i nadano mu nazwę „Lucy”.
Jeśli przyjrzymy się modelowi, zauważymy, że ma on ludzkie stopy, 
choć w znalezisku żadnej z kości stopy nie było. Odkryty szkielet wy-
gląda jak szkielet małpy, więc dlaczego ludzie, którzy zrobili model, 
nie dali mu też małpich stóp? Czyżby chcieli, abyśmy wierzyli, że ludzie 
nie zostali stworzeni, ale wyewoluowali z małpopodobnych przodków? 
My wierzymy, że „Lucy” była tylko małpą i że dodanie jej ludzkich stóp 
jest ogromnym nadużyciem!

Ile nóg ma rozgwiazda? Wydaje się, że pięć, prawda? Ale w rzeczywi-
stości to nie jest poprawna odpowiedź! Większość rozgwiazd ma pięć 

ramion, ale wzdłuż każdego z nich znajdują się setki 
malutkich nóżek (poniżej po prawej). 

Drobniutkie „zastawki” spra-
wiają, że nóżki rozciągają 
się i skracają, kiedy woda jest 
przez nie przepompowywana. 
Bardzo sprytny projekt, którego 
ewolucja nie jest w stanie wytłu-
maczyć.

„Stonogi” też mają wiele nóg. Do-
brze, że nie muszą nosić butów!

Poskoczki (Periophthalmus - rodzaj 
morskich ryb z rodziny babkowa-
tych) wypełzają z wody i używając 
swoich płetw, „chodzą” brzegiem 
morza. Teoria ewolucji mówi, że 
miliony lat temu niektórym rybom 
wyrosły nogi, wypełzły one z mo-
rza i przekształciły się w płazy. Ale 
płazy miały wyewoluować z ryb 
kostnoszkieletowych, jak celakan-
tokształtne. Poskoczki są zaś rybami promieniopłetwymi, 
a ten rodzaj płetw wyklucza je z grona domniemanych 

przodków płazów. Są jednak dosko-
nale zaprojektowane do sposobu ży-
cia, jaki prowadzą.
Na zdjęciu przedstawiony jest po-

skoczek mułowy (Periophthalmus 
barbarus) „chodzący” na swoich 
płetwach. Ryby te nie są jednak do-
wodem na ewolucję.
Latimeria to ryba celakantokształt-
na (zwana też żywą skamieniało-
ścią – przyp. tłum.), która ma kostny 
szkielet. Znano ją tylko jako skamie-
niałość i uważano za wymarłą. Nie-
którzy myśleli nawet, że była ona 

przodkiem zwierząt lądowych, aż do momentu, gdy się 
okazało, że ryba ta wciąż żyje w oceanie.

Stóp bez liku!

Małpa z ludzkiMi 
Stopami?

„chodzaca ryba” nie jeSt 
dowodem na ewolucje
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kacik  zagadek

1. Pomarańcza, jabłko, banan, ziemniak, gruszka.
2. Borsuk, kret, traszka, mysz, wiewiórka.
3. Łabędź, gęś, orzeł, sowa, nietoperz.

4. Rekin, pstrąg, konik morski, delfin, tuńczyk.
5. Dąb, mniszek lekarski, jesion, jawor, klon.
6. Żaba, żółw, aligator, gekon, iguana.

ROZWIĄZANIE ZAGADEK:

Zakodowany tekst:
SŁOWO TWOJE JEST POCHODNIĄ NOGOM MOIM I ŚWIATŁOŚCIĄ ŚCIEŻKOM 
MOIM. Psalm 119:115)

Co tu nie pasuje:
1. Ziemniak – nie jest owocem.
2. Traszka – nie jest ssakiem
3. Nietoperz – nie jest ptakiem.
4. Delfin – nie jest rybą.
5. Mniszek lekarski – nie jest drzewem.
6. Żaba – nie jest gadem.

przyrodnicze notatki 

geoffa chapmana 
Kiedy kończy nam się jedzenie, za-
zwyczaj bez większego problemu 
możemy wyskoczyć po coś do sklepu. 
Większość ludzi posiada lodówki lub 
zamrażarki, w których przetrzymuje 
żywność. Jednak dla zwierząt ży-
jących w krajach o zimnym klimacie 
znalezienie zimą odpowiedniej ilości 
pokarmu stanowi problem. W jaki 
więc sposób udaje im się przetrwać 
zimę? Niektóre zwierzęta zapadają 
w stan hibernacji, inne potrafią zna-
leźć tyle pożywienia, ile potrzeba im 
do przetrwania, nawet jeśli wymaga 
to przekopania się przez głęboki 
śnieg. Jeszcze inne magazynują po-
karm przed nadejściem zimy. Krety 
robią zapasy robaków, myszy gro-
madzą jagody i nasiona. Wiewiórki 
zaś zbierają orzechy i zagrzebują je 
w różnych miejscach. Dzięki temu na-

wet jeśli jakieś inne zwierzę odkryje 
jedną z kryjówek, wciąż mają moż-
liwość wyżywienia się, korzystając 
z innych spiżarni – bardzo sprytna 
sztuczka.
Skąd te wszystkie zwierzęta wiedzą, 
że nadchodzi zima i że muszą za-
cząć robić zapasy żywności, zanim 
nadejdzie ochłodzenie? Dzieje się 
tak dzięki instynktowi, a to oznacza, 
że są one w ten sposób zaprogramo-
wane. Zupełnie jak komputer jest za-
programowany do robienia różnych 
rzeczy. Wiemy, że programy kom-
puterowe zostały zaprojektowane 
przez inteligentnych ludzi. Czyż nie 
możemy stwierdzić z całą pewnością, 
że zwierzęta, które przygotowują się 
na zimę, robiąc zapasy jedzenia, 
również miały inteligentnego Stwór-
cę?

ZAKODOWANy TEKsT
Użyj podanego kodu do odszyfrowania wersetu z Biblii, 
który daje dobrą radę dotyczącą naszych nóg.

TNRZR   WZRLF   LFTW   sRDJRĘOKC   ORIRŃ   ŃRKŃ
K   UZKBWNRUDKC   UDKFĄŁRŃ   ŃRKŃ.

kod:

CO TU NIE pAsUJE?

B C Ć d E Ę F G H I J K l Ł M N Ń O p r s Ś T u w y Z Ź Ż A Ą
B C Ć d E Ę F G H I J K l Ł M N Ń O p r s Ś T u w y Z Ź ŻA Ą
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dziwne  i  cudowne
Większość żab i ropuch miesz-
ka albo blisko wody, albo w 
wodzie, ponieważ potrzebują 
one wilgoci do zapłodnienia 
i złożenia skrzeku. Lecz jest 
taka ropucha – amerykańska 
grzebiuszka ziemna (Ameri-
can spade-foot Toad z ang. 
dosłownie ropucha szpadlo-
łapa – przyp. tłum.), która 
żyje na pustyniach Ameryki 

Północnej i jest specjalnie zaprojektowana do życia w tak su-
chych warunkach.
Zacznijmy od tego, że jej tylne nogi są ukształtowane jak szpa-
dle, stąd jej angielska nazwa. Dzięki tym specjalnym stopom 
może zakopywać się w ziemi. Grzebiuszka kopie tunel i zagrze-

buje się pod ziemią, gdzie pozostaje nawet przez 
cały rok, bez jedzenia, cze-

kając na deszcz. Ro-
puchy wydają się sły-
szeć padający deszcz 
nawet spod ziemi, bo 

jest on dla nich sygnałem do wyjścia z nor i szukania partnera. 
Następnie w kałużach powstałych po obfitych opadach desz-
czu składają skrzek, z którego w ciągu kilku dni wylęgają się 
kijanki.
Kiedy maleństwa się wyklują, muszą w ciągu najwyżej kilku 
tygodni najeść się wystarczająco dużo, aby przetrwać do na-
stępnego deszczu. Potem, podobnie jak ich rodzice, wykopują 
jamę i chowają się pod ziemią aż do nadejścia kolejnego desz-
czu, który może spaść 
dopiero w następnym 
roku. Wtedy cały pro-
ces się powtarza.
Czy myślisz, że ewolu-
cja przez małe, stop-
niowe zmiany mogła 
wytworzyć grzebiusz-
kę?
Dlaczego te ropuchy zaczęły żyć na pustyni? I jak mogły one 
przetrwać, zanim wytworzyły im się te specjalne stopy, zdolność 
do szybkiego rozmnażania i przebywania pod ziemią przez 
tak długi czas? Wierzymy, że to Bóg stworzył i zaprojektował 
te fascynujące ropuchy!

kroczac droga zycia
Kiedy się rodzimy, jesteśmy dość bezradni i zależni od tych, 
którzy się nami opiekują. Po kilku miesiącach zaczynamy racz-
kować, by po pewnym czasie (zwykle zanim osiągniemy wiek 
dwóch lat) nauczyć się chodzić, z dużą pomocą Mamy lub Taty. 
Kiedy w końcu zaczniemy chodzić, nikt nie może nas zatrzymać! 
Życie wtedy staje się bardzo ciekawe, gdy możemy odkrywać 
wciąż nowe rzeczy. Umiejętność chodzenia w wyprostowanej 
pozycji jest tylko jedną z wielu rzeczy, które czynią nas wyjąt-
kowymi i tak różnymi od zwierząt.
Zostaliśmy wyróżnieni także w innej ważnej sprawie: możemy 
poznać Boga, naszego Stwórcę jako naszego Pana i Zbawi-

ciela. Chociaż Bóg jest wielki, pełen mocy i święty, przyszedł 
do nas w osobie Jezusa. Urodził się jako bezradny noworodek, 
uczył się chodzić i stopami, takimi jak nasze, chodził po ziemi 
zaledwie przez trzydzieści kilka lat. Jezus umarł na krzyżu po 
to, żeby mogły być nam wybaczone wszystkie złe rzeczy, które 
zrobiliśmy. On powstał z martwych, abyśmy mogli żyć z Nim już 
na zawsze. Czasami chodzenie drogą życia jest trudne, lecz je-
śli zaufamy Jezusowi, On nigdy nas nie opuści. Obiecał nam: „A 
oto Ja jestem z wami po wszystkie dni aż do skończenia świata” 
(Mt 28:20). Bóg nie zostawił nas, abyśmy szli przez życie sa-
motnie. On dał nam Biblię jako naszą mapę i przewodnik oraz 
Ducha Świętego jako naszego Pomocnika. Jezus wezwał swoich 
pierwszych uczniów: „Chodźcie za mną”. Czy Ty poszedłeś za 
nim?

potrzebujemy 
naszych łuków!
Nasze stopy są tak wyjątkowe, że to niemożliwe, żeby wyewo-
luowały ze stóp małp. Nasz paluch musiałby znaleźć się w in-
nym miejscu (małpy mają paluch przeciwstawny, ustawiony pod 
pewnym kątem do osi stopy – przyp. tłum.), co stanowiłoby 
dużą trudność przy chodzeniu. Kości naszej stopy ułożone są 
w łuki (sklepienia), które bardzo przypominają sklepienia mo-
stów. Małpy zaś mają płaskie stopy. To dlatego możemy robić 
rzeczy, których nigdy nie byłyby w stanie zrobić małpy. Łuki 
naszych stóp umożliwiają nam zarówno bieganie na dwóch no-
gach, jak i stawanie na palcach. Czasem ludzie cierpią z powo-
du płaskostopia, czyli takiego zniekształcenia stopy, które po-
woduje spłaszczenie jej łuków. Bieganie czy uprawianie sportu 

sprawia takim ludziom trudność. Sklepienia mostów zostały za-
projektowane przez inżynierów. Czy nie jest oczywiste, że łuki 
w naszych stopach również zostały zaprojektowane i są dziełem 
Boga, który na początku stworzył człowieka?

Znany naukowiec Leonardo da Vinci powiedział: „Ludzka 
stopa jest arcydziełem inżynierii i dziełem sztuki”.
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piotr Setkowicz

trzecieGo Dnia czy po trzech Dniach?

Ż aden inny okres pobytu Syna Boże-
go na ziemi nie został w Biblii przed-
stawiony tak szczegółowo, jak kilka 

dni między wjazdem do Jerozolimy a Zmar-
twychwstaniem. Najwidoczniej jej autorzy 
uważali, że jest rzeczą szczególnie ważną, 
by każdy chrześcijanin wiedział, co się wte-
dy stało, dobrze zrozumiał znaczenie tych 
wydarzeń i wierzył, że rzeczywiście miały 
one miejsce. Przede wszystkim zależało 
im na tym, żeby czytający ich słowa zrozu-
mieli, że tylko męka i śmierć Jezusa mogła 
zmazać grzechy każdego z nas. Chcieli też 
upewnić ich, że Jego zmartwychwstanie 
jest faktem, a także dowodem, że ofiara zo-
stała przyjęta, a wierzący w Niego już nie 
są w swoich grzechach (1 Kor. 15:17). Każ-
da z Ewangelii przedstawia te wydarzenia 
trochę inaczej, wnosi jakieś dodatkowe 
szczegóły. Jednak uzgodnienie tych relacji 
i ułożenie wszystkich elementów w spójną 
całość okazuje się wcale nie takie łatwe. Dla 
pewnych ludzi związane z tym problemy 
są pretekstem do kwestionowania praw-
dziwości Ewangelii. Inni podejmują próby 
odczytania ich „na nowo”. Jedną z takich 
prób jest książka Mieczysława Pajewskiego 
„Chrystus umarł we środę”. 

Tytuł jest streszczeniem wywodu. Autor za 
fundament uznaje słowa Jezusa: Pokolenie 
złe i cudzołożne znaku żąda, ale nie otrzyma 
innego znaku jak tylko znak Jonasza proro-
ka. Albowiem jak Jonasz był w brzuchu wie-
loryba trzy dni i trzy noce, tak i Syn Człowie-
czy będzie w łonie ziemi trzy dni i trzy noce 
(Mat. 12:39–40). Chronologia wydarzeń 
jego zdaniem była następująca. Jezus został 
aresztowany w nocy z wtorku na środę i 
postawiony przed Sanhedrynem. W środę 
wcześnie rano Żydzi skazali Go na śmierć. 
Następnie skłonili Piłata, by również wydał 
taki wyrok i zarządził egzekucję. Wieczo-
rem tego dnia Józef z Arymatei z pomocą 
Nikodema pochował Jezusa w swoim gro-
bie. Następny dzień, czwartek, był pierw-
szym dniem Święta Przaśników, w którym 
obowiązywał całkowity zakaz pracy. Takie 
święta Biblia nazywa niekiedy szabatami, 
bo słowo to oznacza po prostu „odpoczy-
nek”. Następnie minął piątek i „normalny” 
szabat. Gdy po szabacie, o świcie pierwszego 
dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i 
druga Maria, aby obejrzeć grób (Mat. 28:1), 
stwierdziły, że jest on pusty. Zmartwych-
wstanie musiało nastąpić niedzielnym 
rankiem lub jeszcze w nocy. Pajewski uwa-
ża, że słowa Jezusa o trzech dniach i trzech 

nocach musiały być spełnione dokładnie. 
Według niego czwartek, piątek i sobota 
to te trzy dni. Noc ze środy na czwartek, z 
czwartku na piątek i z piątku na sobotę to 
pełne trzy noce.

Na początek zauważmy, że zapowiadając, 
jak długo będzie leżał w grobie, Jezus jakby 
„wahał się”. W tej samej Ewangelii Mate-
usza kilka rozdziałów dalej możemy prze-
czytać, że dnia trzeciego zostanie wzbudzo-
ny z martwych (Mat. 16:21 i 20:19). Podob-
ną obietnicę zapisali Jan (Jan 2:19–22) i 
Łukasz (Łuk 9:22). Natomiast w Ewangelii 
Marka jest zapowiedź, że po trzech dniach 
zmartwychwstanie (Mar. 9:31). Tych różnic 
autor książki „Chrystus umarł we środę” 
jakby nie zauważa i nie wyjaśnia. Pomija 
milczeniem słowa apostoła Pawła, że Je-
zus dnia trzeciego został wzbudzony z mar-

twych (1 Kor. 15:4). Przyjmuje też za rzecz 
oczywistą, że dzień śmierci Jezusa nie liczy 
się jako dzień w grobie. Do tych spraw jesz-
cze wrócę. Na razie chcę zająć się przesłan-
kami, na których opiera się przypuszczenie, 
że tym dniem była środa. Czy nie musiał to 
być piątek, skoro następnym dniem była 
sobota? Otóż zdaniem Pajewskiego nie. Po-
wołuje on przykłady żydowskiego Święta 
Trąb i Dnia Pojednania. Nie musiały one 

wypadać w sobotę, a w Biblii nazywane 
są sabatami (3 Mojż. 23:23–32). Słowo to 
oznacza po prostu „odpoczynek”. Jego zda-
niem ewangeliści nazwali dzień po śmierci 
Jezusa sabatem tylko dlatego, że był to dzień 
świąteczny, pierwszy dzień Święta Przaśni-
ków, który niekoniecznie musiał być saba-
tem – siódmym dniem tygodnia. Rodzi się 
jednak pierwsza wątpliwość. Ewangeliści 
znali termin „święto” i używali go. Zapisali, 
że arcykapłani i starsi postanowili pojmać 
i zabić Jezusa nie w święto, aby nie powsta-
ły rozruchy między ludem (Mat. 26:5, Mar. 
14:2). Jan, pisząc o ostatnim wielkim dniu 
święta Namiotów (Jan 7:37), nie używa sło-
wa „sabat”, choć też był to dzień, w którym 
Żydom nie wolno było pracować. Dlaczego, 
opisując śmierć i zmartwychwstanie Jezu-
sa, mieliby nagle zacząć wyrażać się w tak 
skomplikowany sposób? Tym bardziej, że 

opis chronologii tych wydarzeń poprzez 
„kalendarz liturgiczny” nie jest łatwy. 

Jeśli ktoś uważnie przeczyta opisy męki 
Jezusa znajdujące się w Ewangeliach, po-
winien zauważyć, że święto Paschy jest tam 
obchodzone dwa razy. Nie ma wątpliwości, 
że Ostatnia Wieczerza, którą Jezus spożył 
z uczniami przed aresztowaniem, była ży-
dowską wieczerzą paschalną. Dokładnie 
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tak określają ją Marek (Mar. 14:12) i Łu-
kasz (Łuk. 22:8). Mateusz pisze, że ucznio-
wie przygotowali Paschę (Mat. 26:19). 
Czas, kiedy to zrobili, też jest dokładnie 
określony. Był to pierwszy dzień Przaśni-
ków, kiedy zabijali baranka wielkanocnego 
(Mar. 14:12). Podobnie pisze Łukasz (Łuk. 
22:7). Określenie pierwszy dzień Przaśni-
ków może wprowadzić trochę zamieszania, 
bo ściśle rzecz biorąc to trwające siedem 
dni święto zaczynało się w pierwszym mie-
siącu roku od wieczora czternastego dnia 
tego miesiąca  (2 Mojż. 12:18). Czyli dzień 
przygotowania Paschy poprzedzał te świę-
ta, ale w języku potocznym uznawano go 
już za świąteczny. Kto próbował w Polsce 
załatwić coś w Wigilię Bożego Narodzenia, 
zrozumie. Tak naprawdę pierwszym dniem 
Święta Przaśników był dzień zaczynający 
się tego wieczora, gdy zjadano baranka. 
Tego dnia pobożnemu Żydowi nie wolno 
było wykonywać żadnej pracy. U prześla-
dowców Jezusa wszystko było przesunięte 
o jeden dzień. Nocą po pojmaniu Go palili 
ogień (Jan 18:18), co było pracą. Nie we-
szli do pretorium Piłata, aby się nie skalać, 
by móc spożyć wieczerzę paschalną (Jan 
18:28). Najwyraźniej nie było zgody wśród 
Żydów, kiedy przypada dzień świąteczny, 
ale wszyscy zgadzali się, jaki jest dzień 
tygodnia. Ewangelie są relacjami. Można 
oczekiwać, że autorzy będą pisali w sposób 
jednoznaczny.

Co jeszcze ma świadczyć o tym, że między 
śmiercią a zmartwychwstaniem Jezusa 
były dwa dni, które można nazwać saba-
tami? Autor książki „Chrystus umarł we 
środę” zwraca uwagę, że według Marka, 
gdy minął sabat, Maria Magdalena i Maria 
Jakubowa, i Salome nakupiły wonności, aby 
pójść i namaścić go (Mar. 16:1). Natomiast 
według Łukasza kobiety przygotowały 
wonności i maści. Przez sabat zaś odpoczy-
wały według przykazania (Łuk. 23:56). Jego 
zdaniem jedynym sposobem uzgodnienia 
tych relacji jest przyjęcie, że wonności do 
namaszczenia Jezusa kupiono w dniu na-
stępującym po pierwszym dniu Święta 
Przaśników a poprzedzającym normalny 
sabat. Nie uważam, by tak było. Kobiety 
patrzyły jak Józef z Arymatei wziął ciało i 
owinął je w czyste prześcieradło i złożył w 
swoim nowym grobie (Mat. 27:59–60). Być 
może nie było ich, gdy przyszedł Nikodem 
niosąc około stu funtów mirry i aloesu (Jan 
19:39) i razem z Józefem dopełnił żydow-
skich zwyczajów pogrzebowych. Być może 
uznały, że wonności jest jeszcze za mało i 
poszły je przygotować z tego, co miały pod 
ręką. O tym prawdopodobnie pisze Łukasz. 
Zauważmy, że w jego relacji nie ma mowy 
o kupowaniu. Gdy skończyły, był już czas 
obowiązkowego odpoczynku. Podczas nie-
go uznały, że mają zbyt mało maści i gdy 
tylko minął sabat, dokupiły wonności. O 
tym pisze Marek. 

Przyjmijmy, że Jezus rzeczywiście umarł 

w środę, a w czwartek był pierwszy dzień 
Święta Przaśników. Czemu kobiety czekały 
z namaszczeniem zwłok aż do niedzieli? 
Czy w piątek nie zdążyłyby kupić, przygo-
tować wszystkiego i pójść do grobu? Z pew-
nością Nikodem miał mniej czasu od nich. 
Prawdopodobnie w nocy uczestniczył w 
posiedzeniu Sanhedrynu razem z Józefem z 
Arymatei. Sumienie musiało mu wyrzucać, 
że nie zrobił nic w obronie oskarżonego. 
Potem obserwował, co się dzieje z gasnącą 
nadzieją, że ktoś położy kres temu obłędo-
wi. Za przygotowanie wonności zabrał się 
chyba dopiero, gdy Piłat wydał wyrok, czyli 
około godziny trzeciej według tamtej ra-
chuby, naszej dziewiątej. Zdążył przygoto-
wać sto funtów wonności przed wieczorem. 

Maria Magdalena i Maria Jakubowa, i Salo-
me miały ważny powód, żeby spieszyć się 
z namaszczaniem. W Palestynie jest dość 
ciepło i ciała szybko się rozkładają. Maści 
pogrzebowe nie hamują tego procesu. To 
odpowiednik naszych kwiatów.[1] Wła-
śnie dlatego Żydzi grzebią zmarłych szyb-
ko. Nawet w kilka godzin po stwierdzeniu 
śmierci.[2] Jeśli trzymamy się tradycyjnej 
chronologii, łatwo zauważyć ten pośpiech. 
Materiał na wonności zapewne kupiły za-
raz po zmierzchu. Nard, aloes i majeranek 
trzeba było rozetrzeć na żarnach lub w 
moździerzach.[3] Pewnie pracowały przez 
całą noc i były przy grobie o świcie, żeby 
ciało jeszcze nie cuchnęło, a przynajmniej 
nie za bardzo… Naprawdę trudno znaleźć 
przyczynę zwłoki, której wymaga hipoteza 
Pajewskiego.

Zastanawia jeszcze jedno. Kobiety, idąc,     
myślały tylko o tym, kto im usunie kamień 
zamykający wejście do grobu. Najwyraź-
niej nie wiedziały, że postawiono przy nim 
straż, a na kamieniu znajduje się pieczęć, 
której złamanie karane jest śmiercią. Jeśli 
śmierć nastąpiła w piątek, łatwo to zrozu-
mieć. Istniał przepis o drodze sabatowej. 
Pobożny Żyd mógł przejść tego dnia 2000 
łokci, czyli około 900 metrów. [4] Jeśli jed-
nak Jezus leżał w grobie od środy, trudno 
wytłumaczyć, dlaczego w piątek żaden z 
jego zwolenników nie pojawił się przy gro-
bie i nie powiadomił innych o sytuacji. Było 
to przynajmniej 120 osób, bo tyle zebrało 
się w wieczerniku w dzień zesłania Ducha 
Świętego. Ci ludzie byli przestraszeni, zała-
mani, ale kochali swego nauczyciela i nadal 
tworzyli zwarte środowisko, w którym wia-
domości rozchodziły się szybko. Uczniowie 
idący do Emaus wiedzieli o pustym grobie 
już po kilku godzinach, choć nie wierzyli w 
zmartwychwstanie (Łuk. 24:13.32).

Właśnie ci uczniowie, rozmawiając wtedy z 
Jezusem, wypowiedzieli słowa, które moim 
zdaniem pozwalają stwierdzić, w którym 
dniu tygodnia umarł Jezus. Arcykapłani i 
zwierzchnicy nasi wydali na niego wyrok 
śmierci i ukrzyżowali go. A myśmy się spo-
dziewali, że On odkupi Izraela, lecz po tym 

wszystkim już trzeci dzień, jak to się stało 
(Łuk. 24:20–21). Rozmowa z pewnością 
odbyła się w pierwszy dzień tygodnia (Łuk. 
24:1 i 13). Skoro w niedzielę był trzeci 
dzień, jak to się stało, to znaczy, że stało się 
to w piątek. Autor „hipotezy środy” zdaje 
sobie sprawę, jakie to dla niej zagrożenie. 
Próbuje jej bronić na dwa sposoby. Tłu-
maczy, że nie chodziło wyłącznie o ukrzy-
żowanie, ale też o postawienie warty przy 
grobie. Jednak ci, których nadzieje umarły 
wraz z Jezusem, mówili tylko o wyroku i 
egzekucji. O rozmowach starszyzny z Piła-
tem mogli nawet nie wiedzieć. Stosuje też 
konsekwentnie swój osobliwy sposób li-
czenia dni. Wartę postawiono następnego 
dnia po śmierci Jezusa, czyli według niego 
we czwartek. Pajewski jednak liczy tylko 
piątek, sobotę i niedzielę i wychodzą mu 
trzy dni...

Co jeszcze ma świadczyć o tym, że Chrystus 
umarł we środę? Jego zapowiedź o trzech 
dniach i trzech nocach. Słowa Mesjasza mu-
siały się spełnić. Trudno się nie zgodzić, ale 
warto wiedzieć, jak rozumieli je Żydzi. 

Zajrzyjmy do Księgi Estery. Jej bohaterka 
powiedziała swoim rodakom: pośćcie za 
mnie; przez trzy doby nocą dniem nie jedzcie 
i nie pijcie; również ja i moje służebnice tak 
będziemy pościć, a potem udam się do króla, 
choć to jest wbrew prawu (Es. 4:16). Jednak 
w pałacu królewskim stanęła już trzeciego 
dnia (Es. 5:1). Podobnie Józef oddał swoich 
braci pod straż na trzy dni, a trzeciego dnia 
wypuścił (Rdz. 42:17–18). To nie są przeja-
wy niesłowności biblijnych bohaterów ani 
przypadkowe błędy. Zasadę, według której 
Żydzi liczyli, podaje Talmud. Posiadamy na-
ukę: dzień i noc są Onach (czas) i część Onach 
jest jak jego całość. [5] Pajewski uważa, że 
„część jest niczym”. Można i tak, ale to nie 
jest żydowski sposób liczenia. Bywa on sto-
sowany także w naszych czasach. Wystar-
czy, na przykład, żeby firma działała nawet 
jeden dzień w miesiącu, a daniny musi za-
płacić za cały. W ZUS miesiąc jest onach i 
część jest jak całość.

Uważam, że z biblijnych relacji jasno wy-
nika, że Jezus umarł w piątek. Ich pozorne 
sprzeczności łatwo można wyjaśnić. Mate-
usz i Marek byli Żydami i swoje pisma kie-
rowali głównie do rodaków. Dlatego czyta-
my w nich o trzech dniach i nocach w łonie 
ziemi i zmartwychwstaniu po trzech dniach. 
Łukasz był Grekiem i konsekwentnie pisał, 
że Jezus zmartwychwstał trzeciego dnia. 
Tak też twierdził Żyd Paweł w 1 Liście do 
Koryntian, czyli Greków. Po prostu w róż-
nych kulturach czas można różnie liczyć.

Przypisy:

[1] Daniel–Rops, „Dzieje Chrystusa”, IW PAX, Warszawa 1995, 
str.501.
[2] http://www.kirkuty.xip.pl/pogrzeb_zydowski.htm
[3] Daniel – Rops, op. cit., str.507.
[4] Giuseppe Ricciotti, „Życie Jezusa Chrystusa”, Wydawnictwo 
PAX, Warszawa 1954, str.85.
[5] http://mateusz.pl/pow/030204.htm



17

habemuS papam cz. 2

michał farfos

fo
t. 

c
re

at
iv

ity
 10

3
/f

lic
kr

.c
om

/c
c

 b
y

S łońce, ten niestrudzony sługa pra-
cy, już dawno skrył się za linią ho-
ryzontu, ustępując nieba swojemu 

odwiecznemu partnerowi, który dzisiej-
szej nocy nie uraczył ludzi swym bla-
skiem, jak gdyby świadomie głosząc pro-
test swoim niemym krzykiem ciemności. 
Oczy całego świata były skupione na sercu 
Italii, gdzie już od dłuższej chwili z małego 
komina unosił się kredowy dym kreślący 
na czarnej tablicy przyszłe koleje losu tak 
licznie zebranego stada dwunogów, któ-
re w chwili pełnego napięcia i ekscytacji 
podsycało jeszcze swoje uniesienie becze-
niem pieśni ku chwale swej Matki.

Opuśćmy jednak na razie wydarzenia na 
powierzchni i powróćmy tam, gdzie pozo-
stawiliśmy poprzednio naszego bohatera, 
czyli do prawdziwego serca wydarzeń ma-
jących odbicie w świecie ludzkim.

Siedział naprzeciwko swego szefa, od 
którego oddzielała go jedynie odległość 
metalowego stołu. Rozkoszował się trun-
kiem,  a jego obolałe plecy zażywały w 
skórzanym fotelu niezwykłego komfortu.
Po dłuższej chwili znów poczuł na sobie 
przenikliwy wzrok mogący kruszyć skały, 
po czym odezwał się głos przedstawiający 
kolejną serię zaleceń, wobec których nie 
można przejść obojętnie.

- Mój drogi przyjacielu, niewątpliwie do-
prowadzenie sprawy do chwili obecnej 
jest dla nas nadzwyczaj korzystne. Należy 
jednak również mieć się na baczności, bo 
nieprzyjaciel czuwa, a my nie jesteśmy w 
stanie przewidzieć, jaki będzie jego na-
stępny krok. Dlatego należy mieć się na 
baczności.

Nastąpiła krótka pauza, po której Władca 
ciemności kontynuował: 
- Oczywiście, w dalszym ciągu płyniemy 
tym samym kursem, obierając kolejnego 
sternika bliskiego ludziom i ich oczekiwa-
niom.

W tym momencie zbliżył trzymaną w pra-
wej dłoni szklankę do ust i wypił resztkę 
miedzianego trunku, po czym odstawił na-
czynie na stolik. Nasz bohater siedzący ze 
skrzyżowanymi nogami powtórzył za nim 
całą sekwencję, a jego Szef mówił dalej:

- Oczywiście nie wątpię, że dokonałeś do-

skonałego wyboru na to stanowisko, jed-
nak należy pamiętać, że trucizna powinna 
być odpowiednio dawkowana. Nie można 
dopuścić, aby ten człowiek wystrzelał po-
wierzoną mu amunicję jak niedoświad-
czony rekrut. Niech karmi ich swoją miło-
ścią, dobrocią, niech poucza swym przy-
kładem człowieka o gołębim sercu.

W tym momencie wtrącił się nasz na czar-
no ubrany bohater, chcąc jeszcze bardziej 
przypodobać się zwierzchnikowi:
- Czy sprawa beatyfikacji jego wielkiego 
poprzednika nie powinna zostać zała-
twiona na wstępie?

- Nie! - odpowiedział stanowczo rozmów-
ca. - Niech wpierw umocni swoją pozycję 
na stołku woźnicy, jadąc w tym samym 
kierunku, ale inaczej trzymając lejce. Be-
atyfikacja oczywiście nastąpi, ale nieco 
później, dlatego musisz ładnie powiązać 
te dwie osobistości razem ze sobą. A w 
tym celu nieodzowne będzie udanie się do 
pokoju 44.

U naszego bohatera numer pokoju wywo-
łał lekki uśmiech, tak jak za każdym nie-
mal razem, gdy sobie przypominał, co się 
pod nim kryje.

Znów odezwał się jego Przełożony, tym 
razem z dużo większą surowością niż 
poprzednio:

- Ufam w twój talent, 
który doprowadził cię 
przed moje oblicze, 
pamiętaj, że od 
twojej misji za-
leży twój los, 
a każde 
po -

tknięcie tego, którego prowadzisz, mocno 
odbije się na tobie.

Potem uśmiechnął się i powiedział:

- A teraz napawajmy się chwilą naszego 
triumfu. – Zaklaskał dwukrotnie w dłonie, 
a przez otwarte drzwi wjechał długi sto-
lik, na którym stał zapewne niezwykle 
ciężki telewizor pchany z dziecinną 
łatwością przez jednego z ogrom-
nych sług o karku jak pień dębu. 
Ustawił on odbiornik w dogod-
nym dla oglądających miejscu, 
wziął z największą delikat-
nością w swoje wielkie ręce 
pilota i chybotliwym, jak 
gdyby kaczym, chodem 
podszedł z nim do swego 
przełożonego, po czym 
wyszedł, zamykając za 
sobą drzwi.

Odezwał się 
dzierżący w 
rękach pi-
lota:

- Prze-
k o n a j -

my się, jak 
to wygląda.

Wcisnął przycisk, 
po czym jak gdyby 

jasność poranka zalała 
pomieszczenie światłem, a 

z głośników słychać było słowa w 
języku włoskim:

Annuntio vobis gaudium magnum: 
HABEMUS PAPAM!

Eminentissimum ac reverendissimum 
Dominum,

Dominum Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Car-
dinalem 
Qui sibi nomen imposuit (N.) 
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w połowie XVI wieku można było 
odnieść wrażenie, że Polska i 
Litwa to najbardziej obiecujący 

„teren misyjny” kalwinizmu. Zbory tego wy-
znania wyrastały pod rządami Zygmunta 
Augusta jak grzyby po deszczu i sam mo-
narcha wyraźnie się nim interesował. Jego 
wyprawa na kalwińskie nabożeństwo prze-
biegła w sposób głęboko symboliczny. Miko-
łaj Radziwiłł Czarny, główny protektor kal-
winizmu na Litwie, zaprosił króla do zboru, 
który ufundował w swoim pałacu w Wilnie 
naprzeciwko katolickiej świątyni pod we-
zwaniem św. Stanisława. Jadącemu na czele 
senatorów i innych dygnitarzy Zygmuntowi 
Augustowi zastąpił drogę pomocniczy bi-
skup wileński Cyprian. Chwyciwszy konia 
za uzdę, wygłosił pamiętne słowa. Nie ta 
jest droga, którą przodkowie Waszej Królew-
skiej Mości na nabożeństwo jeździć zwykli, 
ale owa. I cały orszak skierował się potulnie 
tam, gdzie chciał biskup.[1]

W gruncie rzeczy cały nasz „naród szlachec-
ki” zachował się wobec reformacji podob-
nie, choć trwało to trochę dłużej. Na razie 
jednak Kalwinowi to wydarzenie mogło dać 
nadzieję na to, że władca Polski wybierze w 
przyszłości drogę Hiskiasza i Jozjasza. Mo-
narchy, który okazywałby większą sympatię 
dla wyznania, w którym wszystkie funkcje 
obsadzano w drodze wyborów, w tym czasie 
w Europie nie było. Genewski reformator 
obserwował wydarzenia w naszym kraju z 
dużą uwagą i starał się na nie wpływać. Ko-
respondował nie tylko z Zygmuntem Augu-
stem, ale z wieloma innymi Polakami.[2]

Król jednak pozostał wobec reformacji obo-
jętny, ale liczba jej zwolenników, zwłaszcza 
kalwinistów, wśród szlachty rosła, choć ich 
wiara najczęściej nie była zbyt głęboka. Ci 
ludzie odrzucili katolicyzm, ale niekoniecz-
nie szukali prawdziwego Boga. Ich kalwi-
nizm bywał dość osobliwy. Często nadal 
oddawali cześć Marii, co musiało szokować 
ich szwajcarskich czy francuskich współwy-
znawców.[3] Na ogół nie stawali się też bar-
dziej oszczędni ani przedsiębiorczy.[4] Tacy 
jak Mikołaj Rej, który założył dwa miasta, 
Rejowiec i Oksę, byli wyjątkami.

Przez setki lat katolików uczono, że poży-
czanie pieniędzy na procent jest grzechem. 
Luter też był tego zdania. Natomiast Kalwin 
doszedł do wniosku, że znajdujący się w 
Starym Testamencie zakaz pożyczania pie-
niędzy na procent, na którym oparte było to 
nauczanie, nie ma charakteru absolutnego. 
Odnosił się tylko do Żydów w konkretnej sy-
tuacji historycznej. Kalwin uznał lichwę za 

dopuszczalną pod warunkiem, że nie będzie 
stosowana wobec biednych, którzy nie są w 
stanie spłacić pożyczki.[5] To odkrycie przy-
czyniło się do sukcesu jego nauki w zachod-
niej Europie, a zwłaszcza w Niderlandach. 
Polski szlachcic, którego folwark chłopi ob-
rabiali za darmo, a interesy prowadził naj-
częściej jakiś Żyd, nie zwrócił na nie uwagi. 

W szesnastowiecznej Polsce szlachcic-entu-
zjasta kalwiński zbór najczęściej tworzył w 
swojej wsi lub niekiedy w tak zwanej jury-
dyce, czyli należącej do niego części miasta. 
Najczęściej wypędzał katolickiego księdza, 
przejmował świątynię i sprowadzał kogoś, 
kto miał być duchowym przywódcą zboru, 
zwykle byłego księdza katolickiego, który 
przejął się ideami reformacji. Jego podsta-
wowym zadaniem było nauczanie Biblii. 
Mówiono o nim, że jest sługą Słowa Bożego, 
po łacinie Verbi Dei minister, i nazywano w 
skrócie ministrem. Często kpiono z nazwisk 
tych ministrów, zdradzających plebejskie 
pochodzenie, i ich polszczyzny skażonej ję-
zykiem niemieckim.[6] W naszych czasach 
przywódcy polskich kościołów protestanc-
kich mają chyba podobną skłonność do an-
gielskiego. Sam patron zboru z rodziną zwy-
kle pilnie uczestniczył w nabożeństwach. 
Jego poddani już nie bardzo.

Ponieważ liczba tych zborów rosła, trzeba 
było je jakoś zorganizować. W roku 1554 na 
pierwszym synodzie polskich kalwinistów 
w Słomnikach podzielono państwo polsko
-litewskie na dwie prowincje, małopolską i 
podlasko-litewską. Pierwszym superinten-
dentem małopolskim został Feliks Krzyżak 
ze Szczebrzeszyna, a litewskim Szymon Za-
cjusz – Żak. Prowincje podzielono później na 
dystrykty. Współpraca między prowincjami 
od początku nie układała się dobrze. Chyba 
przyczyną nie była odległość, lecz względy 
polityczne. Mikołaj Radziwiłł Czarny, głów-
ny patron wyznania helweckiego na Litwie, 
marzył o objęciu tronu wielkoksiążęcego po 
Zygmuncie Auguście i rozerwaniu unii pol-
sko-litewskiej.[7] Natomiast magnaci mało-
polscy chcieli jej utrzymania.

Utworzyć zbór było u nas na tyle łatwo, że 
można to było zrobić na złość proboszczowi 
czy biskupowi. Trudności zaczynały się póź-
niej. Świeccy patroni nie znali się na teolo-
gii. Ministrowie również nie byli w niej zbyt 
mocni, co z czasem miało prowadzić do co-
raz większych problemów.[8] Trudno było 
ustalić, w co właściwie członkowie zboru 
mają wierzyć. Jeszcze trudniej było sprawić, 
by przynajmniej próbowali prowadzić życie 
podobające się Bogu. Rozczarowany poczy-

naniami polskich zwolenników reformacji 
Jan Kochanowski podsumował je krótko. 
Więc wszyscy teraz każą, a żaden nie słucha.
[9] Przebieg synodu, który odbył się w roku 
1555 w Kominku, dowodzi, że przywódcy 
małopolskich kalwinów desperacko szukali 
jakiegoś wyjścia z tej sytuacji. Zawarli tam 
unię z braćmi czeskimi. Ten ruch wyrasta-
jący z tradycji husyckiej charakteryzował 
się wysokim poziomem moralnym swych 
członków i wysoką dyscypliną. Jego człon-
kowie byli zwykle pracowici, chętnie oka-
zywali miłość bliźniego poprzez wzajemną 
pomoc i słuchali swoich duszpasterzy. Przy-
wódcy polskich kalwinistów zadeklarowali 
przyjęcie konfessyi i apologii braci czeskich, 
bo nie potrafili stworzyć własnej.[10] Za-
pewne mieli też nadzieję, że rozpolitykowa-
ni panowie bracia wezmą sobie z nich przy-
kład w życiu codziennym. Unia praktycznie 
nie weszła w życie. Już w następnym roku 
podczas synodu w Seceminie znaczna część 
zborów wypowiedziała się przeciwko niej. 
Oczywiście istniały przyczyny doktrynalne, 
ale przede wszystkim małopolscy kalwini 
byli, jak to ujęli bracia czescy, dość swowol-
ni i swomyślni i nie zamierzali się zmieniać. 
Na tym samym synodzie Piotr z Goniądza 
otwarcie zakwestionował naukę o Trójcy i 
szybko znalazł zwolenników. O tym, jak bez-
radni czuli się wobec ujawniających się we-
wnętrznych problemów uczestnicy synodu, 
świadczy zaproszenie, które wystosowali 
do Kalwina.[11] Najwyraźniej chcieli tylko, 
żeby ktoś zrobił porządek za nich.

Kościołowi, który tworzyli, nie zagrażało 
żadne zewnętrzne niebezpieczeństwo, a 
jednak ledwie powstał, zaczął się rozpadać. 
Wtedy jednak zdarzyło się coś, co zapewne 
uznali za odpowiedź Boga na ich modlitwy. 
Pod koniec 1556 roku wrócił do kraju naj-
wybitniejszy polski kalwinista - znany ze 
swoich dokonań w organizowaniu reformo-
wanych zborów we Fryzji i w Londynie - Jan 
Łaski.
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w łosi mają opinię narodu „mięk-
kiego”. Uważa się ich za ludzi, 
którym tak bardzo zależy na mi-

łym i przyjemnym życiu i tak absorbuje ich 
wymyślanie sposobów na osiągnięcie tego 
celu, że nie są zdolni do twardej walki o ja-
kąś poważną sprawę. Sukcesy inkwizycji 
rzymskiej w zwalczaniu włoskich protestan-
tów w XVI wieku, o których dotąd pisałem, 
zdają się potwierdzać tę opinię. Jednak na-
leży pamiętać, że w każdym narodzie zde-
cydowana większość heretyków trafiających 
w ręce instytucji wyspecjalizowanej w ich 
zwalczaniu zachowywała się podobnie. Lu-
dzi gotowych naprawdę poświęcić życie dla 
tego, w co wierzą, nie spotyka się zbyt czę-
sto w naszych czasach i w przeszłości też nie 
było ich wielu, ale zdarzali się także Włosi, 
których nie dało się skłonić do wyparcia się 
swojej wiary.

Fanino Fanini urodził się w Faenzy w ro-
dzinie bogatego piekarza. Fanino to zdrob-
nienie od imienia Stefanino, czyli po polsku 
Szczepan. Nie wiadomo dokładnie, jak za-
poznał się z naukami reformacyjnymi, ale z 
pewnością w roku 1547 głosił je już z dużym 
rozmachem. Został wtedy po raz pierwszy 
aresztowany. Rodzina namówiła go, by wy-
parł się swoich poglądów. W ten sposób ura-
tował życie.[1]

Inkwizytor Aleksander de Lugo nakazał mu 
opuścić granice Państwa Kościelnego, do 
którego należała Faenza, i wyraził nadzieję, 
że „zdolny jest zmienić się”. Fanini rzeczywi-
ście zmienił się, ale nie w sposób, który miał 
na myśli de Lugo. Wstydząc się, że wyparł się 
swej wiary, postanowił głosić ją w całym re-
gionie Romanii obejmującym znaczną część 
północnych Włoch. Z pisma inkwizytora Ra-
wenny Jana Antoniego Delfini wynika, że z 
pomocą przynajmniej kilku współpracowni-
ków swój plan realizował. Jego naukę znamy 
z protokołów przesłuchań siedmiu klarysek 
z klasztoru w Bagnacavallo, które go słucha-
ły. Mówił im, że dogmat o przeistoczeniu nie 
ma podstaw w Piśmie Świętym, podobnie 
jak sakrament kapłaństwa, różaniec, posty 
i wstawiennictwo świętych. Mszę wymyślo-
no dla zysku, a stygmaty Franciszka z Asyżu 
nie pochodziły od Jezusa Chrystusa. W roku 
1549 właśnie w Bagnacavallo aresztowano 
go po raz drugi.[2] 

Od tego momentu stał się przedmiotem spo-
ru między księciem Ferrary, Herkulesem 
d’Este, a kardynałem Farnese. Książę, bro-
niąc swojego prestiżu, stał na stanowisku, 
że Fanini, który popełnił swoje „przestęp-
stwa” na terenie jego księstwa, powinien 
stanąć przed jego sądem. Natomiast kardy-

nał, najwidoczniej obawiając się, że może on 
ujść z życiem, starał się o jego ekstradycję 
do Rzymu. Gdy książę zapewnił, że heretyk 
będzie traktowany w sposób rygorystycz-
ny, zawarto kompromis. Proces odbył się 
w Ferrarze przed zaimprowizowanym try-
bunałem składającym się z trzech sędziów 
książęcych, miejscowego inkwizytora, jed-
nego dominikanina, jednego franciszkanina i 
członka miejscowej kurii biskupiej. 25 wrze-
śnia 1549 roku Fanini został skazany na karę 
śmierci jako relapso, czyli człowiek, który 
powtórnie popadł w herezję. Wyrok można 
było uznać za „humanitarny”. Miał zostać po-
wieszony, a tylko jego zwłoki spalone na sto-
sie. To, co nastąpiło potem, jest dowodem, że 
kardynał Farnese umiał przewidywać. Przez 
jedenaście miesięcy władca Ferrary nie za-
rządzał egzekucji. Za skazańcem wstawiała 
się żona księcia Renata, znana wówczas po-
etka Olimpia Morata, jej przyjaciółka Lavinia 
della Rovere i jej ojciec hrabia Kamil Orsini, 
sławny w tym czasie żołnierz. Poddany tej 
presji książę wystąpił do papieża z prośbą o 
zgodę na ułaskawienie.[3]

Wszystkie te znakomite osoby broniły syna 
piekarza, bo podzielały w jakimś stopniu 
jego poglądy. Księżna Renata, córka króla 
Francji Ludwika XII, stała się zwolenniczką 
reformacji jeszcze jako dziewczynka pod 
wpływem swojej guwernantki. Jako żona 
księcia d’Este stała się główną protektorką 
kalwinizmu we Włoszech. Przez pewien czas 
sam Kalwin ukrywał się na jej dworze. Po-
syłała też pieniądze włoskim protestantom, 
którzy uciekli do Genewy, finansowała pracę 
Antoniego Bruccioli, który przełożył Biblię 
na język włoski. Wszystko to robiła właści-
wie jawnie i bardzo gniewała tym swojego 
męża.[4] To pod jej wpływem przyjął kalwi-
nizm Fulwio Morato i jego córka Olimpia.[5] 
Większą zagadką są przekonania hrabiego 
Orsini. Z jednej strony należał do kręgu sku-
pionego wokół księżnej Renaty, a z drugiej 
służył w armii papieskiej. Inkwizycja podej-
rzewała go o nieprawowierność, ale proces 
wszczęła dopiero po śmierci. Gdyby uznano 
go za  heretyka, ciało zostałoby wydobyte z 
grobu i spalone. Nie doszło do tego.[6]

Zdarzało się, że inkwizycja darowała życie 
relapso, ale w tym wypadku Paweł III nie 
zgodził się na to. Skazany nie tylko upadł po 
raz drugi, lecz także był w widoczny sposób 
zatwardziały. Swojej siostrze, która nama-
wiała go do ratowania życia, miał powie-
dzieć, że raz już zgrzeszył dla rodziny, ale 
więcej tego nie zrobi. Jego towarzysz z celi 
zapytał go, czy nie martwi się o swoje dzie-
ci. Fanini powiedział mu, że zatroszczy się o 
nie Jezus Chrystus, a to najlepszy opiekun, 

jakiego można sobie wyobrazić. Trzymano 
go w celi, w której poziom wody niekiedy 
dochodził do okienka, ale nie tracił ducha. 
Książę, korzystając z tego, że papież umarł, 
odwlekał jeszcze egzekucję. Zarządził ją do-
piero pod naciskiem jego następcy, Juliusza 
III. Faniniego powieszono w nocy. Niektórzy 
współwięźniowie, obserwując przez te mie-
siące spokój i odwagę heretyka, przyjęli jego 
wiarę. Można się było obawiać, że postawa 
podczas egzekucji podobnie wpłynie na lu-
dzi, którzy będą się jej przyglądać. Księdzu, 
który podał mu krucyfiks, powiedział, że nie 
potrzebuje kawałka drewna, żeby pamiętać 
o Jezusie, który jest w jego sercu. Ciało spalo-
no już za dnia, a popioły wrzucono do rzeki. 
Stało się to 22 sierpnia 1550 roku.[7]

Usunięcie ulicznego kaznodziei stanowiło 
dowód, że Herkules d’Este na coś się wresz-
cie zdecydował. Jego żona miała się o tym 
przekonać. Została odizolowana na zamku. 
Nie mogła widywać się z dziećmi. Synowie 
przekonali się do katolicyzmu, a córki wysła-
no do klasztoru. W roku 1554, mając przed 
sobą perspektywę procesu i śmierci, wyrze-
kła się swych przekonań, wyspowiadała i za-
częła uczęszczać na msze. 

Kalwin, próbując nawiązać z nią kontakt, 
wysłał do Ferrary Ambrożego Cavalli. Nie 
był to najlepszy pomysł. Cavalli był kiedyś 
augustianinem. Poznawszy naukę Kalwina, 
zaczął ją głosić podczas kazań. Aresztowano 
go w Wenecji w roku 1545. Uratował życie, 
wyrzekając się swoich poglądów. Później 
przez kilka lat przebywał na dworze Rena-
ty. Gdy gorliwość jej męża wzrosła, schronił 
się w Genewie. Po powrocie do Ferrary zo-
stał szybko rozpoznany i aresztowany. Tym 
razem książę nie miał nic przeciwko prze-
kazaniu go trybunałowi inkwizycyjnemu w 
Rzymie. Podczas procesu Cavalli nie wyparł 
się drugi raz tego, w co wierzył. 15 czerwca 
1556 roku został powieszony na Campo de’ 
Fiori. Ciało spalono oczywiście na stosie.[8] 

Księżna Renata po śmierci męża w 1559 
roku wróciła do Francji. W Ferrarze nie by-
łaby bezpieczna. Jej syn, który objął władzę 
nad księstwem, uważał, że powinna być spa-
lona na stosie.[9]

cdn.                                                           

Sprawa faninieGo

piotr Setkowicz SęDziowie myśli cz. 87
z dziejów inkwizycji

[1] http://it.wikipedia.org/wiki/Fanino_Fanini
[2] http://www.treccani.it/enciclopedia/fanino-fanini_%28Dizio-
nario-Biografico%29/
[3] http://it.cathopedia.org/wiki/Fanino_Fanini
[4] Richard Hanula, „Trail and Triumph:Stories from Church 
History”, Canon Press 1999, s. 158 – 159.
[5] http://it.wikipedia.org/wiki/Renata_di_Francia
[6] http://www.treccani.it/enciclopedia/camillo-orsini_%28D-
izionario_Biografico%29/
[7] http://www.passaggio.org/wp-content/uploads/2013/08/
La-biografia-di-Fanino-Fanini.pdf
[8] http://it.wikipedia.org/wiki/Ambrogio_Cavalli
[9] Richard Hanula, op. cit., s. 159 – 160.
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My nie niszczymy naszych wrogów;  my ich zmieniamy.
George Orwell – „Rok 1984” 
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c o niszczy Polskę lub co tworzy w 
Polsce złoty wiek? Jak wiadomo, 
są tacy, którzy uważają, że Polska 

przeżywa właśnie złoty wiek. W naszej 
historii niegdyś był okres zwany Złotym 
Wiekiem. Oznaczał on dobrobyt w Rzecz-
pospolitej. Czasy się zmieniają, dzisiaj nie 
może być tak, jak było kiedyś. Dzisiejszy 
złoty wiek też jest inny niż tamten, staro-
dawny.

Chyba każdy się zgodzi, że lepiej, aby 
ktoś miał złoty wiek, niż aby nie miał go 
nikt. Dzisiaj złoty wiek mają urzędnicy i 
bankierzy. Zwykły Polak z dobrodziejstw 
złotego wieku nie korzysta, bo nie ma na 
to czasu. W czasie, w którym mógłby to 
robić, zwykły Polak musi pracować na to,  
aby ze złotego wieku cieszyły się wskaza-
ne grupy społeczne. Mamy w Polsce ści-
sły podział na tych, co ze złotego wieku 
korzystają, i na tych, którzy na złoty wiek 
muszą pracować. Sprawy w Polsce są tak 
ułożone, że praca i jej owoce są należycie 
opodatkowane. Opodatkowanie jest tak 
ułożone, że najpierw należny dział bie-
rze ten, komu jest on najpotrzebniejszy, 
tj. ten, kto ma możliwości spowodowania 
własnego korzystania z owoców złotego 
wieku. Jak coś pozostanie, może to w do-
wolny sposób wykorzystać ten, kto pracu-
je. W złotym wieku jest zatem i wolność. 
Wolność korzystania z tego, co zostanie 
po zapewnieniu złotego wieku tym gru-
pom społecznym, które z niego korzystają 
najpełniej.

W Polsce są tak sprawy ułożone, że urzęd-
nicy korzystający z owoców złotego wieku 
chcą z niego korzystać i to nie sami. Oni 
chcą, aby jak najwięcej było urzędników 
korzystających z jego dobrodziejstw. Zło-
ty wiek powinien przecież obejmować jak 

najwięcej ludzi. Urzędnicy chcą też bar-
dzo, aby nikt nigdy nie pomyślał sobie, że 
są niepotrzebni. Gdyby kto tak pomyślał, 
mogłoby się to myślenie okazać zgub-
ne i radość korzystania ze złotego wieku 
mogłaby bezpowrotnie minąć. Urzędni-
cy zatem wiedzą, że trzeba wykazywać 
konieczność własnego istnienia. Jedno-
cześnie urzędnik wie, że trzeba doglądać 
zwykłego Polaka, co na pomyślność złote-
go wieku pracuje. Urzędnicy zatem robią 
to bardzo gorliwie. Im więcej urzędników, 
tym bardziej potrzeba urzędników. Wia-
domo przecież, że jak coś źle pójdzie na 
skutek pracy urzędnika, to trzeba dodać 
więcej regulacji, jeszcze więcej regulacji, 
aby to, co źle poszło, naprawiło się. Jak 
się nie naprawi, przyczyna jest tylko jed-
na: za mało urzędników, za mało regula-
cji, trzeba uregulować, zrobić to jeszcze 
lepiej, do tego trzeba więcej urzędników, 
więcej przepisów. Powinno pójść dobrze. 
Jak i to się nie uda, trzeba zastosować 
sprawdzoną metodę, trzeba uregulować, 
zrobić jeszcze lepiej, do tego trzeba więcej 
urzędników, więcej przepisów… i tak aż do 
skutku. Tak właśnie buduje się złoty wiek.

Ten wysiłek urzędników daje wymierne 
efekty. Zwykłym Polakom trzeba coraz 
więcej pieniędzy, bo mają ich coraz mniej. 
Co zarobią swoją pracą, muszą oddać w 
pierwszej kolejności urzędnikom, dla 
siebie i rodziny czasem nie starcza. Wia-
domo, że urzędników i ich oczekiwań od 
złotego wieku jest coraz więcej, to i pie-
niędzy trzeba więcej. Im oni biorą więcej, 
tym mniej ma zwykły Polak. Wiadomo 
przecież, że złoty wiek musi się rozwijać, 
on nie znosi stabilizacji, zwykły Polak 
nie powinien skąpić na to dzieło! Pewien 
kandydat na urząd Prezydenta doradzał 
słusznie. Jak brakuje pieniędzy, trzeba 

wziąć kredyt. Bank to nic innego niż sklep 
z pieniędzmi. W banku przecież towarem 
są pieniądze. Sprzedaż nazywa się kredy-
tem. Biorę kredyt, tj. kupuję pieniądze. W 
Polce sporo jest banków, zwykli Polacy 
sporo kupili pieniędzy. To oznacza jedno, 
zwykłym Polakom brakuje pieniędzy, mu-
szą je kupować. Czy to skutek wysiłków 
i doglądania zwykłych Polaków przez 
urzędników? Kto by odważył się tak po-
myśleć? Nienawistnik, który nie rozumie, 
że złoty wiek jest zasługą wytężonej pracy 
urzędników.

Jakie jest wyjście ze złotego wieku? Polskę 
trzeba oddać Polakom. Niestety, tu poja-
wia się problem. Zwykły Polak ma iluzję, 
że też korzysta ze złotego wieku. Ma te-
lewizor, ciepłą wodę w kranie, ma z kogo 
się pośmiać i kogo wyszydzić wieczorem. 
Zwykłych Polaków też ubywa. Wielu nie 
wiedząc, że w Polsce złoty wiek nastał, 
wyjechało. Nie chcieli żyć pod butem 
urzędnika. 

Był kiedyś w Polsce pewien premier, który 
tak tę sprawę tłumaczył: socjalizm ma to 
do siebie, że z socjalistycznych krajów lu-
dzie wyjeżdżają do kapitalistycznych. Za-
sada ta działa nieodwołalnie, ów premier 
wyjechał osobiście… 

Jest też problem taki, że Polacy wierzą w 
dobre słowa. Kto ładnie mówi, kto ładnie 
wygląda, z miejsca zyskuje zaufanie zwy-
kłych Polaków. Niestety zwykli Polacy nie 
korzystają z biblijnej zasady: „Po owocach 
ich poznacie”. Wystarczy dobre słowo, ład-
ny program w telewizji, nadzieja od razu w 
serca zwykłych Polaków wstępuje, a złoty 
wiek jak trwał, tak trwa… To wszystko ra-
zem wzięte nazywa się po prostu głupotą!

co niSzczy polSkę 
lub 

co tworzy w polSce 
zŁoty wiek? 
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Komentarz na dzisiaj (4.06.2015 r.)

p amiętam 1989 rok. Pamiętam wybo-
ry z tamtego roku. Było naprawdę 
ciepło. Nie mogłem jeszcze głoso-

wać, miałem wówczas 16 lat, chodziłem 
do liceum. Byłem harcerzem Związku Har-
cerstwa Rzeczpospolitej, miałem w liceum 
kolegów z KPN, kolegę, którego ojciec był 
robotnikiem i działał w Solidarności. Wszy-
scy mówili, że komuna upada. Wiedzieli-
śmy, że coś się będzie zmieniało, ale nie 
wiedzieliśmy jak. Nam, harcerzom z ZHR, 
zaproponowano zarobek. Mieliśmy rozwo-
zić ulotki, kleić plakaty i naklejki. Zbliżały 
się wakacje… Nie mieliśmy sprzętu obozo-
wego, ta propozycja była jak podarek z nie-
ba. Pamiętam to jak dzisiaj, gdy chodziliśmy 
po Zamościu i kleiliśmy plakaty i naklejki. 
Naklejki byłe jakieś zagraniczne, trzymały 
strasznie mocno. Zalepialiśmy nimi całe 
witryny, szyby kiosków. Polska miała być 
nasza, milicja mogła nam skoczyć. 

Milicja rzeczywiście nie reagowała. Czasa-
mi jakiś smutny ubek coś do nas burczał. 
Wówczas śpiewaliśmy mu z całych sił: „a 
na drzewach zamiast liści będą wisieć ko-
muniści” i dalej robiliśmy swoje. Z pewną 
obawą, ale i z nadzieją na zmiany ja, nasto-

latek, lepiłem te plakaty i naklejki, robiłem 
to naprawdę gorliwie. Ojciec kolegi miał 
dużego fiata. Poprosiłem go, aby pojeździł 
ze mną po Roztoczu i porozwoził ulotki. Bał 
się, że jak nas ubecja zatrzyma, zabiorą mu 
samochód. Udało się załatwić zaświadcze-
nie urzędowe, że wozimy ulotki w ramach 
kampanii wyborczej. Ulotką był list Wałę-
sy. No i zaczęliśmy jeździć. Nie mieliśmy 
pomysłu, gdzie to wozić, ale ojciec kolegi 
wpadł na pomysł, że będziemy jeździć po 
kościołach, dawać księżom, aby po mszach 
rozdawali. Nie pamiętam już gdzie, ale je-
den nędzny klecha nam odmówił. Nie mo-
głem uwierzyć, ojciec kolegi klął jak szewc. 
Tak pamiętam przygotowania do wyborów.

Za pracę dostaliśmy pieniądze, kupiliśmy 
sprzęt obozowy. Na obóz harcerski poje-
chaliśmy świetnie wyekwipowani. Nastała 
nowa Polska… Jesienią niestety spadały li-
ście, na ich miejscu nie było komunistów. 
Mazowiecki ogłosił grubą kreskę. Ojciec 
narzekał, ja niewiele rozumiałem. Myśla-
łem, że coś się zmieniło, bo jeden pan, o 
którym wiedziałem, że jest oficerem Służby 
Bezpieczeństwa, stał na rynku w Zamościu 
i sprzedawał ubrania. Pamiętam konflikt 
Kaczyńskich z Wałęsą, zaczynałem tracić 

orientację…

Dzisiaj już rozumiem wszystko, Wałęsa 
był „Bolkiem”, a w Magdalence smakowała 
wszystkim wódka tak samo. Szlag by to tra-
fił, załgane elity oszukały mnie, nastolatka. 
A ja chciałem nowej Polski, chciałem spra-
wiedliwości za kolegę starszego brata, któ-
rego ubecja tak stłukła, że ledwie uszedł z 
życiem - wyjechał do Kanady. W zamian za 
to dostałem przedwyborcze obietnice i tak 
trwa aż do dziś.

W tym roku podobnie budzi się Polska. Są 
kandydaci tzw. antysystemowi. Szanowni 
Panowie, gdy oszukacie Polaków, tak jak 
wówczas budzący się Naród oszukano, hi-
storia ogłosi Was najwyższej klasy skurwy-
synami! Po szczegółach będzie można 
Wasze dzieła poznać. Zobaczymy, na ile 
poważne traktujecie obywatelskość i odpo-
wiedzialność Polaków. Ja mam sprawdzian 
najwyższej jakości, jest nim Wasz stosunek 
do broni. Moim zdaniem nie ma lepszego 
wskaźnika na to, czy jesteście farbowany-
mi zdrajcami, czy rzeczywiście nie musicie 
się bać Polaków. Jesienią po owocach Was 
poznamy.

andrzej turczyn
trybun.org.pl

wybory 1989 roku

izabela brodacka falzmann
naszeblogi.pl

liSy w kurniku

j ak usłyszałam, założona przez Sorosa 
Fundacja Batorego ma zająć się bada-
niem rzetelności przedostatnich wy-

borów. Badacze sprawdzą karty wyborcze 
z tysiąca obwodów głosowania. 700 obwo-
dów wylosują ze wszystkich w Polsce, a do-
datkowe 300 tylko z woj. mazowieckiego.
 
Mają za zadanie ustalić, dlaczego w cza-
sie wyborów samorządowych pojawił się 
tak niezwykle wysoki odsetek głosów nie-
ważnych. Będą mieli pełny dostęp do kart 
wyborczych. To ciekawe, gdyż jak się do-
wiedziałam (jako przewodnicząca komisji 
w czasie ostatnich wyborów parlamentar-
nych), nikt nigdy do tych kart nie sięgał. 
Nawet sąd rozpatrujący protesty wyborcze.

Wolałabym jednak, żeby podobnymi bada-
niami związanymi z dostępem do kart wy-

borczych zajął się Ruch Kontroli Wyborów.
To nie pierwszy raz w naszej najnowszej 
historii wpuszcza się lisa do kurnika. Na 
wniosek Henryka Samsonowicza, ministra 
edukacji w rządzie Tadeusza Mazowiec-
kiego, nieformalny zespół, w skład którego 
wchodzili Bogdan Kroll, Jerzy Holzer, An-
drzej Ajnenkiel oraz Adam Michnik, został 
dopuszczony w czerwcu 1990 roku do ar-
chiwów Służby Bezpieczeństwa. Zapewne 
mieli dostęp do akt osobowych współpra-
cowników UB i SB. Nie wiadomo, kto żądał 
czyjej teczki, kiedy ją zwrócił i co kopio-
wał, co jest niedopuszczalne przy pracy w 
podobnych archiwach (o czym panowie 
historycy powinni doskonale wiedzieć), 
gdyż wiedza zdobyta przy podobnych po-
szukiwaniach może być wykorzystywa-
na w różnych nieformalnych celach, na 
przykład w celu szantażu politycznego. 

Nazwisko Sorosa wiąże się z jeszcze in-
nym zbiegiem okoliczności. Otóż na scenie 
politycznej ponownie pojawił się Leszek 
Balcerowicz, natomiast zniknął tak zwany 
„licznik Balcerowicza”, czyli Licznik Dłu-
gu Publicznego w Śródmieściu Warszawy. 
Miałam okazję wielokrotnie oglądać jego 
wskazania dotyczące poziomu zadłużenia 
kraju przez rządzącą koalicję. Myślałam 
sobie nawet, że Balcerowicz postarzał się, 
dojrzał, przeszedł na dobrą stronę mocy 
i zaczął po prostu troszczyć się o kraj. O 
sancta simplicitas - jeszcze nieistniejąca 
partia Balcerowicza ma podobno w son-
dażach 11% poparcia. Widać, że autora 
brutalnego planu zwijania Polski, kolegę 
Sachsa i Sorosa nasi wrogowie chcą po-
nownie wpuścić do polskiego kurnika. 
 



23225-6 (130-131) 2015idź pod prąd

Wiele wskazuje na to, że ludzie już się poła-
pali, iż mimo upływu lat i mimo wielu rze-
komych zmian wszystko zostaje po staremu. 
Po staremu, to znaczy: produktywne wysiłki 
jednostek, ich pomysły, czas i praca, jednym 
słowem – życie, wysysane są przez aparat 
państwowy niczym światło przez czarną 
dziurę, a potem rozdawane na lewo i prawo 
aparatczykom. To, co zostanie, mielone jest 
zaś na buro-szarą papkę nijakości, rozlewaną 
bez ładu i składu pod postacią rzekomo dar-
mowych usług.

Coraz mniej osób chce czekać latami na ope-
rację, jeździć brudnymi pociągami, gnieść 
się w małych mieszkaniach, oddawać dzieci 
pod nadzór jedynie słusznej, post-pruskiej 
edukacji czy stawać na baczność, ilekroć po-
licjantowi przyjdzie ochota nas zatrzymać. 
Zwłaszcza, że ludzie czytają, myślą i jeżdżą po 
świecie, gdzie widać, że można to wszystko 
zorganizować lepiej.

Całkiem prawdopodobne jest więc, że w 
październiku do parlamentu wejdą ludzie 
(w drodze wyborów rzecz jasna), którzy 
rzeczywiście będą dążyć do pozytywnych 
zmian. Jeśli nie stanie się tak w październiku, 
na skutek na przykład „nagłej nieważności” 
trzydziestu procent głosów, to całkiem praw-
dopodobne, że ci sami lub im podobni ludzie 
wejdą do parlamentu w listopadzie – już w 
nieco innych okolicznościach.

Ale co i jak mają zmienić? Co w Polsce trze-
ba poprawić? Jakie zmiany wprowadzić, aby 
Polska rozwinęła się tak, że Niemcy będą 
przyjeżdżać do nas zrywać jabłka, które bę-
dziemy sprzedawać do Rosji? Celem jest stan, 
w którym Szwajcarzy będą sobie nas stawiać 
za przykład do naśladowania. Mówimy tutaj 
o kolosalnej zmianie na lepsze, która przej-
dzie najśmielsze marzenia największych na-
wet optymistów.

Parafrazując Bastiata, człowieka obdarzone-
go niezwykłym darem mówienia o pozornie 
skomplikowanych sprawach w niezmiernie 
prosty sposób, cała zmiana powinna zawrzeć 
się w jednym słowie: wolność.

Uzasadnienie jest takie: interesy ludzkie są 
ze sobą harmonijne – tak, że jeden służy dru-
giemu za pomocą cudownego mechanizmu 
zwanego rynkiem. Nawet jeśli kto czyni źle, 
niechybnie spadają na niego konsekwencje 
takiego postępowania, pozwalając mu się 
opamiętać.

Jeśli zaś zastąpimy wolność ustawami, nisz-

czymy naturalną harmonię interesów. Kon-
sekwencje nieroztropnego życia nie spadają 
już na tego, kto nieroztropnie żyje, a raczej 
na tego, kto zapobiegliwie pracuje i prowa-
dzi życie rozsądne. Podobnie pożytki płyną-
ce z dobrego życia nie są już udziałem tego, 
kto je wytworzył, a zostają raczej sztucznie 
przeniesione do tych, którym się nie należą. 
Doskonale napisał o tym Bastiat: Taki jest 
właśnie cel nie tylko większej części ustaw 
wydawanych przez rządzących, lecz ponadto 
jeszcze i tych, które nam podają jako najdo-
skonalsze środki zapobiegające złu, jakie nas 
trapi. Pod filantropijnym pozorem rozszerza-
nia pomiędzy ludźmi udanej solidarności chcą 
uczynić odpowiedzialność bezsilną i bezsku-
teczną.

Czy pośród rządzących coś się zmieniło w 
ciągu ostatnich stu pięćdziesięciu lat od napi-
sania tych słów? Czyż ich głównym zajęciem 
nie jest zabieranie jednym i dawanie dru-
gim oraz uwalnianie siebie i innych od kon-
sekwencji własnych działań? I dalej, przy-
toczmy całą opinię Bastiata o rządzących: 
Bezprawną interwencją siły publicznej psują 
stosunek pracy do wynagrodzenia, zakłócają 
prawa przemysłu i wymiany, naruszają natu-
ralny rozwój wychowania, sprowadzają z wła-
ściwej drogi kapitały i pracujących, fałszują 
pojęcia, powodują śmieszne pretensje, mamią 
złudnymi nadziejami. Są powodem niesłycha-
nego niszczenia sił ludzkich, zmieniają struk-
turę ludności, dotykają niemocą samo nawet 
doświadczenie, wszystkim interesom nadają 
sztuczne podstawy, a potem wołają: patrzcie, 
jak interesy są sprzeczne pomiędzy sobą. To 
wolność sprawiła całe zło. Przeklinajmy więc 
i niszczmy wolność.

Jeśli więc (co podejrzewam) tej jesieni po-
jawi się szansa na pozytywne zmiany, warto 
pomyśleć zawczasu, jakie konkretne działa-
nia po zmianie władzy trzeba podjąć, żeby 
zapewnić krajowi wolność i pomyślność. Li-
stę tych działań będziemy uzupełniali konse-
kwentnie, wszak do jesieni jest jeszcze trochę 
czasu.

Punkt pierwszy: broń. Należy upowszechnić 
i ułatwić dostęp do broni – tak, aby jej posia-
danie oraz znajomość obsługi było normą dla 
każdego uczciwego mężczyzny (i kobiety, je-
śli tego sobie zażyczy).

Uzasadnienie: nasze produktywne wysiłki, 
nasze domy, rodziny i życie - wszystko jest 
zagrożone, jeśli byle złodziej, urzędnik lub 
morderca może nam to w jednej chwili z ła-
twością odebrać. Nikt nas nie obroni, jeśli nie 
będziemy umieli obronić się sami. Pokłada-
nie nadziei w policji lub innych „służbach” 
jest czcze, bo ludzie ci nie są tam po to, aby 
nas chronić lub egzekwować sprawiedliwość, 
lecz po to, aby zapewnić dopływ pieniędzy 
do budżetu. Podstawową funkcją policji jest 
straszenie nią tych, którzy uchylają się od 
płacenia podatków. Jest nią również „ścią-
ganie” pieniędzy bezpośrednio za rzekome 

wykroczenia i przestępstwa oraz ochrona 
władzy przed słusznym gniewem ludzi.

Historycznie rzecz biorąc, to niewolnicy po-
zbawiani byli prawa do noszenia broni. Od-
zyskanie więc tego przyrodzonego prawa 
będzie pierwszym krokiem do wyjścia z eko-
nomicznego niewolnictwa.

Patrząc na rzecz geograficznie, żyjemy po-
między Niemcami, Rosjanami i Ukraińcami 
- narodami, które prześcigały się w wymyśla-
niu sposobów na mordowanie Polaków. Od-
mawianie nam zatem prawa do posiadania 
broni jest zbrodnią na narodzie, która może 
łatwo się urzeczywistnić, tak jak to miało już 
miejsce.

To prawda, że posiadanie broni przez Twoje-
go sąsiada rodzi ryzyko, że sąsiad ten może 
Cię zastrzelić. Jednak nieposiadanie broni 
przez Twojego sąsiada rodzi co najmniej 
równie poważne ryzyko, że sąsiad Twój nie 
pomoże ci w momencie, w którym będziesz 
tego potrzebował.

Porządny, uczciwy, samodzielny człowiek po-
winien być jednocześnie uzbrojony i niebez-
pieczny. Dopiero wtedy można go brać na po-
ważnie. W przeciwnym wypadku jest jedynie 
potencjalną ofiarą lub marionetką w rękach 
opresyjnych rządów. Nie bez powodu Ame-
rykanie nazywają ludzi będących przeciwko 
prawu do posiadania broni „Ruchem na rzecz 
rozbrojenia ofiar”. Trzeba na to spojrzeć tak: 
wszyscy kryminaliści – ci, którzy chcieliby 
nas skrzywdzić – potencjalnie (a często i 
faktycznie) mają już broń. Oni nie przejmują 
się przepisami. Pora, żeby również „dobrzy 
chłopcy” się uzbroili.

Punkt drugi: podatki. Należy dążyć do tego, 
by stały się dobrowolną składką na określo-
ne cele, czyli de facto opłatą za dostarczone 
usługi.

Pierwszym krokiem powinno być pokazanie, 
ile tak naprawdę podatki wynoszą. Można to 
osiągnąć poprzez zwolnienie pracodawców, 
przedsiębiorców i sprzedawców z funkcji 
poborcy podatkowego. Niech od tej pory 
pracodawcy wypłacają pracownikowi całość 
pieniędzy, które płacą za jego pracę. Niech 
pracownik widzi, ile warta jest jego praca i 
ile tak naprawdę musi, pod groźbą grzywny 
lub więzienia, oddać. Niech zrozumie, ile tak 
naprawdę wypracował. W sklepach ustaw-
my kasę z napisem „Urząd Skarbowy”. Niech 
każdy płaci ceny netto sprzedawcy i niech 
zobaczy, jakie wszystko jest tanie, zanim nie 
dobierze się do tego urzędnik. Podobnie na 
stacjach benzynowych, płaćmy uczciwie dwa 
złote za paliwo w jednej kasie, trzy złote ak-
cyzy w drugiej. Taki obrót spraw powinien 
zapewnić niezbędne poparcie społeczne dla 
obniżenia podatków.
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w prawdzie nie spodziewałem się, 
że wybory prezydenckie (2015) 
wygra ktoś spoza wielkiej dwój-

ki, ale wynik Pawła Kukiza to spore za-
skoczenie chyba dla wszystkich. Nawet 
dla mediów należących do oligarchów, 
które już na początku kampanii ustaliły 
listę kandydatów antysystemowych oraz 
wskazały, kto jest z tego grona kandyda-
tem najpoważniejszym. Zasadniczo pan 
Paweł nie drążył zbytnio żadnego tema-
tu, a jedynie kontestował system, a mimo 
to dziennikarze znali miarę w ciśnięciu 
rozmówcy… Rozmówcy nachalnie często 
obecnego w mediach. Gwoździem progra-
mu były jednomandatowe okręgi wybor-
cze, a potem długo, długo nic. Przyznaję, że 
interesowałem się JOW-ami dwadzieścia 
lat temu, ale z biegiem czasu liczba partii 
mających szansę powalczyć o miejsce w 
sejmie znacznie się zredukowała i wszyst-
ko wskazuje na to, że i bez JOW-ów jesie-
nią w sejmie będzie mniej niż 5 partii, a jak 
tak dalej pójdzie - to dwie. W tym systemie 
zwyciężają kandydaci najbogatsi, należą-
cy do dużych partii i rozpieszczani przez 
dziennikarzy. Nie ma szansy, żeby ktokol-
wiek inny, nieznany, pokonał zawodowego 
posła. Taki system jest w Wielkiej Brytanii, 
tam dwupartyjność plus przystawka ma 
tradycję wielopokoleniową.

Zaznaczam, że w Polsce w ciągu jednego 
sezonu politycznego liczba partii „biorą-
cych” zmniejszyła się o połowę. Solidarna 
Polska wróciła do PiS-u, podobnie jak PJN, 
a Gowinowcy przesiedli się po krótkim 
epizodzie niepodległości pod kuratelę 
hegemona na tzw. prawicy. Równocze-
śnie rozleciała się partia Palikota. Widać 
genderycy w polityce są tak samo wierni, 
jak w pościeli. SLD i PSL są pod progiem, 
a kolejny projekt Korwin-Mikkego ulega 
samozatopieniu. O kondycji mojego Ruchu 
Narodowego nie będę nawet pisał, bo nie 
jestem masochistą. Gdybym chciał pocier-
pieć, zrobiłbym sobie nowy tatuaż. 

Reasumując, jowizacja następuje samo-
istnie, a usankcjonowanie takiego stanu 
rzeczy zmianą ordynacji oznaczać może je-
dynie zabetonowanie sceny politycznej na 
wieki, a właściwie do wybuchu rewolucji. 
To znaczy na wieki, bo potencjał rewolu-
cyjny tego narodu jest równy potencjałowi 
intelektualnemu, czyli żaden. Jedyną drogą 
do wpuszczenia w obieg polityczny no-
wych idei i ludzi jest obniżka lub zniesie-
nie progu wyborczego. Dzisiaj nie grozi już 
nam, tak jak u zarania Trzeciej RP, masowy 
wylęg bytów politycznych, bo karierowi-
cze wraz z aferzystami już są w polityce, 
uczciwi odpuścili, a ambitni wyjechali. Są 

oczywiście tacy durnie jak ja, którym wy-
jątkowo szybko goją się rany, ale nie stano-
wimy żadnego zagrożenia, skoro mało już 
popularny muzykant zrobił z nas wiatrak. 
Proszę zwrócić uwagę, jak szybko prezy-
dent Komorowski poszedł na JOW-y i refe-
rendum. Wie, że to ostatnia deska ratunku 
dla PO. Liczę jednak, że pan Duda tę hecę 
jakoś zblokuje. 

Swoją drogą warto zauważyć, że wszyscy 
tzw. antysystemowi kandydaci bywali na 
naszych Marszach Niepodległości. Nawet 
pan Kukiz. Jednak, jak tylko Wyborcza 
huknęła, od razu zrozumiał, że powinien 
iść tego dnia w zupełnie innym marszu. 
Projekt wymiany głowy tej oddolnej ini-
cjatywie miał kilka odsłon, ale widać 
trzeba było postawić na prosty i okrojony 
przekaz, bo i po co pisać alternatywne pro-
gramy polityczne, radzić się ekspertów i 
bezskutecznie zabiegać o odrobinę odwagi 
i poparcie wśród środowiskowych auto-
rytetów, skoro z „róbta, co chceta” łatwo 
zrobić „róbta, co trzeba”. A co trzeba, to już 
buntownikom wytłumaczyli w Polsacie i 
TVN-ie. Oczywiście nie wprost, bo trzeba 
durniom pozostawić pozory niezależności 
intelektualnej.

zwycięStwo 
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„”wciąż stawiam sobie kilka niebez-
piecznych pytań i nie znajduję na 
nie odpowiedzi.
Dlaczego andrzej Duda mógł zo-
stać nowym prezydentem? Dla-
czego wygrał z człowiekiem wspie-
ranym przez ośrodki propagandy i 
potężnych reżimowych graczy? 
Dlaczego pozwolono, by w dro-
dze „demokratycznych przemian” 
odszedł patron ludzi z wojskowej 
bezpieki, najgorliwszy przyjaciel 
moskwy i filar triumwiratu iii rp? 
Dlaczego rozstrzygnięcie to tak ła-

two przyjęto na kremlu, jeśli to stamtąd 
wyszedł projekt zamachu smoleńskie-
go? Dlaczego środowisko belwederu 
pogodziło się z utratą wpływu na armię i 
służby specjalne? Dlaczego nie sięgnię-
to po „sprawdzone metody”, nie próbo-
wano sfałszować wyniku wyborczego 
lub nie postawiono na „rozwiązania siło-
we”? Dlaczego zaakceptowano tak nie-
wielką przewagę głosów, skoro w ubie-
głorocznej farsie wyborczej nie cofnięto 
się przed jawnym fałszerstwem? Dla-
czego w państwie ignorującym prawa 
obywateli i reguły demokracji o wyniku 

najważniejszej rozgrywki miałaby decy-
dować trzyprocentowa różnica „werdyk-
tu wyborczego”? Dlaczego środowisko 
skupione wokół bk nie okazuje dziś 
obaw przed rozliczeniem tej prezyden-
tury, przed poznaniem tajemnic „lochów” 
belwederskich, ujawnieniem kalendarzy 
spotkań, nazwisk gości i doradców? 
Dlaczego w tej kampanii nie słyszeli-
śmy słowa o zamachu smoleńskim ani 
wzmianki o roli belwederu w kształto-
waniu „ładu posmoleńskiego”?”

aleksanser ścios, bezdekretu.blogspot.com

wywiady z marianem kowalskim znajdą 
państwo na kanale telewizji idź pod prąd 
(youtube.com/user/idzpodprad).

tych, którzy traktują poważnie naszą 
działalność medialną, zachęcamy do jej 
wsparcia. na naszej stronie internetowej 
uruchomiliśmy usługę paypal: 
idzpodprad.pl/wsparcie



p odczas próby generalnej koncertu muzyki z „Czasu Honoru” ekipie „idź 
Pod Prąd” udało się porozmawiać z aktorami - Maciejem Zakościelnym i 
Agnieszką Więdłochą oraz z kompozytorem muzyki do serialu Bartoszem 

Chajdeckim. 

Wywiad z gwiazdami serialu oraz relację z 
koncertu znajdą Państwo na kanale Telewi-
zji Idź Pod Prąd. 

w Noc Kultury mogli-
ście nas spotkać na 
lubelskiej Starówce. 

Przedstawialiśmy pantomimy 
chrześcijańskie poruszające 
różne problemy związane z re-
lacją człowieka z Bogiem.

Byliśmy również na Krakow-
skim Przedmieściu, gdzie na-
sze pantomimy towarzyszyły 
KONCERTOWI Z BALKONU.

Serdecznie zapraszamy do 
obejrzenia galerii zdjęć na Fa-
cebooku, a niebawem na kana-
le Telewizji Idź Pod Prąd ukaże 
się relacja video.

yo
ut

ub
e.

co
m

/u
se

r/
id

zp
od

pr
ad

fa
ce

bo
ok

.c
om

/w
oj

ru
ch


