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Kiedy Benjamin Carson był w piątej klasie, 
uchodził w szkole za „bałwana”. Koledzy i 
nauczyciele zakładali z góry, że Ben z całego 
sprawdzianu na ani jedno pytanie nie odpo-
wie dobrze. 

Miał tak gwałtowne usposobienie, że ata-
kował inne dzieci przy najmniejszej prowo-
kacji, a nawet swoją matkę. „Było bardzo 
prawdopodobne, że szybko skończę w wię-
zieniu, domu poprawczym albo w grobie” - 
wspomina.

Ale Benjamin Carson zmienił bieg swoje-
go życia. Ukończył szkołę z wyróżnieniem, 
poszedł na Uniwersytet Yale i do szkoły 
medycznej. W wieku 32 lat został ordyna-
torem Oddziału Neurochirurgii Dziecięcej 
w Centrum Dziecięcym Johna Hopkinsa w 
Baltimore. Jest znany na całym świecie jako 
pionier w swojej dziedzinie. Operując z po-
wodzeniem w 1987 roku Patrika i Benjami-
na Binderów, syjamskie bliźnięta złączone 
główkami, dokonał czegoś, co nie udało się 
żadnemu z poprzedników.

Poprzez swoje książki i wykłady dr Carson 
chętnie dzieli się historią swojego sukcesu 
z młodymi ludźmi. Mówi: „Macie możliwość 
kontrolować swoje przeznaczenie, jeśli ze-
chcecie włożyć odpowiednią ilość czasu i 
wysiłku”. „Myśl z rozmachem” – to inne jego 
słowa, które powtarza młodym ludziom. 

Spotkaliśmy się w małej sali konferencyjnej 
w jego biurze w szpitalu Johna Hopkinsa:

Joel A. Freeman: Kiedy po raz pierwszy 
uświadomiłeś sobie, że chcesz robić to, 
co robisz teraz?

Dr Ben Carson: Pamiętam chwilę, kiedy po 
raz pierwszy zapragnąłem być lekarzem. To 
było w kościele, słuchałem nauczania o le-
karzu misjonarzu. Pomimo że ten człowiek 
był w niebezpieczeństwie, wciąż z wielką 
troską opiekował się ludźmi. Wydało mi się 
wtedy, że leczenie może być także moim po-
wołaniem. Zmieniałem tylko specjalizację. 
Od lekarza misyjnego, przez psychiatrę, do 
neurochirurga. Kiedy zostałem neurochi-
rurgiem, pomodliłem się mniej więcej tak: 
„Panie, czuję, że chcesz, abym docierał do 
ludzi. Wiesz, że neurochirurdzy spędzają 
większość czasu w laboratoriach i nie mają 
wiele kontaktu ze społeczeństwem. Ty mo-
żesz mi pomóc mieć wiele kontaktów z in-
nymi. Wiem, że możesz zrobić to wszystko, 
pomimo że jestem neurochirurgiem. Odda-
ję to w Twoje ręce”. I oczywiście Bóg dał mi 
o wiele większy zasięg, niż mógłbym mieć 
jako misjonarz.

Ile wtedy miałeś lat, gdy słuchałeś tego 
przełomowego dla ciebie kazania?

Miałem osiem lat. Od tamtej chwili zaczą-
łem myśleć o medycynie. Nigdy tak na-
prawdę nie rozważałem innej możliwości. 
Nawet w okresie, kiedy byłem okropnym 
studentem, ciągle wiedziałem, że będę le-
karzem. W jakiś magiczny sposób miałem 
zostać lekarzem.

Odwiedzałeś bibliotekę? Czytałeś książ-
ki na ten temat? Czy jakieś książki wpły-
nęły na ciebie w tym wczesnym okresie?

Kiedy byłem słabym uczniem, mama wy-
łączała telewizor i kazała mi czytać. Jedną 
z pierwszych książek, jakie przeczytałem, 
było „Up From Slavery” - autobiografia Bo-
okera T. Washingtona, który, mimo że uro-
dził się niewolnikiem, nauczył się czytać. 
Czytał wszystkie książki, jakie mógł zdo-
być, i w końcu został doradcą prezydentów. 
Zacząłem więc czytać książki o zwierzę-
tach, o nauce. Zaciekawiła mnie sama idea 
nauki, matematyki i technologii. W szkole 
wyższej zaangażowałem się w organizację 
targów naukowych, zacząłem pracować w 
laboratorium. Zwróciłem się zdecydowa-
nie w tę stronę. Ale miałem też inne zain-
teresowania. Grałem w szkolnym zespole 
- całkiem nieźle grałem na rogu baryto-
nowym. Wygrałem stypendium w Interla-
ken - prestiżowy obóz muzyczny. Byłbym 
pierwszym uczniem naszej szkoły, który 
tam pojechał. Dzień po ogłoszeniu wyni-
ków kierownik zespołu przyszedł do mnie 
i powiedział (pomimo że dla niego też był-
by to powód do dumy): „Nie przyjmuj tego. 
Kiedyś będziesz wielkim lekarzem. Nie 

chciałbym, byś osłabił swoją wizję przez 
to stypendium”. Uważam, że wszystko, co 
do tamtej pory przeczytałem, stworzyło 
we mnie mentalność, której potrzebowa-
łem, by podjąć tę decyzję. Zrozumiałem, że 
osobą, która ma najwięcej do powiedzenia 
o tobie i twojej przyszłości, jesteś ty. Nie 
możemy za nasze decyzje obwiniać innych 
ludzi ani zrzucać odpowiedzialności na 
okoliczności zewnętrzne. Jesteś tylko ty i 
to, co wybierzesz.

W jaki sposób regenerujesz siły, jak 
znajdujesz czas na odpoczynek w swo-
im szaleńczym, gorączkowym harmono-
gramie.

Regeneracja przychodzi z umiejętnością 
relaksu. Zaczyna się w drodze do domu. Jak 
wiesz, mieszkamy na wsi. To bardzo odprę-
żające - jazda wśród pastwisk, widok koni 
i wszystkiego po drodze. Nie przynoszę 
pracy do domu. Przychodzę do domu i od-
poczywam. Gram w bilard z żoną, oglądam 
wiadomości, patrzę, co się dzieje. I oczywi-
ście co dzień przed snem czytam Biblię. 

Czy w twoim życiu zaszły jakieś niewyja-
śnialne zdarzenia, czy możesz nam coś o 
tym opowiedzieć?

Jest wiele niewyjaśnionych zdarzeń w 
moim życiu... kiedy spojrzę na swoją karie-
rę. Miałem wiele jedynych w swoim rodzaju 
przeżyć, jedno wyjątkowe zdarzenie nastę-
powało za drugim. To bardzo szybko spra-
wiło, że stałem się znany. Szczerze mówiąc, 
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t ragedia w amerykańskim Roseburgu pokazała, dokąd 
prowadzą współczesne lewicowe trendy - pacyfizm 
połączony z agresywnym, antychrześcijańskim ate-

izmem. Strzał w głowę dla tych, którzy mieli czelność przy-
znać się do wiary w Jezusa. Byli rozbrojeni przez decyzję 
władz college’u - utworzyły tam one „gun free zone”. Pełen 
nienawiści i złych zamiarów człowiek miał otwartą drogę do 
zrealizowania swego zbrodniczego planu. 

Roseburg to niestety symbol całej naszej zachodniej cywilizacji. 
Ogłupieni i utuczeni na rzeź! W takim systemie nawet wybitne 
jednostki, jak chrześcijanie, którzy mieli odwagę do śmierci stać 
wiernie przy swoim Zbawicielu i Panu, czy ci, którzy poświęcili 
się, by bronić innych, byli bez szans. Z gołymi rękami nie da się 
powstrzymać uzbrojonego zła! 

Skąd więc ma przyjść ratunek dla naszej cywilizacji? Jeśli broń 
trafi w ręce ludzi o niskim morale, to wejdziemy w erę chaosu i 
wzajemnych walk, jak w pamiętnym filmie „Walka o ogień”. Za-
miast prawa i sprawiedliwości, którymi cechowała się cywilizacja 
chrześcijańska, zapanuje czas odwetu,  nieokiełznanej zemsty i 
prawa silniejszego.

Cywilizację mogą uratować jak zawsze tylko rycerze! Rycerze to 
ludzie o najwyższych cnotach moralnych, którzy poświęcili się 
obronie słabszych; bronią także zagrożonych wartości moralnych. 
Współczesna cywilizacja postchrześcijańska z premedytacją zabi-
ja rycerskiego ducha wśród ludzi Zachodu. Kto więc, jak nie ko-
ścioły uczniów Jezusa, ma się temu przeciwstawić? To nie opcja, 
to nasz chrześcijański obowiązek!
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nie wSzyScy Autorzy Są członkAmi kościołA

szukaj w kioskach ruch, empik i garmond

to prawda, że „prawo i Sprawiedliwość to partia wyjątkowo 
lojalna wobec tej instytucji, wpływowych hierarchów 
kościelnych”. co ciekawe (ale nie zaskakujące), jest to 
lojalność pozbawiona wzajemności, bo przez cały okres 
rządów reżimu po-pSl hierarchowie mocno wspierali 
reżim i wielokrotnie odcinali się od poczynań opozycji.  
niedawna wolta w wykonaniu niektórych hierarchów 
była dla mnie oczywistym sygnałem, że nadchodzi czas 
„nowego rozdania”. ci ludzie do perfekcji opanowali 
umiejętność „współdziałania” z każdą ekipą rządzącą. 
może najtrafniej tę szczególną relację nazwał Stanisław 
ciosek, który z ramienia kc pzpr sprawował nadzór 
nad mSw, po morderstwie na księdzu jerzym.  
w wywiadzie sprzed wielu lat ciosek pytany: „Skąd się brała 
wasza skłonność do kościoła?”, odpowiedział: „hierarchia 
i instytucja bardziej rozumiała, i traktowała jako bardziej 
przewidywalną, drugą hierarchię i instytucję”. i dodał: „Stara 
jest zasada przetrwania kościoła, jak w tym porzekadle: 
kościół opłakuje zmarłego, ale do trumny z nim się nie 
kładzie itd. zachowuje dystans. tak samo tutaj było. miałem 
masę rozmów z ludźmi kościoła. i mogę powiedzieć, że 
kościół był bardzo wstrzemięźliwy, gdy chodzi o wybory, o 
okrągły Stół i podzielenie się władzą z „Solidarnością”. bo 

nie wiedział, jaka będzie ta nowa władza. jakby przeczuwał 
zresztą, że lepiej było mu z komunistami niż z nie wiadomo 
kim...”.
Aleksander ścios, bezdekretu.blogspot.com
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w dyskusji na temat dostępu 
do broni palnej warto szu-
kać motywacji i celów strony 

pragnącej naszego rozbrojenia. Zanim 
jednak odpowiem na te pytania, zajmę 
się zagadnieniem przeciwnym – jakie 
skutki wywołuje w człowieku posiada-
nie broni?

Kiedy syn po raz pierwszy dostaje od ojca 
do ręki szablę, strzelbę czy pistolet, jakie 
myśli i uczucia cisną mu się do głowy? 
Czy rozpiera go duma? Czy czuje, że oto 
wkracza w świat dorosłych? Czy uświa-
damia sobie, jak wielką odpowiedzialno-
ścią został obdarzony? Odpowiedzi na te 
pytania są oczywiste. Posiadanie broni 
palnej czyni młodego mężczyznę:

1) bardziej odpowiedzialnym,
2) bardziej skoncentrowanym,
3) bardziej pewnym siebie,
4) bardziej świadomym swojej roli w spo-
łeczeństwie (myśliwy, rycerz).

Dlatego właśnie w Szwajcarii mężczyzna 
wstępował w związek małżeński dopiero 
wtedy, gdy dorobił się własnego karabi-
nu. Inaczej to ujmując: najpierw karabin, 
potem kobieta, najpierw odpowiedzial-
ność, potem seks! 

Założyciele Stanów Zjednoczonych Ame-
ryki – najpotężniejszego w historii pań-
stwa ludzi wolnych – doskonale zdawali 
sobie sprawę z politycznych skutków 
posiadania broni. Jeden z nich napisał: 
Najmocniejszym powodem, by utrzymać 
prawo do posiadania i noszenia broni 
przez ludzi, jest to, że stanowi ono dla nich 
ostateczny środek do obrony przed tyranią 
rządu. 
Tę samą myśl zawiera i nasza trady-
cja, którą pięknie ilustruje refren pieśni 
podhalańczyków:

Ja nie pański, nie hetmański
Jeno harny, wolny strzelec podhalański

W naszej kulturze mężczyzna z karabi-
nem to wolny mężczyzna z poczuciem 
dumy, gotowy bronić wolności osobistej, 
wolności swojej rodziny i ojczyzny. 

Moskiewscy wrogowie cywilizacji ludzi 
wolnych wiedzieli, że nie pokonają Zacho-
du, jeśli wpierw nie zmienią rycerskiego 
wychowania naszej młodzieży. Wymyślili 

więc rewolucję lat 60. ubiegłego wieku: 
seks, narkotyki i tępa, zmysłowa muzyka 
(Sex, drugs & rock’n’roll)! Hasełko „Make 
love, not war” trafiło na podatny grunt 
młodych umysłów żyjących w świecie 
dobrobytu i bezpieczeństwa. Etos ry-
cerski szybko został zastąpiony etosem 
konsumpcji i pożądliwości wszelkiego ro-
dzaju. Jego produktem jest zniewieściały, 
zagubiony, narcystyczny maminsynek lub 
w najlepszym wypadku zuchwały cynik 
pozbawiony wszelkich norm i hamulców. 
Taki „produkt” bez walki odda swoją wol-
ność – ze strachu bądź dla korzyści.

Ronald Reagan, gdy objął urząd 40. pre-
zydenta USA, wiedział, skąd bierze się 
zło współczesnego świata. W 1983 roku 
udało mu się ponownie skierować wy-
siłek Zachodu przeciw Imperium Zła, 
komunistycznej Moskwie. Oficjalnie ko-
munizm został pokonany. Niestety, wcze-
śniej zdążył się przepoczwarzyć i ogarnąć 
kluczowe instytucje europejskie z Waty-
kanem włącznie. W wyniku zdetermino-
wanej pracy ideologicznej agentury Wol-
ny Świat Zachodu dogorywa, pogrążając 
się w wewnętrznym chaosie i moralnym 
upadku. Czy jest jeszcze szansa na ratu-
nek? Póki my żyjemy, tak! Sprawa jest 
prosta, choć niełatwa. Nie musimy wcale 
„wynajdywać prochu”. Wystarczy wrócić 
do starych, wypróbowanych metod. Wol-
ne społeczeństwa Zachodu zakwitły na 
gruncie chrześcijańskich wartości. Dziś 
pod płaszczykiem chrześcijaństwa ukry-
ło się bardzo wiele idei absolutnie mu 
wrogich – humanizm, pacyfizm, socjalizm 
itp. Jeśli więc mamy uratować nasz świat, 
musimy wpierw oczyścić chrześcijań-
stwo z fałszywych idei. Różne są na to po-
mysły, ale najrozsądniejszym wydaje się 
konfrontowanie wszystkich doktryn z Bi-
blią, fundamentem chrześcijaństwa. Jeśli 
coś stoi w sprzeczności z Pismem, należy 
to odrzucić. Gdy temu testowi poddamy 
humanizm, socjalizm czy pacyfizm, bez 
problemu odkryjemy, że są to całkowicie 
obce Biblii idee. Udało się je skutecznie 
podłożyć chrześcijaństwu jak kukułcze 
jajo, ponieważ chrześcijanie przestali 
poważnie traktować Biblię, a skupili się 
na poglądach teologów czy hierarchów, 
z których większość służy wrogim war-
tościom. Przykładowo już w latach czter-
dziestych XX w. Moskwa zleciła włoskim 
komunistom bratanie z się inteligencją 
katolicką. Efekty tego spisku opisał Józef 

Mackiewicz (szczególnie w najbardziej 
znanym dziele w tej tematyce „Watykan 
w cieniu czerwonej gwiazdy”). Wszyscy 
papieże od czasów Jana XXIII to mniej lub 
bardziej gorący orędownicy humanizmu, 
socjalizmu, priorytetu naturalistycznej 
nauki nad Biblią, pacyfizmu i synkre-
tyzmu religijnego. Obecny papież już 
otwarcie zwraca się przeciw biblijnemu 
chrześcijaństwu. Podczas przemówienia 
w Kongresie USA jasno zdefiniował wro-
ga ludzkości:

„Wszyscy dobrze zdajemy sobie sprawę i 
jesteśmy głęboko zatroskani niepokojącą 
sytuacją społeczno-polityczną w dzisiej-
szym świecie. Jest on coraz bardziej miej-
scem gwałtownych konfliktów, nienawiści 
i brutalnych zbrodni, popełnianych nawet 
w imię Boga i religii. Wiemy, że żadna reli-
gia nie jest wolna od form indywidualnych 
urojeń czy ekstremizmu ideologicznego. 
Oznacza to, że musimy być szczególnie 
uważni na wszelki rodzaj fundamenta-
lizmu, czy to religijnego czy też innego 
rodzaju.”

Wrogiem ludzkości według papieża nie 
jest zło, fałsz czy grzech, ale… wszelki fun-
damentalizm, także chrześcijański. Czym 
jest fundamentalizm? Jest to rygorystycz-
ne trzymanie się zasad i norm wyznaczo-
nych przez daną ideologię. W przypadku 
chrześcijan jest to rygorystyczne trzyma-
nie się ponadczasowej, objawionej praw-
dy Pisma Świętego. Franciszek wskazuje 
więc konserwatywnych chrześcijan jako 
wrogów ludzkości na równi z islamskimi 
mordercami! Co więcej, uderza w pod-
stawowy dla chrześcijan dwubiegunowy 
obraz świata: 

Ale jest też inna pokusa, której musimy się 
szczególnie wystrzegać: upraszczający 
redukcjonizm, który widzi tylko dobro 
lub zło; lub jeśli wolicie, sprawiedli-
wych i grzeszników. Współczesny świat, 
z jego otwartymi ranami, które naznacza-
ją wiele naszych braci i sióstr, wymaga od 
nas przeciwstawiania się wszelkim for-
mom polaryzacji, które dzieliłyby go na 
te dwa obozy.

A więc wszyscy, którzy obstają przy ja-
snym wytyczaniu granic pomiędzy do-
brem a złem, pomiędzy sprawiedliwością 
a grzechem, pomiędzy obozem ludzi do-
brych a Imperium Zła są… wrogami ludz-
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kości. To mówi ten, którego wielu uważa za 
zastępcę Chrystusa na ziemi… 

Podążając drogą kulturowego czy odstęp-
czego chrześcijaństwa, nie zatrzymamy 
upadku cywilizacji, a tylko wspomagamy 
postęp jego największych wrogów. Jak to 
trafnie ujął prof. Kazimierz Jodkowski: 

Ratunek dla Europy i świata to konserwa-
tywne i uzbrojone chrześcijaństwo.

Przed złymi ludźmi z bronią, a tacy zawsze 
czyhali na naszą wolność i zasoby, obroną 
są dobrzy ludzie z lepszą bronią i sprawno-
ścią! Człowiek staje się dobry dzięki głów-
nemu przesłaniu Biblii – dobrej nowinie o 
darmowym ratunku od kary za nasze grze-

chy i mocy zła nad nami. Ten ratunek kupił 
nam już Jezus na krzyżu Golgoty. Karabin 
każdy musi kupić sobie sam (Łuk 22:36).

Tylko broń w rękach ludzi moralnych po-
wstrzyma wrogów naszej cywilizacji.

Jeśli Twój syn ma wyjść na człowieka, wy-
posaż go za młodu w Biblię i karabin!

nie sądzę, że jestem dużo lepszy od innych 
neurochirurgów. Wygląda to tak, jakby karty 
zostały ułożone na moją korzyść. Wyniknę-
ły różne niesłychanie wyjątkowe sprawy i 
trudne przypadki, a ja byłem we właściwym 
miejscu o właściwym czasie. Doświadczyłem 
pomocy ze strony dobrych ludzi i organizacji. 
Czuję, że może to wszystko stało się, by dać 
mi możliwość robienia wspanialszych rzeczy 
niż te, które mógłbym kiedykolwiek osiągnąć 
w sali operacyjnej - zmieniać życie ludzi. 
W tym roku przemawiałem na dwunastu 
ceremoniach ukończenia studiów. Siedem 
z nich odbyło się w szkołach medycznych. 
Mam możliwość wpływania na życie wie-
lu ludzi -  także na poziomie szkół podsta-
wowych i średnich - przez nasze programy 
stypendialne, czytelnie i częste publiczne 
wykłady. Mam mnóstwo okazji, by wywierać 
pozytywny wpływ na społeczeństwo. Myślę, 
że wszystkie te rzeczy musiały się wydarzyć, 
abym zyskał wiarygodność, żeby móc robić 
inne rzeczy, działać jeszcze więcej.

Joel A. Freeman: Opisz siebie w najwyżej 
pięciu słowach.

Dr Carson: Nadzwyczaj wdzięczny Bogu.

Jaką rolę pełni wdzięczność w twoim ży-
ciu?

Dla mnie wdzięczność oznacza, że każdego 
dnia, każdej godziny zamiast narzekać, za-
miast mówić, jaki jestem biedny, i zamiast 
myśleć o problemach, jakie mogę napo-
tkać - jestem wdzięczny. Po prostu mówię 
sobie: „Co z tego, że mam dziurawą oponę, 
przynajmniej mam samochód. (śmiech) Co 
z tego, że jestem głodny, jeśli wiem, że jest 
miejsce, gdzie mogę pójść i zjeść? Naprawdę, 
nie ma znaczenia, jaki problem napotykam, 
bo zawsze mogłoby być znacznie gorzej. To 
jest postawa, jaką daje wdzięczność. Daje 
mentalność „szklanki do połowy pełnej”. To 
utrzymuje umysł w pozytywnym nastawie-
niu. A kiedy masz pozytywne nastawienie, 
możesz je przekazywać innym. 

Kiedyś powiedziałeś mi, że masz najwspa-
nialszą pracę na świecie, która utrzymuje 
cię w równowadze i daje ci właściwą per-
spektywę.

Jest jedna wspaniała rzecz w byciu doktorem 
(szczególnie neurochirurgiem dziecięcym). 
Kiedy wychodzę z gabinetu na obchód, roz-

mawiam z ludźmi, którzy przeżywają niewy-
obrażalne problemy, widzę, jaki to ma wpływ 
na ich rodziny, patrzę z ich perspektywy i 
uświadamiam sobie, że ja nie mam żadnych 
problemów. W porównaniu z tymi ludźmi 
naprawdę nie mam żadnych problemów. To 
uderzyło mnie już wtedy, gdy byłem stażystą 
w szpitalu Johna Hopkinsa. Wychodziłem na 
oddział i widziałem przeróżnych ludzi - księ-
cia, koronowanego króla jakiegoś kraju, pre-
zesa dużej organizacji, dyrektora popularnej 
firmy - umierających na jakąś złośliwą choro-
bę i zdających sobie sprawę, że oddaliby pie-
niądze i wszystkie tytuły w zamian za zdro-
wie. Kiedy jesteś skonfrontowany z bólem w 
życiu innych ludzi, naprawdę uświadamiasz 
sobie, jak niesamowicie jesteś szczęśliwy, 
szczególnie kiedy masz dobre zdrowie.

Jakie było najtrudniejsze pytanie, które 
ci zadano? Jak odpowiedziałeś wtedy i 
jak odpowiedziałbyś, gdyby zadano ci je 
teraz?

Ludzie zadają mi mnóstwo pytań. Jednym z 
najtrudniejszych jest pytanie o mój pogląd 
na aborcję. Teraz nie jest poprawne politycz-
nie być przeciw aborcji, bo każdy chce mieć 
swoje prawa, włączając w to prawo kobiety 
do zakończenia życia dziecka. To trudne py-
tanie, bo ludzie mają tendencję do trwania 
przy swojej opinii. Na pytanie o aborcję tak 
odpowiadam: „Czy ono żyje? Weź endoskop, 
zajrzyj do macicy w 20 tygodniu ciąży i zo-
baczysz maleńkie stworzenie, ruszające się - 
reagujące na bodźce, mające oczy, usta, małe 
paluszki, jego serce bije, dzieje sie mnóstwo 
rzeczy. Powiedz mi, że to nie jest żywy or-
ganizm”. Wielu ludzi mówi: „Zgadzam się z 
tobą. Też uważam, że to jest złe i nigdy nie 
wykonałabym aborcji, ale nie uważam, że 
mam prawo narzucać swoje przekonania in-
nym ludziom”. To może być odpowiedź, ale 
wyobraźcie sobie, że abolicjoniści myśleliby 
w ten sposób w XVIII i XIX wieku. Wyobraź-
cie sobie, że mówiliby: „Nie będę posiadał 
niewolników, uważam, że niewolnictwo jest 
złe, ale jeśli ty chcesz mieć niewolników... to 
w porządku”. Jeśli abolicjoniści mieliby taką 
postawę, gdzie byśmy teraz byli? Musimy 
mierzyć się z tymi wielkimi moralnymi pro-
blemami, a aborcja jest ważnym problemem 
dla naszego pokolenia. Nie można po prostu 
schować głowy w piasek.

Jak godzisz życie rodzinne z wszystkimi 
innymi zajęciami?

Teraz moje życie rodzinne dużo łatwiej uło-
żyć, bo dzieci są już dorosłe. (śmiech) Zanim 
dorosły, zabierałem je ze sobą, bo często by-
łem w drodze. Zabierałem matkę, dzieciaki 
i żonę, podróżowaliśmy całą grupą, to było 
moje wymaganie. Kiedy gdzieś wyjeżdżałem, 
cała rodzina podróżowała ze mną. Mieli kar-
ty frequent-flyer każdej linii lotniczej, odwie-
dzili mnóstwo miejsc i to jest wspaniałe. W 
zeszłym roku byłem na dwunastu ceremo-
niach ukończenia studiów. Moja żona była ze 
mną na każdej z nich. Wciąż spędzamy wiele 
czasu razem. To po prostu musi być priory-
tetem. Moja rodzina jest dla mnie prioryte-
tem. Zawsze mówię, że jeśli jest wola, to jest i 
sposób. Jeśli chcesz z kimś być, to znajdziesz 
drogę, by to zrobić. (śmiech) Młodzi ludzie 
mogą się odnosić do czasu, kiedy pierwszy 
raz się zakochują. Ciągle próbują, kombinują, 
jak mogą być razem: „Jak pozmieniać nasze 
plany, żebyśmy się mogli spotkać?”. W dobrze 
funkcjonującej rodzinie to powinno być sta-
łym pragnieniem.

Dorastałeś w mieszkaniu socjalnym, w 
domu jednorodzinnym. Wszystko, co cię 
otaczało, pchało cię do porażki, a jednak 
byłeś w stanie osiągnąć sukces. Powiedz 
coś o „mentalności ofiary”. Czy kiedykol-
wiek czułeś się ofiarą, a jeśli tak, jak uda-
ło ci się z tego wyjść?

Moja matka miała chyba najgorsze życie, ja-
kie można sobie wyobrazić - była jednym z 
24 dzieci, wyszła za mąż w wieku trzynastu 
lat, potem dowiedziała się, że jej mąż jest 
bigamistą i została sama z dwójką małych 
dzieci do wychowania. Ale nigdy nie użalała 
się nad sobą. Zawsze mówiła: „Dam radę... 
mogę coś z tym zrobić”. Nigdy nie wykształ-
ciła w sobie mentalności ofiary, dlatego też 
nigdy nie pozwoliła nam wykształcić jej w 
sobie. Jeśli kiedykolwiek przychodziliśmy z 
jakąś wymówką, zawsze miała tę samą od-
powiedź: „Masz mózg? Jeśli tak, to mogłeś 
wymyślić jakieś wyjście!”. (śmiech) Nie ma 
większego znaczenia, co robi ktoś inny. Kie-
dy dorastasz z taką matką, trudno stać się 
ofiarą. Myślę, że to jedna z najwspanialszych 
rzeczy, jakie dla nas zrobiła. Bo jeśli uważasz 
się za ofiarę, to nią jesteś. 

Rozmawiałem z innymi odnoszącymi 
sukcesy Afroamerykanami, którzy czuli, 
że nie pasują do „stereotypu czarnego”, 
czymkolwiek on jest, i zastanawiam się, 
jak pozostałeś poza głównym nurtem 

nie chcę być głupcem 
- wywiad z benem carsonem, kandydatem na prezydenta uSA, ciąg dalszy ze strony 2

4



7610-11 (135-136) 2015idź pod prąd

jako działacz i jakie naciski odczuwałeś 
ze strony innych Afroamerykanów?

Dr Carson: Nie czułem żadnej presji, mó-
wiąc szczerze. W 2006 dostałem Medal Spin-
garna od NAACP (Krajowe Stowarzyszenie 
Postępu Ludzi Kolorowych) - najwyższe wy-
różnienie, jakie przyznają. Niedawno otrzy-
małem Ford Freedom Award od Muzeum 
Historii Afroamerykanów w Detroit i Ford 
Motor Company. Nie uważam się też za ak-
tywistę, w sensie bycia rasowym aktywistą. 
Szczerze mówiąc, zaszedłem już dużo dalej. 
Jestem neurochirurgiem, operuję ludzi z ca-
łego świata. Kiedy otwieram czaszkę i pa-
trzę na mózg, nie umiem określić, czy to jest 
mózg czarnego, białego, Azjaty, Latynosa. Są 
takie same. To czyni cię osobą, jaką jesteś. 
Nie sprawy rasowe. To zbyteczne. To nic nie 
znaczy. Doszedłem do tego wniosku dawno 
temu. Nie znaczy to, że nie widzę grup ludzi, 
którzy są w wyjątkowo trudnej sytuacji i pró-
bują coś z tym zrobić. To jest właśnie powód, 
dla którego tak ciężko pracujemy, by otwie-
rać czytelnie szczególnie w śródmiejskich 
szkołach - zobaczyliśmy, że 70-80% ludzi 
rezygnujących ze szkoły średniej staje się 
funkcjonalnymi analfabetami. Jeśli mogliby-
śmy to zjawisko zdusić w zalążku i zaszcze-
pić zainteresowanie czytaniem już u dzieci w 
przedszkolu, pierwszej, drugiej, trzeciej kla-
sie, będziemy widzieć pozytywne efekty. Ale 
robiłbym to niezależnie od tego, czy ludzie w 
centrach miast byliby czarni, biali, żółci czy 
w kropki. To nie ma znaczenia, bo to jest coś, 
co powinniśmy zrobić, do czego jesteśmy po-
wołani.

Co powiedziałbyś młodym ludziom czyta-
jącym ten wywiad o obrazie siebie, poczu-
ciu własnej godności, powierzchowności i 
sukcesie?

Powiedziałbym, że jest niesłychanie ważne, 
by dowiedzieć się, kim jesteś. By to zrobić, 
musisz spędzać czas, używając najcenniej-
szego daru, jaki masz. To jest twój mózg. To 
znaczy - rozmawiać z inteligentnymi ludźmi, 
otwierać oczy, obserwować, oglądać to, co się 
dzieje wokół ciebie. Już jako dziecko zauwa-
żyłem, że ludzie, których podziwialiśmy, któ-
rzy mieli łańcuchy, fajne samochody z dużymi 
białymi na bokach oponami i tak dalej, byli 
handlarzami narkotyków. Wspaniale wyglą-
dali, kupowali nam słodycze i uwielbialiśmy, 
kiedy przychodzili - ale zauważyłem, że ża-
den z nich nie dożył starości. To była strasz-
na rzeczywistość. Dlatego mówię młodym 
ludziom: „Patrz na ludzi, obserwuj, co robią, 
czy są szczęśliwi, czy są spełnieni. I takich 
ludzi naśladuj. Spójrz na wszystkie zmagania 
tak zwanych gwiazd, ich nieszczęśliwe życie. 
Mogą wierzyć, że żyją w sposób, jaki wszyscy 
chcą naśladować, ale tak nie jest. Nie, jeśli za-
trzymasz się i chwilę o tym pomyślisz. Spójrz 
na ludzi, którzy przemieniają społeczeństwo. 
Patrz na ich życie i potem zdecyduj, do które-
go chcesz się upodobnić”. 

Jesteś fachowcem, z wieloma umiejętno-
ściami i zdolnościami. Czego prawdopo-
dobnie nigdy nie nauczysz się robić do-

brze?

Teraz będę musiał dobrze pomyśleć… 
(śmiech) Nie jest to bilard… (śmiech) Myślę, 
że niemal wszystkiego można się nauczyć, je-
śli się ćwiczy. Ale bez ćwiczeń pewnie nigdy 
nie będę wybitnym golfistą. (śmiech)

Czego nauczyły cię porażki?

Zdobyłem wiele pożytecznej wiedzy dzięki 
porażkom. Porażki są dla nas wielkim darem. 
Thomas Edison powiedział, że zna 999 prze-
pisów na niedziałającą żarówkę. I oczywiście 
mamy środek czyszczący Formula 409, bo 
pierwsze 408 przepisów nie działało. Trzeba 
wyciągać naukę ze wszystkiego, co się nam 
przydarza. Tak zmieniałem metody postę-
powania na sali operacyjnej. Wiele technik, 
jakie opracowałem, wyrosło z porażek. Kie-
dy zdarza się coś niepomyślnego, natychmia-
stowym pytaniem powinno być: „Dlaczego 
tak się stało?” 
i „Czy mogłem 
coś zrobić ina-
czej?” To się 
stosuje w każ-
dym aspekcie 
życia.  Kiedy 
w e ź m i e s z 
ślub, musisz 
szybko zadać 
sobie pytanie: 
„Dlaczego między nami jest tak dużo kon-
fliktów? Gdzie tu jest wspólnota?”. Po jakimś 
czasie mówisz: „Kiedy zrobię to, mój małżo-
nek się wścieka. (śmiech) Może przestanę to 
robić?”. Dobry Pan dał nam mózg, żebyśmy 
mogli to wszystko analizować i zmieniać na-
sze zachowanie.

Wspomniałeś, że przeczytałeś książkę 
Bookera T. Washingtona w krytycznym 
momencie swojego życia. Jaka książka, 
którą kiedykolwiek czytałeś, jest dla cie-
bie najważniejsza i jak wpłynęła na twoje  
życie? 

To łatwe. Biblia, szczególnie Księga Przy-
słów. Od tego zaczynam każdy dzień i na tym 
każdy dzień kończę. Jest tam tak niesłycha-
nie dużo mądrości. Jako nastolatek przeży-
łem dogłębną zmianę, kiedy zacząłem czytać 
w Księdze Przysłów opis głupca. Wyglądał 
zupełnie tak jak ja i wtedy zdecydowałem, 
że nie chcę być głupcem. Skończę prowadzić 
życie głupca. Jedną z cech głupca podanych 
w Księdze Przysłów jest to, iż myśli, że wie 
wszystko i nikogo nie słucha. I pamiętam, 
jak powiedziałem sobie w młodym wieku: 
„Wiesz co? Będę słuchał. Naprawdę będę 
słuchał mojej matki. Będę słuchał tego, co 
mówi”. Czytanie Biblii zdecydowało o tym, 
jakie prowadzę życie i stale wpływa na mnie, 
na co dzień. 

Co daje ci nadzieję na przyszłość, kiedy 
rzeczy zdają się iść w złym kierunku, na 
przykład w trakcie operacji czy też ogól-
nie na świecie?

Czymś, co daje mi najwięcej nadziei, jest 

ludzki mózg, świadomość, że możemy uczyć 
się na podstawie teraźniejszości i przeszłości 
i możemy rzutować to na przyszłość. Łączę 
to z przekonaniem, że Bóg ma wszystko pod 
kontrolą. Jest powiedziane w Liście do Rzy-
mian, że jeśli Bóg jest z nami, któż może być 
przeciw nam? Więc nie zamartwiam się o 
różne rzeczy, bo wiem, że On ma wszystko 
pod kontrolą. Może zapanować nad każdą 
sytuacją, a ja nie. Ale wiem też, że Bóg mnie 
kocha i to wspaniałe uczucie wiedzieć, że 
najpotężniejsza osoba we Wszechświecie ko-
cha cię i troszczy się o ciebie w każdej chwili, 
każdego dnia. To daje wielką pewność.

Czy angażujesz się w lokalny kościół w 
swojej okolicy? Jak istotne, według ciebie, 
jest to dla rodziny?

Tak, jestem zaangażowany w kościół lokalny. 
To dla mnie bardzo ważne, bo dyskutujemy 
o wszelkich istotnych sprawach i trudnych 

problemach, z którymi 
się stykamy. Dyskusje, 
jakie prowadzimy w 
kościele, dostarczają 
mi wiele pomysłów do 
moich przemówień. 
(śmiech) Nie chciał-
bym z tego rezygnować. 
To jest wspaniałe. Czy 
mógłbym przetrwać bez 
tego? Pewnie tak, ale nie 

chciałbym. Zawsze wyczekuję na społecz-
ność z tak samo myślącymi ludźmi. 

Ostatnie pytanie. Jaka jest twoja definicja 
sukcesu?

Bóg dał każdemu przynajmniej jeden talent. 
Sukcesem jest wzięcie tego talentu, jaki Bóg 
nam dał, i użycie go do podnoszenia innych 
ludzi. To nie ma żadnego związku z domami, 
samochodami, kontami bankowymi i klej-
notami. Kiedy wszystko będzie powiedzia-
ne i wykonane, wszystkie te drugoplanowe 
sprawy nie będą miały żadnego znaczenia. 
Znaczenie będzie miał pozytywny wpływ, 
jaki miałeś na ludzi wokół ciebie. Czy twoje 
życie coś znaczyło, czy było tylko zmarno-
waniem czasu i energii innych? Ważne jest, 
by posuwać się naprzód z odpowiednią per-
spektywą. Jeśli masz małą głowę, to praw-
dopodobnie nie osiągniesz nic wielkiego. 
Jeśli masz dużą głowę, to upadek twój będzie 
wielki. Ale jeśli widzisz siebie jako narzędzie 
w Bożych rękach, osiągniesz o wiele więcej, 
niż możesz sobie wyobrazić.

Wywiad przeprowadzony przez dr. Joela Freema-
na (współpraca: Nelson Anderson i Darryl Col-
bert, Cindy Zuby). Ukazał się w magazynie „Eve-
ryday Matters”.

Joel A. Freeman - amerykański pastor, który w 
latach 90. odwiedził Polskę, był m.in. w Lublinie. 
Kilka jego książek zostało wydanych w języku 
polskim („Zoologia biblijna”, „Bóg gra nie fair!”, 
„Moje sumienie - jak z nim nie oszaleć”).

Tłumaczenie: Cezary Kłosowicz
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z astanawiam się, jak doszło do tego, 
że chrześcijanin znaczy bezbronny 
pacyfista? Jestem przekonany, że 

wymyślił to i rozpowszechnił ktoś, kto 
chrześcijanom nie jest przychylny. Wy-
myślił to ktoś, kto jest wielkim wrogiem 
naszej cywilizacji.

Wy jesteście solą ziemi; jeśli tedy sól zwietrze-
je, czymże ją nasolą?

Chrześcijanin to nie chłopiec do bicia. To na 
chrześcijanach w głównej mierze ciąży od-
powiedzialność dbania o zachowanie reguł 
naszej cywilizacji chrześcijańskiej. Nie da 
się zachować istnienia żadnej cywilizacji 
bez stanowczych form obrony jej trwania. 
Nie jest tak, że ta czy inna cywilizacja musi 
być agresywna, aby zachować istnienie. Jest 
tak z tego powodu, że sposób obrony musi 

być dostosowany do ewentualnej formy ob-
cej ingerencji, te zaś niezmienne są przez 
tysiąclecia.

Nie da się uprzejmym słowem powstrzymać 
zdeterminowanego i stosującego przemoc 
przeciwnika. Przemoc musi być powstrzy-
mywana siłą. Cywilizowany człowiek musi 
być śmiertelnie stanowczy wobec agresora - 
stanowczy w obronie sprawiedliwych praw 
oraz niewinnych istnień ludzkich. Cywilizo-
wany człowiek nie może ulegać temu, który 
w cywilizacji wartości nie znajduje. Myśle-
nie przeciwne to droga samozagłady.

Na takich zasadach została ufundowa-
na cywilizacja europejska. Bez wątpienia 
była źródłem wielu nowożytnych potęg tego 
świata. Jej fundamentem były wartości wy-
rażone w Biblii, między nimi: nie morduj, 
nie kradnij, mów prawdę. Jednocześnie cy-
wilizacja europejska, źródło wielu potęg 

tego świata, bez broni w żaden sposób by 
nie powstała. Na zbrojnej obronie przed na-
jazdami dzikich opierała swe dalsze istnie-
nie. Wywodzę z tego wniosek bardzo prosty, 
bez teologicznego nauczania: broń i warto-
ści biblijne idą w jednym szyku. Tego uczy 
zwykłe ludzkie doświadczenie.

Mam przekonanie, że to, co napisałem, jest 
prawdą tak podstawową jak to, że rozgrza-
ne do czerwoności żelazo musi spalić nie-
osłoniętą dłoń, która zechce je pochwycić. 
Pomimo oczywistej słuszności mych słów, 
nie znajdują one powszechnego zrozumie-
nia. Strach i poddawanie się poprawności 
myślenia ukształtowanej przez innych - oto 
przyczyna uległości w wyrażaniu własnych 
myśli. Ale tak nie można żyć! To życie god-
ne jedynie niewolnika. Nie możecie oba-
wiać się mówić o własnych przemyśleniach, 
szczególnie wtedy, gdy mają za swoją treść 
dobro i obronę bliźnich.

adwokat, ekspert prawny, 
prezes romb
andrzej@turczyn.pl

chrześcijAnin to nie znAczy 
bezbronny pAcyfiStA

Komentarz na dzisiaj (16.10.2015 r.) 

z coraz większym niedowierzaniem 
przecieram oczy, gdy czytam nie-
które komentarze o akcji #jestem-

chrześcijaninem. Gdy pośród nich widzę 
takie twierdzenia -

– nie mam innego wrażenia niż to, że upa-
dek cywilizacji europejskiej jest naprawdę 
poważny. Ktoś, kto nie dostrzega różnicy po-
między chrześcijańską cywilizacją, która za 
cnotę traktuje oddawanie życia w obronie 
bliźnich, a antycywilizacją, która za cnotę 
uznaje obcinanie głowy bezbronnemu, nie 

może tego czynić nieświadomie. Moim zda-
niem, oczywiście.

Dopuszczam jednak myślenie, że prawda 
może być zupełnie inna. Prawda może być 
taka, że umysły ludzkie są zatrute śmiertel-
ną dla duszy trucizną. Trucizną wszechogar-
niającej względności, odrzucania istnienia 
dobra i zła, zasad moralnych opisanych w 
Biblii. Głównym składnikiem tej śmiertelnej 
dla duszy trucizny jest negowanie istnie-
nia Boga objawionego w Biblii, który na złe 
mówi złe, a na dobre mówi dobre. Tę śmier-
telną dla duszy truciznę nazywam roboczo 
lewacką zarazą.

Bez sięgnięcia po ocenę „dobre – złe” nie-
wiele z tego, co piszę, można pojąć. Ktoś, 
kto nie rozumie, że wszystko zasadza się 
na wartościach, ma trudności ze zrozumie-
niem tego, iż można posiadać broń dla in-
nego celu niż mordowanie. Kto nie posłuży 
się pojęciami dobra i zła zaczerpniętymi z 
biblijnego przekazu, może mieć trudności 
ze zrozumieniem tego, że celem posiadania 
broni przez praworządnego człowieka nie 

jest zabijanie innych.
Niestety, śmiertelna trucizna wdziera się 
w duszę człowieka i zakłóca możliwości 
rozumienia świata. Świat nieskażony truci-
zną zdaje się wówczas światem złowrogim, 
światem pełnym ludzi innych od zarażo-
nego, dyszących chęcią mordu. Śmiertelna 
dla duszy trucizna zmusza do myślenia, że 
świat bez trucizny musi być natychmiast 
zmieniony. Śmiertelna dla duszy trucizna 
zmusza do bezwzględnego trucia innych. W 
świecie zarażonych nie ma miejsca dla wol-
nych od choroby.

Nie można postawić takiego jak na zdjęciu 
pytania bez złego myślenia o chrześcijanach. 
Zamaskowany pan ze zdjęcia, gotowy do za-
dania śmierci, co pokazują doświadczenia 
najnowszych czasów i wojen, zrównany zo-
stał ze mną, który na te mordy się nie zga-
dzam. Czy takie pytanie można stawiać bez 
zażycia śmiertelnej dla duszy trucizny?

Nie wyobrażam sobie “bycia” w takim sta-
nie, jednak robię, co mogę, aby śmiertelna 
dla duszy trucizna nie zatruła mojej głowy.

śmiertelnA DlA DuSzy truciznAAndrzej turczyn
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S tephen C. Meyer jest jednym z teo-
retyków projektu, czyli uczonym 
propagującym tak zwaną teorię in-

teligentnego projektu. Jest to koncepcja, 
według której w świecie przyrody istnieją 
możliwe do wykrycia rzeczywiste projek-
ty – świadectwa empiryczne świadczące 
o aktywności jakiegoś inteligentnego pro-
jektanta. (Przy czym w ramach tej teorii 
nie jest określana tożsamość projektanta 
– teoretycy projektu uznają, że nie da się 
tego rozstrzygnąć na polu nauk przyrodni-
czych).

Meyer w ramach teorii inteligentnego pro-
jektu rozwija węższą, bardziej szczegóło-
wą koncepcję „podpisu w komórce”, mó-
wiącą o jednym, konkretnym przykładzie 
rzeczywistego projektu w przyrodzie. Tym 
inteligentnym projektem jest według Mey-
era informacja genetyczna występująca w 
komórce w cząsteczkach DNA (ale też RNA 
i białek).

W 2009 roku ukazała się książka Meyera 
zatytułowana Signature in the Cell (Pod-
pis w komórce), w której przedstawia on 
obszerne uzasadnienie dla swojej hipo-
tezy. To uzasadnienie dzieli się na dwoja-
kiego rodzaju argumenty. Z jednej strony 
stara się wykazać, że wszystkie propono-
wane alternatywne wyjaśnienia problemu 
pochodzenia informacji genetycznej po 
dokładniejszym przeanalizowaniu okazu-
ją się nie tylko błędne, ale wręcz w żad-
nym wariancie niezdolne do wyjaśnienia 
tej sprawy. Z drugiej zaś strony argumen-
tuje w sposób pozytywny, że podmioty 
inteligentne są znanym z doświadczenia 
rodzajem czynnika, który potrafi wytwa-
rzać i wytwarza informację. Meyer ma tu 
na myśli tzw. „wyspecyfikowaną informa-
cję”, czyli takie sekwencje czy ułożenia ele-
mentów, które przekazują jakąś treść albo 
wywołują ściśle określony fizyczny skutek 
zależny od szczegółowego rozmieszcze-
nia poszczególnych znaków lub innych 
elementów. Koncepcja Meyera dotyczy 
zatem problemu, skąd się wzięła wyspecy-
fikowana, sensowna informacja w żywych 
komórkach zapisana w liniowej sekwencji 
nukleotydów w cząsteczce DNA.

Jeśli chodzi o naukowe naturalistyczne 
koncepcje, to Meyer zauważył, że każdą z 
nich można przyporządkować do jednej 
z trzech grup, w których podstawą wyja-

śniania są:
a) procesy losowe (przypadek), 
b) procesy wymuszone prawami przyrody 
(konieczność), 
c) kombinacja powyższych (przypadek + 
konieczność), czyli przypadkowe powsta-
wanie sekwencji + selekcja związana z 
prawami przyrody.

Takie ogólne możliwości ma do dyspozy-
cji nauka naturalistyczna. Meyer analizuje 
wiele szczegółowych hipotez, ale stara się 
uogólnić krytykę do całej grupy wyjaśnień 
danego typu, by w ten sposób wykazać, że 
w ramach danego podejścia w ogóle nie da 
się sformułować adekwatnego wyjaśnie-
nia – takiego, które nie napotykałoby na 
nieprzezwyciężalne trudności czy to prak-
tyczne, czy też nawet i konceptualne.[1]

Meyer po skrytykowaniu tych wszystkich 
koncepcji formułuje ogólny, daleko idą-
cy wniosek, że żadne znane wyjaśnienia 
naturalistyczne nie są w stanie wyjaśnić 
powstania wyspecyfikowanej informacji 
w komórce. Skoro w tych trzech wymie-
nionych grupach koncepcji zamykają się 
wszystkie hipotezy, które jak dotąd zapro-
ponowano, a on – jak twierdzi – wykazał, 
że każda z tych grup napotyka na zasadni-
cze, dyskwalifikujące problemy, to nauka 
naturalistyczna nie ma żadnego dobrego 
pomysłu na wyjaśnienie pochodzenia wy-
specyfikowanej informacji biologicznej.

W obliczu niepowodzenia wyjaśnień natu-
ralistycznych Meyer czuje się więc upraw-
niony do tego, by za najlepsze wyjaśnienie 
pochodzenia informacji w komórce uznać 
hipotezę inteligentnego zaprojektowania. 
Jak stwierdza, w wypadku inteligentnych 
podmiotów z doświadczenia wiemy, że 
mogą wytwarzać wyspecyfikowaną infor-
mację.[2]

Formułując wniosek o zaprojektowaniu 
informacji w komórce, Meyer wyraźnie ła-
mie zasadę naturalizmu metodologiczne-
go (zakaz odwoływania się do czynników 
pozanaturalnych w wyjaśnieniach zjawisk 
przyrodniczych) traktowaną współcze-
śnie jako wyznacznik naukowości. Uważa 
on jednak, że jego koncepcja zasługuje na 
miano hipotezy naukowej i na poważne 
potraktowanie przez uczonych, ponieważ 
choć jest niezgodna z zasadą naturalizmu 
metodologicznego, to spełnia inną ważną 

zasadę metodologiczną, której z kolei nie 
spełnia żadna alternatywna naukowa hi-
poteza naturalistyczna.

Chodzi o zasadę adekwatności przyczyno-
wej.[3] Meyer definiuje ją jako ogranicze-
nie się w nauce tylko do takich wyjaśnień 
przyczynowych, które odwołują się do 
znanych przyczyn mających potwierdzoną 
przez doświadczenie zdolność do wywo-
ływania określonych skutków – inaczej 
mówiąc, uzasadnione jest powoływanie 
się w wyjaśnieniach naukowych tylko na 
takie przyczyny, o których wiadomo z do-
świadczenia, że mogą powodować dany 
rodzaj skutków. Na przykład występo-
wanie na jakimś terenie warstwy pyłów 
wulkanicznych wyjaśnia się tym, że miał 
miejsce wybuch wulkanu – ponieważ jest 
to jedyna przyczyna, o której wiadomo z 
doświadczenia, że może spowodować po-
wstanie takiego pyłu. Nie rozważa się na-
tomiast na przykład trzęsienia ziemi jako 
przyczyny, ponieważ żadne doświadczenie 
nie potwierdza, że trzęsienia ziemi mogą 
wytwarzać pył wulkaniczny.

Meyer wskazuje, że również dla Dar-
wina ważne było spełnienie zasady, by 
powoływać się na znane przyczyny ma-
jące potwierdzoną zdolność wywoływa-
nia określonych skutków. Postulując, że 
różnorodne organizmy żywe powstały 
od wspólnego przodka dzięki procesom 
dziedziczenia z modyfikacjami, Darwin 
wskazywał, że obecnie obserwuje się coś 
takiego w mniejszej skali w hodowli – od 
wspólnych rodziców po wielu pokoleniach 
powstają bardzo różne odmiany. I choć 
oczywiście można mu zarzucać, że rozsze-
rzenie zakresu stosowania się tego mecha-
nizmu poza granice jednego rodzaju orga-
nizmów jest nieuzasadnione, to widać, że 
wyjaśniając dane zjawisko przyrodnicze, 
starał się wykazać, że przyczyna, do której 
się odwołuje, ma potwierdzoną zdolność 
powodowania podobnych skutków jak te, 
które chce wyjaśnić. 

Darwin respektował więc jednocześnie 
obie zasady metodologiczne – zasadę 
naturalizmu oraz zasadę adekwatności 
przyczynowej. W wypadku pracy Darwina 
można powiedzieć, że się one uzupełniały. 
Jednak w świetle rozważań Meyera oka-
zuje się, że może zachodzić między nimi 
niezgodność – że respektowanie jednej 

zASADA nAturAlizmu metoDologicznego 
czy ADekwAtności przyczynowej? 

małgorzata gazda
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Cechy zapisu kopalnego

Jak wspomniano na początku tego roz-
działu, w ramach podejścia ewolucyjne-
go i kreacjonistycznego formułowane 
są odmienne przewidywania dotyczące 
cech zapisu kopalnego. Według schema-
tu ewolucyjnego powinniśmy oczekiwać, 
że w skamieniałościach widoczny będzie 
postęp złożoności. Ponadto spodziewa-
libyśmy się również występowania form 
przejściowych. Z drugiej strony model kre-
acjonistyczny sugeruje nagłe pojawienie 
się w pełni uformowanych organizmów i 
całkowity brak form przejściowych. Jako 
że skamieniałości milczą na temat swojego 
pochodzenia, interpretacja danych zależy 
od naukowców – od przyjmowanej przez 
nich ramy interpretacyjnej.

Jednym z najsłynniejszych cytatów odno-
szących się do zapisu kopalnego jest wy-
powiedź Stephena J. Goulda sformułowana 
w późnym okresie jego kariery. Gould był 
wybitnym paleontologiem, profesorem 
Uniwersytetu Harvarda, który chętnie 
przyjął jako studenta kreacjonistę (był 
nim Kurt Wise). Mimo że sam był zago-
rzałym ewolucjonistą, obserwacje Goul-
da dotyczące zapisu kopalnego są często 
cytowane przez kreacjonistów, zresztą ku 
jego wielkiemu rozczarowaniu. Jednym z 
głównych założeń teorii neodarwinistycz-
nej jest gradualizm – zmiany morfologicz-
ne w organizmach miałyby być niezwykle 
powolne i rozciągnięte w czasie. Gould 
jednak zaobserwował zmiany, które uznał 
za szybkie. To właśnie nagłe pojawianie się 
w pełni uformowanych organizmów, bez 
form przejściowych, doprowadziło Goul-
da i Eldredge’a do sformułowania teorii 

przerywanej równowagi – punktualizmu 
(punctuated equilibrium).

W odniesieniu do zapisu kopalnego Gould 
napisał:

„Historia większości gatunków kopalnych 
ma dwie cechy szczególnie kłócące się z 
gradualizmem. Pierwsza to staza. Więk-
szość gatunków nie wykazuje kierunko-
wych zmian w czasie swej egzystencji na 
Ziemi. Organizmy wyglądają w dużym 
stopniu tak samo przez cały czas od poja-
wienia się do zniknięcia z zapisu kopalne-
go. Zmiany morfologiczne są zwykle ogra-
niczone i nie widać w nich kierunkowości. 
Drugą taką cechą jest nagłe pojawianie się. 
Żaden gatunek nie pojawia się na danym 
terenie stopniowo, w wyniku stałych prze-
kształceń swoich przodków. Gatunki poja-
wiają się w sposób nagły i są od razu „w 
pełni uformowane”.[1]

Gould do śmierci nie wyrażał żadnych 
wątpliwości co do zachodzenia samego 
procesu ewolucji i przytoczona wypo-
wiedź nie powinna niczego innego suge-
rować. Występował on stanowczo prze-
ciw gradualizmowi, powolnemu i stałemu 
przekształcaniu się organizmów w czasie, 
ale nie przeciwko ewolucji jako takiej. Po-
nieważ kreacjoniści często używali tego 
cytatu przeciwko Gouldowi i teorii ewo-
lucji, zarzuca się im zwykle, że wyrywali 
go z kontekstu. Chciałbym zatem dołożyć 
starań, by nie przeinaczać sensu tej wy-
powiedzi, dlatego podkreślam, że Gould 
argumentował przeciwko gradualizmo-
wi, a nie samej ewolucji. Stwierdził on 
jednak pewne fakty, mianowicie badania 
skamieniałości pokazują, że większość ga-

tunków nie ulega kierunkowym zmianom 
i w momencie, gdy pojawiają się w zapisie 
kopalnym, są od razu w pełni uformowane.

W innym miejscu Gould mówi z podobnym 
naciskiem:
„Krańcowa rzadkość występowania form 
przejściowych w zapisie kopalnym pozo-
staje tajemnicą handlową paleontologii. 
Drzewa ewolucyjne zdobiące nasze pod-
ręczniki mają przypisane dane tylko na 
końcach i w miejscach rozwidlenia gałę-
zi. Cała reszta jest wnioskowaniem, które 
choć zdroworozsądkowe, nie jest jednak 
odwzorowaniem świadectw uzyskanych z 
badania skamieniałości”.[2]

I znowu przypominam dla jasności, że 
Gould sprzeciwiał się tu gradualizmowi, 
a nie zaprzeczał samemu procesowi ewo-
lucji. Ponadto, na co warto zwrócić uwagę, 
Gould nie stwierdził, że formy przejściowe 
w ogóle nie istnieją, ale tylko, że są rzad-
kie. Informacje te zostały wykorzystane do 
sformułowania argumentacji popierającej 
hipotezę, którą wraz z innym paleontolo-
giem, Nilesem Eldredgem, nazwali punk-
tualizmem. Według tej teorii populacje 
organizmów żyją długi czas w okresie sta-
zy, czyli pozostają w zasadzie niezmienio-
ne. Następnie część takiej populacji prze-
chodzi przez krótki okres szybkich zmian. 
To miało tłumaczyć brak form przejścio-
wych w zapisie kopalnym – nie zachowały 
się, ponieważ były nieliczne i żyły stosun-
kowo krótko. W neodarwinowskim gra-
dualizmie postulowano zaś długie okresy 
ciągłej ewolucji, obejmującej zwykle całe 
populacje danego gatunku.

Nie tylko Gould zauważył wspomniane 

kAmienie 
krzyczeć bęDą (ii)*

wiąże się ze złamaniem drugiej i odwrot-
nie. Jeśli zachowa się zasadę naturalizmu, 
to powstanie informacji biologicznej trze-
ba przypisać jakiejś naturalnej przyczynie, 
ale nie będzie to przyczyna o potwier-
dzonej przez doświadczenie zdolności do 
wywołania takiego skutku. Jeśli natomiast 
wybierze się zachowanie zasady adekwat-
ności przyczynowej, to jedyną przyczyną 
znaną z tworzenia informacji jest działanie 
inteligentnego podmiotu, tym samym ta 
opcja jest niezgodna z zasadą naturalizmu 

metodologicznego.

Z logicznego punktu widzenia tak samo 
możliwe jest przyjęcie którejkolwiek z 
tych dwóch opcji, wobec tego trzeba się po 
prostu na którąś z nich zdecydować. Warto 
zdawać sobie sprawę, że wybór zależy od 
osobistych preferencji. 

Przypisy:

[1] Analizy te zajmują kilka rozdziałów książki 
Meyera: Signature in the Cell. DNA and the Ev-

idence for Intelligent Design, Harper One, New 
York 2009, s. 173-323 (rozdz. 8-14). Część tych 
argumentów wymieniałam w tekstach: „Czy funk-
cjonalne białka mogą powstać przypadkowo?”, Idź 
pod prąd 2013, nr 112-113, s.16-17; „«Świat RNA» 
z perspektywy krytyków”, Idź Pod Prąd 2013, nr 
107, s. 9. O niektórych trudnościach najpoważniej-
szej hipotezy naturalistycznej dotyczącej pocho-
dzenia życia piszę w artykule „Pochodzenie życia. 
Krytyka teorii świata RNA w świetle badań labora-
toryjnych dotyczących nieenzymatycznej syntezy 
rybonukleotydów”, Filozofia Nauki 2015, nr 3(91), 
s. 113-131.
[2] Por. Meyer, Signature in the Cell…, s. 325-348.
[3] Por. Meyer, Signature in the Cell…, s. 159-161.
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cechy zapisu kopalnego. Ernst Mayr, o 
którym Gould pisał jako o „największym 
biologu ewolucyjnym na świecie i pisarzu 
o niezwykłej przenikliwości i precyzyjno-
ści”[3], poczynił podobne uwagi.

„Powodem, dla którego ta kontrowersja 
nie została jeszcze rozwiązana, jest to, że 
wydaje się istnieć zaskakujący konflikt po-
między teorią i obserwacją. Według teorii 
darwinowskiej ewolucja to zjawisko po-
pulacyjne, powinna być zatem stopniowa i 
ciągła. Dotyczy to zarówno mikroewolucji, 
jak i makroewolucji oraz przejścia pomię-
dzy nimi. Niestety, taka teoria jest niezgod-
na z obserwacjami. Jeśli przyjrzymy się ca-
łej żywej faunie i florze, czy to na wyższych 
poziomach taksonomicznych, czy to na po-
ziomie gatunków, wszędzie braki ciągłości 
są przytłaczająco częste. Pośród żyjących 
taksonów nie można znaleźć pośredników 
pomiędzy waleniami i ssakami lądowymi 
ani pomiędzy gadami i ptakami czy ssaka-
mi. Każdy z 30 typów zwierząt jest oddzie-
lony od pozostałych przerwą. Wydaje się, 
że znaczna luka istnieje nawet pomiędzy 
roślinami okrytozalążkowymi a ich naj-
bliższymi krewnymi. Takie braki ciągłości 
są jeszcze bardziej uderzające w zapisie 
kopalnym. Nowe gatunki pojawiają się tam 
nagle i nie są związane ze swoimi przodka-
mi serią form pośrednich. W rzeczywistości 
jest tylko kilka przypadków ciągłych serii 
stopniowo ewoluujących gatunków”.[4] 

Jak pisał Mayr w innym miejscu swojej 
książki,

„Zakładając fakt zachodzenia ewolucji, 
powinniśmy oczekiwać, że skamieniałości 
będą dokumentowały stopniową i stałą 
zmianę od przodków do potomków. A jed-
nak nie to znajduje paleontolog. Zamiast 
tego w niemal każdej serii skamieniałości 
danej linii filetycznej widoczne są luki. 
Nowe typy pojawiają się całkiem nagle, 
a ich bezpośrednich przodków nie moż-
na znaleźć we wcześniejszych warstwach 
geologicznych. Odkrycie nieprzerwanego 
ciągu gatunków przekształcających się 
stopniowo w gatunki potomne zdarza się 
bardzo rzadko. W rzeczy samej, zapis ko-
palny jest pełen nieciągłości i raczej poka-
zuje skoki od jednego rodzaju organizmu 
do innego. To rodzi kłopotliwe pytanie: 
Dlaczego zapis kopalny nie pokazuje stop-
niowej zmiany, której można byłoby się 
spodziewać jako efektu ewolucji?[5]

Mayr w pełni popierał tezę o zachodzeniu 
ewolucji i nie miał co do niej wątpliwości. 
Niemniej jednak potwierdzał on ogólny 
brak form pośrednich i uznawał nagłe po-
jawianie się gatunków. Te cechy zapisu ko-
palnego wyjaśniał jako efekt przypadkowy 
- takie, a nie inne skamieniałości zachowa-
ły się i zostały odkryte.[6]

Zarówno Mayr jak i Gould uznawali te 
ważne cechy zapisu kopalnego: nagłe poja-
wianie się, stazę i nieciągłość. Każdy z nich 
jednak nieco inaczej wyjaśniał, dlaczego 
mamy takie dane, jakie mamy. Kreacjoni-
ści proponują jeszcze inne wyjaśnienie. 
Twierdzą, że cechy te są czymś realnym i 
nie wynikają z niedoskonałości procesu 
pozyskiwania skamielin. Powodem, dla 
którego nie znajduje się form przejścio-
wych w zapisie kopalnym, jest to, że ta-
kowe nigdy nie istniały. W rzeczywistości 
metodami naukowymi nie da się rozsądzić, 
które z tych wyjaśnień jest poprawne. Jako 
że brakuje skamieniałości form przejścio-
wych, nie możemy zdecydować, czy praw-
dziwa jest teza, że formy takie nigdy nie 
istniały, czy też że istniały, ale nie pozosta-
wiły skamielin. Osobiście uważam, że nie 
istniały, skoro ich nie znaleziono, ale ewo-
lucjonista odpowie, że choć ich do tej pory 
nie odkryto, to być może uda się tego do-
konać w przyszłości. Zważywszy, że mamy 
do dyspozycji dużą liczbę odkrytych ska-
mieniałości i wiemy, że brakuje wśród nich 
takich, które dokumentowałyby przejścia 
ewolucyjne, rozsądnym jest stwierdzenie, 
że takich skamieniałości nie znajdujemy, 
ponieważ nigdy nie istniały.

Formy przejściowe

Według modelu kreacjonistycznego Bóg 
stworzył różne rodzaje roślin i zwierząt. 
Pobłogosławił je i nakazał im „rozmnażać 
się według swoich rodzajów”. Choć nie 
wiemy dokładnie, jaka była granica dla 
biblijnego „rodzaju”, jasno widać, że są 
granice lub przerwy pomiędzy różnymi ty-
pami organizmów. Wierzymy na przykład, 
że wszystkie rasy psów oraz wilki, kojoty, 
lisy i psy dingo łączy wspólny przodek. Nie 
znaczy to jednak, że psy, konie i koty miały 
takiego wspólnego przodka. Ewolucjoniści 
twierdzą, że tak było, ale potwierdzeniem 
tego musiałyby być formy przejściowe. In-
nymi słowy, jeśli tacy wspólni przodkowie 
istnieli, powinniśmy móc znaleźć przynaj-
mniej niektórych z nich.

Jak wskazali Gould i Mayr, formy przejścio-
we są rzadkie. Jednak to, czy takie formy 
w ogóle się znajduje, zależy częściowo od 
definicji formy przejściowej. Umysł ludz-
ki ma ogromną zdolność do wypełniania 
luk i znajdowania związków. Tak samo, 
jak moglibyśmy założyć, że motocykl to 
forma przejściowa pomiędzy rowerem i 
samochodem, tak też jesteśmy w stanie 
uznać skamieniałość za formę pośrednią, 
gdy łączy w sobie cechy dwóch różnych 
stworzeń. Na przykład Archaeopteryx jest 
domniemaną formą przejściową pomiędzy 
gadami i ptakami. Posiada on zęby, pazur 
na skrzydle oraz kostny ogon. Ma jednak 
także pióra oraz mózg ptaka z dużym 
móżdżkiem. W pewnym sensie taka kom-
binacja cech sugeruje wspólnego przodka. 

A jednak sama taka kombinacja nie dowo-
dzi, że organizm jest ogniwem pośrednim, 
ponieważ mógł on zostać stworzony jako 
oddzielny byt z wyjątkowym zestawem 
cech. W rzeczywistości znaleziono także 
inne skamieniałości uzębionych ptaków, 
a u jednego ze współczesnych ptaków, 
hoacyna, występuje pazur na skrzydle. Są 
więc organizmy posiadające cechy pośred-
nie – czy kombinacje cech występujących 
u dwóch oddzielnych grup organizmów 
– ale niekoniecznie są one formami przej-
ściowymi. Ich forma nie musi być efektem 
posiadania wspólnego przodka. […]

Wniosek

Ewolucjoniści polegają na zapisie kopal-
nym jako swoim najmocniejszym świadec-
twie na rzecz ewolucji. Sami jednak przy-
znają, że pomimo odkrycia milionów ska-
mielin, wciąż nie znaleziono tych najważ-
niejszych, które miałyby potwierdzić ich 
teorię. Głównymi cechami zapisu kopalne-
go jest staza i nagłe pojawienie się – cechy, 
które przewiduje model kreacjonistyczny. 
Chociaż w zapisie kopalnym widoczny jest 
pewien wzorzec w rozmieszczeniu rodza-
jów organizmów, to nie musi być on od-
zwierciedleniem zmian w czasie. Kreacjo-
niści pracują obecnie nad alternatywnymi 
modelami wyjaśniającymi rozmieszczenie 
skamieniałości, zakładającymi, że wszyst-
kie rodzaje organizmów były sobie współ-
czesne – co jest zgodne z dosłownym rozu-
mieniem sześciu dni stworzenia.

Skamieniałości mówią o historii. Świadczą 
o nagłym pojawieniu się i trwaniu orga-
nizmów w zasadniczo niezmienionej for-
mie oraz o braku form przejściowych. To 
wszystko zgadza się z modelem kreacjo-
nistycznym. Jezus powiedział: „Jeśli oni 
zamilkną, kamienie krzyczeć będą”. Rze-
czywiście, skały i skamieniałości krzyczą, 
świadcząc o Stworzycielu całego Wszech-
świata. Żeby jednak usłyszeć tę historię, 
trzeba być chętnym do słuchania.

Przypisy:

* David A. DeWitt, „The Fossils Tell the Story” w: Da-
vid A. DeWitt, Unraveling the Origins Controver-
sy, Creation Curriculum, L.L.C., Lynchburg 2007, 
s. 157-174, za zgodą Autora z jęz. ang. tłumaczył 
Paweł Machała. Pierwsza część polskiego przekła-
du ukazała się w poprzednim numerze miesięczni-
ka „Idź Pod Prąd” (nr 7-9 [132-134], s. 7-9).
[1] Stephen J. Gould, The Panda’s Thumb, 1980, 
s.181-182.
[2] Stephen J. Gould, „Evolution’s Erratic Pace”, Nat-
ural History 1987, vol. 86, s. 14.
[3] Ernst Mayr, What Evolution Is, Basic Books, 
New York 2001, Gould cytowany jest na obwolucie 
książki przez wydawcę.
[4] Mayr, What Evolution Is…, s. 189 (podkreśle-
nie dodane).
[5] Mayr, What Evolution Is…, s. 14.
[6] Mayr, What Evolution Is…, s. 191.
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Słynne stojące kamienie ze Stonehenge w Anglii - ważące 
ponad 100 ton każdy - pochodzą z walijskiego kamienio-
łomu oddalonego o 120 kilometrów. Aby je stamtąd prze-
transportować, trzeba było przeprawić je przez ujście rzeki. 
Stonehenge zbudowano jakieś 4500 lat temu, jak więc sta-
rożytni budowniczowie poradzili sobie bez nowoczesnego 
sprzętu? Pojawiło się wiele teorii na ten temat, ale żadna 
nie dała przekonującej odpowiedzi. Kilku inżynierów pró-
bowało przemieścić podobnej wielkości kamień, używając 
drewnianej tratwy. Tratwa zatonęła! Okazuje się więc, że 
budowniczowie Stonehenge mieli umiejętności, o których nie 
mają pojęcia inżynierowie XXI wieku!

POgląd, że Pierwsi ludzie na ziemi byli 
PrymiTywnymi ignOranTami, jesT zuPełnie 
fałszywy. fakTy POkazują, że ludzie byli 

inTeligenTni i TwórCzy Od samegO POCząTku!

Mit o 
„ludach  pierwotnych”

nasi niezwykli 
przodkowie

tajeMnica 
stonehenge

Wielu ludzi wierzy, że ewoluowaliśmy przez dziesiątki 
tysięcy lat z „prymitywnych” ludzi o owłosionych ciałach, 
którzy mieszkali w jaskiniach, nie umieli czytać ani pisać, 
używali tylko kamiennych narzędzi i nie wiedzieli nic o 
uprawie roślin czy budowie domów. Ale to mit! Prawdą 
jest, że starożytni ludzie byli tak samo inteligentni, jak my 
dzisiaj. Niektóre ich osiągnięcia są tak niezwykłe, że wciąż 
nie rozumiemy, jak udało się im tego dokonać! Zgadza się 
to z biblijnym przekazem na temat historii człowieka. Biblia 
mówi, że Bóg stworzył ludzi: „Uczyniłeś go bowiem nie-
wiele mniejszym od aniołów” (Księga Psalmów 8:5 Nowa 
Biblia Gdańska), a Adam i Ewa, pierwsi ludzie na ziemi, 
byli w 100% ludźmi!

Głęboko w Górach Jordanu ukryte jest starożytne miasto Pe-
tra. Znajdują się w nim świątynie, teatry, domy i drogi, rurami 
doprowadzona została woda! Niezwykłą rzeczą jest to, że 
miasto zostało wykute w litej skale 2600 lat temu przez pu-
stynny lud! Chociaż teraz jest opustoszałe, kiedyś było domem 
dla 20 000 ludzi. Nawet dla dzisiejszych konstruktorów wy-
kucie miasta w czerwonej, litej skale byłoby bardzo trudne. 
Ewolucjoniści są bardzo zaskoczeni, że ludzie mogli zrobić coś 
takiego 2600 lat temu. To nie pasuje do ich teorii, ale pasuje 
do przekazu Biblii na temat starożytnych ludzi.
(Więcej o starożytnych konstruktorach w środku.)
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wykute w litej skale

fo
t. 

Q
al

in
x/

Fl
ic

kr
.c

om
/C

C
 B

Y



fo
t. 

A
nd

re
w

 C
ru

m
p/

Fl
ic

kr
.c

om
/C

C
 B

Y

fo
t. 

Fr
od

e 
Ra

m
on

e/
Fl

ic
kr

.c
om

/C
C

 B
Y

Powyżej mamy zdjęcie ruin rzymskiej świątyni w Baalbek, w 
Libanie, zbudowanej około 2000 lat temu. Filary świątyni mają 
21 metrów wysokości i stoją na wielkich kamiennych blokach o 
długości ponad 19 metrów i o wadze 800 ton każdy!
Te kamienie, po wyciosaniu w kamieniołomie, zostały prze-
niesione na miejsce i podniesione 8 metrów do góry. Nie ma 
między nimi żadnej zaprawy, mimo to są one tak ciasno dopa-
sowane, że nie można wcisnąć między nie nawet ostrza noża. 
Obecnie mamy dźwigi, które mogłyby podnieść te bloki, ale 
Rzymianie ich nie mieli. Więc jak je przenieśli? I dlaczego nie 
użyli mniejszych kamieni?

Ten kamienny blok, wciąż leżący niedaleko 

kamieniołomu,  gdzie został wyciosany, waży około 

1000 ton, czyli tyle co 3 jumbo jety!

jak oni to zrobili?
4500 lat temu Egipcjanie wybudowali wiele 
piramid. Jedna z nich – Piramida Cheopsa 
– ma wysokość 30-piętrowego budynku, zaj-
muje powierzchnię ponad 5 hektarów i zo-
stała zbudowana z 2 300 000 kamiennych 
bloków – niektóre z nich ważą po 30 ton! 
Przez tyle lat fundamenty się nie zapadły 
ani nie zniszczyły ich trzęsienia ziemi. Na-
wet dziś nie wiemy, jak starożytni Egipcjanie 
przenieśli te kamienie z kamieniołomu i pod-
nieśli je na taką wysokość. Nie ma powodów, 
by sądzić, że Egipcjanie eksperymentowali 
podczas budowy piramid – byli perfekcyjni 
od samego początku. Wiele starożytnych pi-
ramid odkryto także w Środkowej i Południo-
wej Ameryce. Nie pasuje to do teorii ewolucji, 
ale za to odpowiada opisowi zawartemu w 
Biblii, która mówi, że ludzie uprawiali ziemię, 
budowali miasta, robili metalowe narzędzia 

i grali na instrumentach muzycznych zaraz 
po powstaniu rasy ludzkiej (Zobacz: I Księga 
Mojżeszowa, rozdział 4).     
Przed potopem (I Księga Mojżeszowa, roz-
działy 6-8) ludzie dożywali prawie 1000 
lat. Wyobraź sobie, jakie umiejętności i 
wiedzę posiedli w tym czasie! Chociaż po-
top zniszczył wszystko, co zostało zrobione 
przed potopem, to kiedy Noe i jego rodzina 
opuścili arkę, wynieśli ze sobą całą tę wie-
dzę, żeby szybko odbudować ludzką cywi-
lizację. To wyjaśnia, dlaczego ślady pierw-
szych ludzkich miast znajdowane są właśnie 
na Bliskim Wschodzie.

Czy jest coś, o czym można by powiedzieć: 
Oto jest coś nowego?
Dawno to już było w czasach, które były przed 
nami. 

Nie pamięta się o tych, którzy byli poprzednio, 
ani o tych, którzy będą potem;
także o nich nie będą pamiętali ci, którzy po 
nich przyjdą. (Księga Kaznodziei Salomona 
1:10-11)

Teoria, że starożytni ludzie byli prości i prymitywni, jest całkowicie 
fałszywa! Potrafili oni realizować projekty, które często są trudne 
do powtórzenia nawet w XXI w. Naukowa nazwa ludzi to z łaciny 
Homo Sapiens – „człowiek rozumny”,„mądry człowiek”. Istoty ludz-
kie zawsze były mądre i pomysłowe, co potwierdzają świadectwa 
naukowe. Ludzie, którzy wierzą w ewolucję, są często zaskoczeni 
osiągnięciami starożytnych. Biblia mówi, że ludzie zostali stworzeni 
przez Boga z takimi samymi zdolnościami, jakie mamy dziś, a nie 
wyewoluowali z małpiego przodka. 

Archeologia mówi nam, że ludzie od zawsze wyznawali jakąś re-

ligię. Również dzisiaj każda grupa ludzi na ziemi ma jakiś rodzaj 
wiary w Boga lub bogów. Jest tak dlatego, że Bóg stworzył każ-
dego z nas na swój obraz i zamierzył, aby każdy mógł Go poznać. 
Wielu ludzi wierzy w fałszywe religie, ale Bóg odwiedził ziemię 
w osobie Jezusa Chrystusa, który powiedział: „Ja jestem droga i 
prawda, i żywot” (Ewangelia Jana 14:6). Jezus umarł na Krzyżu, 
żeby usunąć nasz grzech, który stanął pomiędzy nami a Bogiem.  

Jeśli Go przyjmiemy jako naszego Pana i Zbawiciela, otrzymamy 
Boże przebaczenie i obietnicę wiecznego życia, dzięki temu, że 
Jezus powstał z martwych.

widok na częściowo zrekonstruowane ruiny Ur – 
miasta, w którym urodził się Abraham
(zobacz: I Księga Mojżeszowa 11: 27-28). 

rzyMska swiatynia 
zbudowana z 

800-tonowych 
kaMieni!

nasza prawdziwa 
historia
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rOzwiązania zagadek:

złam szyfr: 
Psalm 95: 6
Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz!
Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił!

POgmaTwane słOwa:
STONEHENGE
POLINEZJA
BAALBEK
WYSPA WIELKANOCNA
TURCJA
PETRA

b C Ć d e Ę F G H i j k l ł m n Ń O ó P R s Ś T U w y Ź żb 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
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złam szyfr!
użyj klucza do odczytania tych wersetów biblijnych:

ŃngCwąfĆ, ŃmHjmłkT ófż f ŃzClfgkT lz rŚzOu!

HiżHlfgkT ŃOuĆC ŃzlĆk, HrnOT lzó sąuTlfj!

POgmaTwane słOwa
rozgmatwaj nazwy miejsc wymienionych 
w tym numerze gazetki:

gOneHenseT 
zOnajlieP
beakalb

yPasw anweknOliaC
auTrjC
TreaP

Ludzie przemierzali oceany i odkrywali nowe ziemie już ponad 
4000 lat temu. Dziwna mapa z 1513 roku odkryta w Turcji, 
znana jako Mapa Piri Reisa, pokazuje linię brzegową Antark-
tyki z czasu, zanim została skuta lodem. Mapa ta musiała zo-
stać skopiowana ze starszych map, narysowanych przynajmniej 
4000 lat temu, czyli ponad 3000 lat przed „odkryciem” An-
tarktyki przez Europejczyków! Wydaje się, że starożytni mary-
narze dotarli tam przed epoką lodowcową, która według kre-
acjonistycznych naukowców zaczęła się kilkaset lat po potopie.

1600 lat temu ludzie z Polinezji przepłynęli 2600 mil przez 
Ocean Spokojny do Wyspy Wielkanocnej. Tam wyrzeźbili 
i wznieśli prawie 1000 kamiennych głów (odkrycia pokazu-
ją, że właściwie są to posągi całych postaci, jednak zostały 
przysypane ziemią tak, że na powierzchni widać tylko głowy 
– przyp. tłum.), niektóre z nich mają po 10 metrów wysokości i 
ważą około 90 ton. Kilka z nich leży jeszcze w kamieniołomie, 
ale większość została rozmieszczona na powierzchni kilkunastu 
kilometrów i ustawiona pionowo. Nawet dla dzisiejszych inży-
nierów byłoby to wyzwanie, a tamci ludzie zrobili to bez no-
woczesnego sprzętu.

starozytni 
Marynarze

koMputer sprzed 
dwóch tysiecy lat!

Być może wiesz z lekcji historii, że pierwszy 
komputer został wynaleziony w roku 1822 
(rok 1822 – zbudowanie przez Charlesa 
Babbage’a modelu maszyny różnicowej – 
przyp. tłum.), ale wygląda na to, że ktoś 

pobił nas o 1800 lat albo i więcej! Około roku 1900 we wraku statku, 
który zatonął niedaleko Grecji około 65 roku p.n.e., nurkowie zna-
leźli dziwny obiekt. Najpierw naukowcy myśleli, że to rodzaj zega-
ra. Dopiero po około stu latach badacze doszli do wniosku, że jest 
to coś w rodzaju komputera skonstruowanego ponad 2000 lat temu! 
Wydaje się, że to urządzenie, wyposażone w bardzo skomplikowany 
zestaw około 30 kół zębatych, było używane do przewidywania ru-
chów słońca, księżyca i planet; przewidywania zaćmień i prezentacji 
miesięcznych faz księżyca. Większość naukowców jest zdumiona, że 
coś takiego wynaleziono tak dawno temu. Dlaczego? Być może po-
wodem jest ich przekonanie, że ludzie wówczas żyjący nie mogli być 
tak inteligentni, jak my dzisiaj?

Baterii używamy 
w wielu urządze-
niach, ale nie są 
one niczym nowym. 
Obiekt po pra-
wej, pochodzący 
z Iraku, ma około 
2000 lat. Naukow-
cy stworzyli modele 
tego urządzenia i 
badając ich dzia-
łanie w obecności 
kwasu, wykazali, że 
mogło ono produ-
kować elektrycz-
ność.
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przepiórki 

Przepiórki to małe ptaki o długości nie 
większej niż 25 cm. Istnieje wiele rodza-
jów przepiórek i występują one w różnych 
miejscach na świecie. Przepiórki są często 
hodowane, tak jak kury, do znoszenia jaj 
na sprzedaż. Jaja przepiórcze są ma-
leńkie. Na dziko przepiórki, tak jak inne 
ptaki, budują gniazda, w których składają 
jaja. Samica przepiórki składa około 12 
jaj przez okres około dwóch tygodni.

Chociaż jaja są składane przez dość długi 
czas, to wszystkie pisklęta wykluwają się 
z nich równocześnie. Jest to ważne, gdyż 

przepiórki budują gniazda na ziemi, więc 
gdy młode się wyklują, muszą być pod 
opieką i ochroną matki. Jeśli niektóre z 
piskląt wykluwałyby się przed innymi, mo-
głyby się wydostać z gniazda, a matka 
nie byłaby w stanie zostawić pozostałych 
jaj, żeby się nimi zaopiekować. Więc jak 
to się dzieje, że chociaż jajka zostały zło-
żone każde w innym czasie, pisklęta wy-
kluwają się wszystkie jednocześnie?

Naukowcy odkryli, że kiedy młode roz-
wijają się w jajku, wysyłają do siebie 
sygnały za pomocą odgłosów przypomi-
nających klikanie. Te kliknięcia działają 
niczym „jajko-stoper”, który sprawia, że 

jajka złożone ostatnie, przyspieszają, a 
te starsze zwalniają. Wtedy pisklęta wy-
kluwają się z jajek prawie jednocześnie, a 
ich matka może swobodnie opiekować się 
nimi wszystkimi. Zwiększa to szanse mło-
dych na przetrwanie do czasu, aż będą 
mogły żywić się samodzielnie.

Czy ten wspaniały system ewoluował 
stopniowo? Jeśli tak, to w jaki sposób pi-
sklęta przeżywały, zanim zaczął działać 
perfekcyjnie? Więcej sensu ma wiara w 
to, że Bóg stworzył przepiórki (podobnie 
jak inne ptaki), aby tak funkcjonowały od 
początku.     
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Kiedy to piszę, na północnej półkuli 
panuje jesień. Wokół nas wszystkie liście 
drzew, które od wiosny były zielone, 
przybierają kolor żółty, czerwony i złoty. 
Niedługo opadną z drzew, ale zanim to 
się stanie, możemy cieszyć się ich pięknem. 
Co sprawia, że liście zmieniają kolor? 
Zielone rośliny zawdzięczają swój kolor 
substancji, którą nazywamy chlorofilem. 
Dzięki niemu zielone listki działają jak 
małe fabryki przetwarzające światło 
słoneczne i wodę w pożywienie.

Jesienią, kiedy dni stają się krótsze i 
zimniejsze, chlorofil zanika, co pozwala 
nam zobaczyć „prawdziwy” kolor liści, 
nadawany im przez inne barwniki, które 

zanikają wolniej niż zielony chlorofil! 

Ten roczny proces przypomina nam, że 
Bóg dotrzymuje obietnicy, którą złożył 
Noemu i jego rodzinie po potopie: 
„Dopóki ziemia istnieć będzie, nie ustaną 
siew i żniwo, zimno i gorąco, lato i 
zima, dzień i noc.”(I Księga Mojżeszowa 
8: 22). Bóg mógłby stworzyć liście 
tak, żeby nagle spadały bez zmiany 
koloru. Wtedy jednak stracilibyśmy ten 
wspaniały coroczny pokaz. Bóg uwielbia 
piękno, a jesienne kolory są tylko jedną 
z wielu rzeczy, które zostały nam przez 
Niego podarowane, aby przypominały 
nam o tym, że jest On wspaniałym 
Stwórcą.

notatki geoffa chapMana

dziwne  i  cudowne
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w przyrodzie powszechne są powta-
rzające się wzorce i podobieństwa. 
Księżyc krąży wokół Ziemi, Ziemia 

wokół Słońca, Słońce wokół środka Galakty-
ki. Ludzkie odciski palców są wszystkie do 
siebie podobne, choć na ich podstawie moż-
na zidentyfikować konkretnego człowieka 
spośród miliardów ludzi. Płatki śniegu mają 
tę samą heksagonalną strukturę kryształu, 
choć podobno nie ma dwu identycznych. Czy 
te i wiele innych podobieństw to wynik śle-
pych sił naturalnych, czy może jest to świa-
dectwo istnienia Projektanta, który stworzył 
niebo i ziemię swoją nieskończoną mocą?

Wedle teorii ewolucji wszystkie organizmy 
pochodzą, czyli wyewoluowały od wspólne-
go przodka. I to wyjaśnia, mówią ewolucjo-
niści, dlaczego grupy organizmów, tzw. tak-
sony, posiadają podobne cechy. Wspólnym 
przodkiem wszystkich organizmów ma być 
pierwsza komórka organiczna. To z niej, a 
dokładniej z jej potomka - tego, który zaczął 
się różnicować, czyli z tzw. LUCA (z ang. Last 
Universal Common Ancestor, ostatni uniwer-
salny wspólny przodek), wszystkie rośliny i 
zwierzęta ewoluowały, tworząc hierarchię 
podobieństw strukturalnych. Sama zaś 
pierwsza komórka miała powstać z martwej 
materii. Jest to idea wspólnoty pochodzenia, 
jedna z podstawowych przesłanek ewolucjo-
nizmu. [1]

Od opublikowania głównej książki Darwina 
„O powstawaniu gatunków” w 1859 roku 
ewolucjoniści wskazywali na podobne cechy 
fizyczne zwierząt jako dowód, że pochodzą 
one od wspólnego przodka. Przykładem 
jest struktura kostna kończyny przedniej. 
Wszystkie kręgowce mają podobny układ 
kości w tej kończynie. Różnice są niewiel-
kie, jak w przypadku palców - większość ma 
pięć palców, a tylko niektóre gatunki mają 
ich mniej lub występują one u nich w mocno 
zmodyfikowanej postaci.

W przyrodzie znajdujemy też mnóstwo 
przykładów organizmów podobnie zbu-
dowanych, które z oczywistych powodów 
nie mogły pochodzić od wspólnego przod-
ka. Podobnie zbudowane są ludzkie oczy i 
oczy ośmiornicy, ale nie dziedziczymy ich 
od wspólnego przodka ludzi i ośmiornic, bo 
ten hipotetyczny przodek nie posiadał oczu. 
Podobnie funkcjonuje echolokacja u nie-
toperzy i morświnów, ale nie pochodzi ona 
od wspólnego przodka tych grup zwierząt. 
[2] Żeby wyjaśnić takie przypadki, ewolu-

cjoniści wymyślili koncepcję ewolucji kon-
wergentnej. Konwergencja, znana też jako 
homoplazja, sprowadza się do pomysłu, że 
takie podobieństwa między bardzo odmien-
nymi grupami organizmów wyewoluowały 
oddzielnie, że przypadkowo te odmienne 
grupy uzyskały na drodze ewolucji tę samą 
lub bardzo podobną strukturę.

Jest to bardzo wygodne dla ewolucjonistów 
wyjaśnienie obserwowanych podobieństw. 
Co się da, tłumaczą oni pochodzeniem od 
wspólnego przodka, czyli ewolucją. A co się 
nie da – konwergencją, czyli też ewolucją. 
„Jakiekolwiek podobieństwo znajdą, jest to 
dowód na rzecz ewolucjonizmu!”. [3] Jest to 
rozumowanie typu „jeśli padnie orzeł, ja wy-
grywam, jeśli reszka - ty przegrywasz”.

Ale czy idea konwergencji daje wiarygodne 
wyjaśnienie? Okazało się, że oczy musiały 
wyewoluować niezależnie od siebie co naj-
mniej 40 razy (a może nawet 60 razy),  [4] w 
tym 11 odmiennych metod tworzenia obra-
zu w oku. W dodatku współczesna nauka, jak 
mikrobiologia, embriologia i genetyka coraz 
bardziej podważa koncepcję homologii jako 
argumentu na rzecz wspólnoty pochodzenia.

Na przykład ludzie i żaby posiadają palce. Ich 
układ w strukturze kończyn jest podobny.

Otóż jeśli posiadają je, jak twierdzą ewo-
lucjoniści, gdyż odziedziczone zostały po 
wspólnym przodku, to moglibyśmy oczeki-
wać, że w rozwoju embrionalnym wyłania-
ją się w podobny sposób. Ale tak nie jest. 
W ludzkich zarodkach palce wyłaniają się 
wskutek tego, że zanika tkanka między pal-
cami. U żab natomiast palce stopniowo wy-
rastają z tkanki.

Wiele organów ma strukturę niemal iden-
tyczną albo bardzo podobną u różnych zwie-
rząt, ale w rozwoju płodowym nie rozwijają 
się one z tych samych grup komórek embrio-
nalnych. Na przykład przewód pokarmowy u 
rekinów rozwija się z górnej części embrio-
nalnej „jamy brzusznej” (blastocela), u żab - 
z górnej i dolnej części tej jamy, a u ptaków i 
gadów - z dolnej warstwy blastodermy. [5]

Według teorii ewolucji własności homolo-
giczne są zaprogramowane przez podobne 
geny. Podobieństwo sekwencji genów ma 
wskazywać na wspólnotę pochodzenia, po-
nieważ jest nieprawdopodobne, by mogło 
powstać w rezultacie przypadkowych muta-
cji. Koncepcja homologii przewiduje, że wła-
sności utworzone przez podobne sekwencje 
genów są filogenetycznie homologiczne. Ale 
istnieje tak wiele wyjątków od tego przewi-
dywania, że regułą nie jest genetyczna ho-
mologia, ale raczej wyjątki od niej.

Klasycznym przykładem są mutacje w pew-
nych genach homeotycznych, czyli w takich 
genach, które kontrolują aktywność jakiegoś 
zbioru genów koniecznych do utworzenia 
struktury ciała. U muszek owocowych mu-
tacje te mogą wywołać całościowe zmiany 
morfologiczne jak dwie pary skrzydeł za-
miast jednej pary, zastąpienie czułka przez 
nogę albo spowodowanie, że oczy rozwijają 
się na nodze muszki. Geny podobne do ge-
nów homeotycznych decydujących o roz-
woju skrzydeł u muszek znaleziono u więk-
szości innych organizmów, w tym ssaków, a 
nawet u człowieka.

Inny przykład: gen kontrolujący barwę oczu 
myszy kontroluje także rozmiary fizyczne 
myszy. Ale gen kontrolujący barwę oczu u 

muszek owocówek kontro-
luje nie ich rozmiary, lecz 
morfologię żeńskiego orga-
nu płciowego. [6] Chociaż 
myszy i muszki mają po-
dobny gen (zwany eyeless), 
[7] który kontroluje rozwój 
ich oczu, to wielofasetkowe 
oko muszek jest z gruntu 
odmienne od ssaczego oka 
myszy. Podobne geny ho-
meotyczne kontrolują roz-
wój struktur, które nie są 
homologiczne na podstawie 
postdarwinowskich rozwa-
żań filogenetycznych ani na 
podstawie klasycznej defini-

marta cuberbiller 
m.cuber@wp.pl
creationism.org.pl/members/mcuberbiller
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homologiA - oznAkA bezmyślnego Doboru 
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powstawanie palców w czasie rozwoju 
embrionalnego u człowieka (z lewej) i u żaby (z prawej).
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cji morfologicznej. [8]

Problemów z darwinowskim wyjaśnieniem 
homologii jest tyle, że były dyrektor Mu-
zeum Historii Naturalnej w Londynie i czoło-
wy embriolog XX wieku, sir Gavin de Beer, w 
podtytule swojej książki na temat homologii 
umieścił słowa „nierozwiązany problem”, [9] 
a profesor ekologii i biologii ewolucyjnej w 
Yale University, Gunter Wagner, napisał, że 
przy próbach ustalenia biologicznych pod-
staw homologii ciągle powtarzało się wiele 
głębokich problemów. [10] Mimo to ewo-
lucjoniści ciągle uważają homologię za filar 
teorii ewolucji, a nawet za dowód, że Boga 
nie ma. Dlaczego - pytają - wszechmocny 
Stwórca ciągle wybierał ten sam wzorzec 
przy stwarzaniu? Dlaczego nie używał rady-
kalnie odmiennych wzorców w każdym nie-
zależnym akcie stwórczym?

Oczywiście Bóg mógł użyć nieskończenie 
wielu radykalnie odmiennych wzorców, 
gdyby zechciał. Ale dlaczego miałby tego 
chcieć? Mogłoby to skłonić ludzi do wiary w 
istnienie wielu bogów. Życie zostało zapro-
jektowane tak, aby wskazywało na jednego 

projektanta, a jednocześnie tak, by się nie 
dało wyjaśnić przy pomocy darwinowskie-
go ewolucjonizmu. Jest to podstawowa teza 
teorii przesłania biotycznego Waltera ReMi-
ne’a. [11]

Korzystanie za każdym razem z radykalnie 
odmiennego wzorca podważałoby także mą-
drość projektanta. Mądrość albo racjonal-
ność działania rozumie się najczęściej jako 
maksymalizację użyteczności - osiąganie 
postawionego celu jak najmniejszym wysił-
kiem, otrzymywanie optymalnych wyników 
przy minimalnym zużyciu zasobów itp. Dla-
tego jeśli jakiś konkretny wzorzec funkcjo-
nuje, realizując dobrze postawiony cel (np. 
poruszanie się), to mądry projektant stosuje 
go także do wszystkich innych możliwych 
celów.

Gdyby projektant życia wymyślał za każdym 
razem radykalnie odmienny projekt, działał-
by nieracjonalnie. Takie działanie byłoby nie 
tylko stratą czasu i energii, ale byłoby wręcz 
głupie.

(Terry P. Beh, „Common Ancestry or Uncom-

mon Wisdom?”, Creation Matters March-
April 2015, vol. 20, No. 2, s. 1-3.)
Przypisy:

[1] Por. Jerry Bergman,  „Does homology provide evi-
dence of evolutionary naturalism?”, TJ 2001, vol. 15, no. 
1, s. 26-33, http://tiny.pl/m3mwl.
[2] Por. Dominic Statham,  „Homology made simple”, 
Creation Ex Nihilo 2012, vol. 34, no. 4, s. 43-45, http://
tiny.pl/m3m4p.
[3] Statham,  „Homology made simple”..., s. 45.
[4] Por. Richard Dawkins, Wspinaczka na szczyt nie-
prawdopodobieństwa, „Na Ścieżkach Nauki”, Prószyński 
i S-ka, Warszawa 1998, s. 167, 229.
[5] Por. Gavin de Beer, Homology, An Unsolved Problem, 
Oxford University Press, London 1971, s. 13.
[6] Por. Jonathan Wells and Paul Nelson, „Homology: a 
concept in crisis”, Origins and Design 1997, vol. 18, no. 
2, s. 15.
[7] Dawkins bardzo się dziwił, dlaczego gen kontrolu-
jący rozwój oczu nazywa się eyeless (bezoki) i wolałby, 
gdyby się nazywał eyemaker (okorób) (por. Dawkins, 
Wspinaczka na szczyt..., s. 226).
[8] Por. Jonathan Wells, Ikony ewolucji. Nauka czy mit?, 
Wydawnictwo „W wyłomie”, Gorzów Wielkopolski 2007, 
s. 61-62.
[9] Patrz przypis [5].
[10] Gunter Wagner, „The origin of morphological char-
acters and the biological basis of homology”, Evolution 
1989, vol. 43, no. 6. s/ 1163 [1167-1171].
[11] Por. Walter James ReMine, The Biotic Message. 
Evolution versus Message Theory, St. Paul Science, Saint 
Paul, Minnesota 1993, s. 20. 

piotr Setkowicz

StrAŻ tylnA

w ielu ludzi dokłada starań, abyśmy 
możliwie mało pamiętali. Dlatego 
sądzę, że na początek warto przy-

pomnieć, jak powstała partia pod nazwą 
Prawo i Sprawiedliwość.

Otóż w roku 2000 w sądzie w Toruniu są-
dzono gangsterów, którzy kilka lat wcze-
śniej urządzili sobie strzelaninę w gmachu 
tego sądu. Wyroki były zadziwiająco niskie, 
do 1,5 roku więzienia. Sprawę prowadził 
sędzia Zbigniew Wielkanowski, który z sze-
fem tych gangsterów pozostawał w przyja-
cielskich stosunkach, a wkrótce po procesie 
kupił sobie bardzo drogiego mercedesa. Te 
fakty mogły „wzbudzić podejrzenia” co do 
jego bezstronności. Sprawą zajął się ów-
czesny minister sprawiedliwości. Usunął 
sędziego Wielkanowskiego ze stanowiska. 
Próbował też doprowadzić do postawienia 
go przed sądem. To jednak wymagało uchy-
lenia immunitetu sędziowskiego, co mogli 
zrobić tylko sędziowie. Nie udało się takich 
znaleźć, a premier Jerzy Buzek odwołał 
sprawiającego kłopoty ministra ze stanowi-
ska. Jednak walka Lecha Kaczyńskiego z sę-
dziowską solidarnością przyniosła mu taką 
popularność, że mógł założyć partię, która 
w kilka lat później wygrała wybory. 

Ktoś może powiedzieć, że tylko o to chodzi-
ło. Być może, ale nikt inny w Polsce w taki 
sposób o uznanie wyborców nie zabiegał, 
choć okazji do tego nie brakowało i wcze-

śniej, i później. Zbigniew Wielkanowski 
wrócił do pracy w kwietniu 2010 roku… 

Od tego czasu zepsucie w polskim wymiarze 
sprawiedliwości się pogłębiło, bo tolerowa-
nie zła zawsze je wzmacnia. Na pewno też 
stało się bardziej widoczne. Beaty Sawickiej 
nie ukarano za łapownictwo. Kuba Woje-
wódzki nie odpowiedział ani za profana-
cję flagi i hymnu, ani za wybicie szyby w 
cudzym samochodzie. Podobne wyroki w 
sprawach naszych polityków i celebrytów 
można wymieniać jeszcze długo. Media dość 
chętnie nagłaśniają te skandale. Istnieje jed-
nak pewna szczególna kategoria sądów, o 
której rzadko się wspomina. Coraz mniej 
Polaków ma do czynienia z wojskiem, więc 
i wojskowe sądy mało ich obchodzą. Podej-
rzewam jednak, że nie tylko z tego powodu 
dziennikarze tak rzadko się nimi interesują. 

Ktoś, kto przyjrzy się organizacji sądów 
wojskowych, może być zdumiony ich licz-
bą. W prowadzonej ostatnio reformie są-
downictwa powszechnego przyjęto zasadę, 
że 1 sąd powinien przypadać na 60 tysięcy 
mieszkańców. Nasze wojsko liczy już tylko 
około 100 tysięcy żołnierzy. Czyli dwa sądy 
powinny wystarczyć, aż nadto. Tymczasem 
jest ich dziewięć. Siedem garnizonowych, 
dwa okręgowe i do tego Izba Wojskowa 
Sądu Najwyższego. Czy te sądy mają zajęcie? 
Raczej nie. Przeciętnie wojskowy sędzia wy-
daje kilka wyroków rocznie. Trudno mu się 

przepracować, a pieniądze dostaje całkiem 
spore. 

Co prawda, atmosfera panująca w tej insty-
tucji jest raczej ciężka. Kilka lat temu z Woj-
skowego Sądu Okręgowego w Warszawie 
odszedł sędzia Piotr Kamiński. Stwierdził, 
że nie mógł znieść ani tego, że przełożony 
mówi mu, jakie wyroki powinien wydawać, 
ani sposobu, w jaki traktowali go koledzy. 
Piotr Kamiński w roku 2003 wydał pierw-
szy w naszym kraju wyrok skazujący dyspo-
zycyjnego sędziego z czasów stalinowskich. 

Wierzę, że przełożony uznał za konieczne 
instruowanie sędziego, który nie rozumie, 
jakie jest jego zadanie. Wierzę, że inni sę-
dziowie wojskowi odnosili się do niego z 
niechęcią. Co prawda w drugiej instancji 
wyrok został uchylony, ale takich rzeczy 
nie robi się starszym kolegom. To, co sędzia 
Kamiński powiedział przed kamerami tele-
wizji, nie wywołało żadnych następstw. Ani 
nie ukarano prezesa sądu za pogwałcenie 
„niezawisłości sędziowskiej”, ani sędziego 
Kamińskiego za oszczerstwo, choć na zdro-
wy rozum były tylko te dwie możliwości. W 
końcu chodzi o jeden z fundamentów wy-
miaru sprawiedliwości. Z iloma skandalicz-
nymi wyrokami kazano nam się godzić, bo 
„niezawisły sąd” tak rozstrzygnął? 

Na czym jeszcze wspiera się ludzka spra-
wiedliwość? Na przestrzeganiu przepisów. 
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Wydaje się, że z tym także w wojskowych 
sądach nie jest dobrze. Wiele powiedział o 
tym podpułkownik Mariusz Lewiński, który 
kiedyś w nich orzekał. Przepisy wyraźnie 
określają, jakie wymagania musi spełniać 
kandydat na sędziego wojskowego. Musi on 
być żołnierzem zawodowym i mieć stopień 
oficerski. Pułkownik Lewiński sporządził 
wykaz sędziów, którzy nie odbyli żadnego 
przeszkolenia wojskowego, a mimo to są-
dzili i posyłali żołnierzy do więzienia. Od 
prawie dziesięciu lat wojskowy wymiar 
sprawiedliwości stawia mu różne zarzuty: 
bezprawnego używania samochodu służ-
bowego, pozbawienia sędziów zaufania 
publicznego… Próbowano też wykazać, że 
jest chory psychicznie. Podejrzenie, że cho-
dzi tu o ukaranie „ptaka, co własne gniazdo 
skalał”, a nie o sprawiedliwość, nasuwa się 
nieodparcie. Przez ten czas szefami MON 
byli członkowie PiS i PO. Żaden nie zaintere-
sował się tą sprawą. 

W 2013 roku „ze względu na zły stan zdro-
wia” zawieszono proces oskarżonego o 
zbrodnie komunistyczne byłego sędziego i 
prokuratora wojskowego generała Henryka 
Kostrzewy. Decyzję tę podjął „major” Michał 
Żak, który znajduje się na liście pułkownika 
Lewińskiego. Przeszkolenia wojskowego 
nie odbył, ale wykonuje postawione przed 
nim zadania… 

Nadzór nad działalnością sądów wojsko-
wych sprawuje Izba Wojskowa Sądu Naj-
wyższego. Jej skład wiele tłumaczy. Pre-
zesem Izby jest emerytowany generał WP 
Janusz Godyń, który zaczynał swoją zawo-
dową służbę wojskową w 1972 roku jako 
oficer śledczy w Zwiadzie Wojsk Ochrony 
Pogranicza. To jeden z mniej znanych orga-
nów bezpieczeństwa PRL. Po kilku miesią-
cach znalazł swoje miejsce w sądownictwie 
wojskowym. Gdy wprowadzono stan wojen-
ny, był zastępcą szefa sądu garnizonowego 
w Katowicach. Jego służbę w tym gorącym 
okresie w pobliżu kopalni „Wujek” władza 
ludowa musiała ocenić pozytywnie. W roku 
1982 został szefem tego sądu. W roku 1990 
prezydent Wojciech Jaruzelski mianował 
go Prezesem Izby Wojskowej SN. Zgodnie 
z ustawą o Sądzie Najwyższym co sześć lat 
Zgromadzenie Ogólne Sędziów SN wybiera 
prezesów przewodniczących poszczegól-
nym Izbom. Prezydent wręcza im tylko akty 
nominacji. Wygląda na to, że przeszłość 
Janusza Godynia i sposób, w jaki sprawu-
je funkcję Prezesa Izby Wojskowej, budzą 
wśród sędziów Sądu Najwyższego duże 
uznanie. Jeszcze nikt nie utrzymał się na 
tym stanowisku tak długo, jak on. Dobrego 
zdania o nim musieli być także Lech Wałęsa 
i Aleksander Kwaśniewski. Pierwszy awan-
sował go na generała brygady, a drugi na ge-
nerała dywizji. W roku 2002 weszła w życie 
ustawa o Sądzie Najwyższym, która wyma-
ga, by jego sędziowie byli cywilami. Generał 
Godyń odszedł do rezerwy. Tak się szczę-
śliwie złożyło, że akurat minęło 30 lat jego 
służby i nabył prawo do pełnej emerytury 

wojskowej. Dzięki temu może jednocześnie 
pobierać pensję sędziowską i emeryturę ge-
neralską. Zwykłych emerytów może to zdzi-
wić, ale wszystko jest zgodne z prawem.

Sędziowie Izby Wojskowej SN w większości 
przeszli podobną drogę, jak ich prezes. 19 
marca 1982 roku Sąd Pomorskiego Okręgu 
Wojskowego w Bydgoszczy wydał wyrok 
na Ryszarda Szpryngwalda. Zatrzymano go 
w Kołobrzegu, gdzie przebywał na leczeniu 
sanatoryjnym. Rozmawiał z patrolującymi 
miasto żołnierzami i dał im solidarnościową 
ulotkę. Prokurator ppor. Janusz Rychliński 
domagał się dla niego 5 lat pozbawienia 
wolności. Sędzia skazał oskarżonego na 3,5 
roku więzienia. Pułkownik Janusz Rychliń-
ski jest do dziś sędzią Izby Wojskowej.

W roku 2011 Izba Wojskowa SN odrzuciła 
wniosek działacza Solidarności Władysława 
Walca o rewizję wyroku wydanego na niego 
w roku 1984. Marian Buliński, który wtedy 
skazał go jako sędzia Sądu Garnizonowego 
w Olsztynie, jest teraz sędzią Izby Wojsko-
wej SN. 

Kapitan Jerzy Steckiewicz w stanie wojen-
nym walczył z ekstremą jako sędzia Sądu 
Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Sądził 
sprawę o „rozpowszechnianie ulotki zawie-
rającej fałszywe wiadomości i nawołującej 
robotników do strajku”. Edwarda Łempic-
kiego skazał na 1,5 roku więzienia, Roberta 
Łempickiego i Jana Olesiewicza na 1 rok, a 
Macieja Mnicha na 1 rok w zawieszeniu. Do-
służył się stopnia pułkownika i jest sędzią 
Izby Wojskowej SN

Jeszcze do końca lipca tego roku orzekał 
w niej Edward Matwijów, były pułkownik 
Służby Sprawiedliwości WP. W oświadcze-
niu lustracyjnym podał, iż użyczał swego 
mieszkania Służbie Bezpieczeństwa jako lo-
kalu kontaktowego. W stanie wojennym był 
sędzią sądu garnizonowego w Bydgoszczy. 
Działacze podziemnej Solidarności z Byd-
goszczy, Torunia i Nakła dobrze go pamię-
tają.

Swego czasu przedstawiałem historię Sta-
nisława Adamczyka, oficera LWP, który w 
obronie torturowanego człowieka wdał się 
w strzelaninę z funkcjonariuszami UB i trafił 
za to do obozów koncentracyjnych działają-
cych przy śląskich kopalniach węgla. Starał 
się o sądową rehabilitację i odszkodowanie 
za niewolniczą pracę. Sprawy zawsze tra-
fiały do Izby Wojskowej Sądu Najwyższego. 
Wyroki zawsze były dla niego niekorzystne, 
a wydawał je zawsze sędzia Matwijów. Po-
dobnych spraw może być wiele.

W latach rządów komunistycznych w Pol-
sce sądy wojskowe były bardzo ważnym 
narzędziem represji. Wydawały one więk-
szość wyroków za „działalność przeciwko 
Polsce Ludowej”. W latach 1944–1956 ska-
zały na śmierć tysiące, a wolności pozba-
wiły dziesiątki, a może nawet setki tysięcy 

ludzi. Dzięki temu do dziś mają zajęcie. Tak 
zwane „sprawy historyczne” jeszcze nie-
dawno stanowiły znaczną część prowadzo-
nych przez nie procesów. Ludzie zwracają 
się o unieważnienie wyroków wydanych 
za walkę z komunizmem lub o odtworze-
nie dokumentów. Chcą zdjęcia z nich piętna 
przestępców, odszkodowania za niesłuszne 
uwięzienie i ukarania prześladowców. Ich 
sprawy rozpatrują sędziowie, którzy robili 
kariery, „broniąc socjalizmu”. Czy ktoś uwie-
rzy, że są obiektywni? Czy ich następcy będą 
się od nich różnić? Przecież „starsi koledzy” 
dobierają podobnych do siebie. Czasem się 
pomylą, ale jak dowodzą historie Piotra Ka-
mińskiego i Mariusza Lewińskiego, te błędy 
można naprawić…
 
Nie pamiętam, żeby PiS w latach 2005–2007 
próbował wprowadzić zmiany w wojsko-
wym wymiarze sprawiedliwości. Naczelna 
Prokuratura Wojskowa prowadząca od roku 
2010 śledztwo w „sprawie smoleńskiej” 
też składa się głównie z „weteranów stanu 
wojennego”. Jak sobie pościelisz, tak się wy-
śpisz…

Ktoś nazwał polski, a w szczególności woj-
skowy wymiar sprawiedliwości „rezerwa-
tem komunizmu”. Nie wydaje mi się, żeby 
ta nazwa oddawała istotę rzeczy. W rezer-
watach żyją Indianie, którzy przegrali kon-
frontację z białymi i nie potrafią się znaleźć 
w stworzonej przez zwycięzców rzeczywi-
stości. Czy o naszych „czerwonych” można 
to powiedzieć? Porównałbym ich raczej do 
zdyscyplinowanej armii.

Na wojnie podczas odwrotu zawsze wydzie-
la się straż tylną. Jej zadaniem jest uniemoż-
liwienie wrogowi rozgromienia czy dezor-
ganizacji oddziału. Gdy Związek Sowiecki 
zaczął się rozpadać, ci, którzy służyli w Pol-
sce jego interesom, musieli się cofnąć. Ich 
wpływy się zmniejszyły. Utracili wiele waż-
nych stanowisk w państwie. Dołożyli jednak 
starań, by utrzymać w swoich rękach wy-
miar sprawiedliwości i znieść karę śmierci. 
W III RP ujawniono wiele zbrodni komuni-
stycznych. Można było ich sądzić za zdradę 
ojczyzny, morderstwa, kradzieże, a nawet 
za łamanie prawa, które sami ustanowili. 
Uchwalono co prawda ustawę ułatwiającą 
ich ściganie, ale to ludzie wydają wyroki, nie 
kodeksy czy ustawy. Pod osłoną „wymiaru 
sprawiedliwości” dawni komuniści przegru-
powali się i zajęli dogodne pozycje. Sędzio-
wie, szczególnie wojskowi, chyba są z siebie 
zadowoleni. Obronili samych siebie i towa-
rzyszy. Ceną za powodzenie tej operacji jest 
ogólna demoralizacja naszych sądów. Dla-
czego miałyby chronić tylko jedną bandę… 

W tym tryumfie postkomuny jest pewna 
sprawiedliwość. Aby zwyciężyć w walce, 
trzeba umiejętności przewidywania, dyscy-
pliny, konsekwencji i nie można myśleć tyl-
ko o sobie. Niestety, jej przeciwnicy rzadko 
przejawiają te cechy. Najwidoczniej zasłu-
gujemy na sądy, które mamy.                                                                                                     
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j an Łaski, zakładając kościoły, wyka-
zał się umiejętnością postępowania z 
ludźmi i dużymi zdolnościami organi-

zacyjnymi. Z pewnością też te kościoły były 
tak liczne, bo unikał poruszania tematu Wie-
czerzy Pańskiej. Miał na ten temat wyrobiony 
pogląd, ale prawdopodobnie obawiał się, że 
wszystkich do niego nie przekona. Po uciecz-
ce z Anglii zaczęła się w jego życiu seria bo-
lesnych konfrontacji z tym teologicznym pro-
blemem.

Królowa Maria natychmiast po objęciu wła-
dzy przystąpiła do przywracania katolicy-
zmu. Cudzoziemcom wyznającym prote-
stantyzm nakazano możliwie szybkie opusz-
czenie kraju. Łaski uznał, że najlepiej będzie 
przenieść się do Danii. Była dość blisko, król 
Chrystian III wprowadził w niej luteranizm 
i nawet po zwycięstwie cesarza Karola V 
nad niemieckimi protestantami nie zmie-
nił swojej polityki. 17 września 1553 roku 
ponad 170 członków zboru cudzoziemskie-
go wypłynęło w morze na dwóch duńskich 
frachtowcach. Zapewne spodziewali się, że 
rejs nie potrwa długo, ale stało się inaczej. 
Sztorm zniósł statki z kursu i rozdzielił je. 
Jeden dotarł do jakiegoś fiordu w bezludnej 
części Norwegii. Tylko nieliczni z tych, którzy 
znajdowali się na jego pokładzie, dotarli żywi 
do ludzkich siedzib. Drugi, na którym znaj-
dował się Łaski, przybył do Danii dopiero 29 
października.[1] Po zejściu na ląd uchodź-
cy przekonali się na własnej skórze, że nie 
wszyscy protestanci skłonni są do pomijania 
kwestii Wieczerzy Pańskiej. 

Fundamentem katolicyzmu jest wiara w to, 
że kapłan podczas mszy dokonuje tak zwanej 
transsubstancjacji. Chleb i wino, choć nasze 
zmysły tego nie zauważają, stają się ciałem 
i krwią Jezusa Chrystusa i są składane jako 
ofiara za grzechy. Ma to być ta sama ofiara, 
którą Jezus złożył na Golgocie. Luter odrzu-
cił bluźnierczą naukę o „bezkrwawej ofierze 
za grzechy”, ale wierzył, że Wieczerza Pań-
ska jest sakramentem. Stworzył doktrynę 
konsubstancjacji, według której ciało i krew 
Chrystusa są rzeczywiście obecne w chle-
bie i winie, które jednak pozostają chlebem 
i winem. Po nabożeństwie ta obecność się 
kończy, dlatego luteranie nie adorują konse-
krowanego chleba. W roku 1530 Filip Melan-
chton opracował Wyznanie augsburskie bę-
dące oficjalną prezentacją nauki luterańskiej. 
Artykuł 10 tego dokumentu, nazywanego też 
Confessio Augustana lub krótko Augustaną, 
nie pozostawiał wątpliwości. W Wieczerzy 
Pańskiej prawdziwie obecne i rozdzielane są 
ciało i krew Chrystusa. Natomiast artykuł 7 
stwierdzał, że o jedności Kościoła decyduje 
zgodność w nauce Ewangelii i sprawowaniu 
sakramentów.[2]

Łaski nie wierzył w konsubstancjację. Po-
dobnie jak Kalwin uznawał jakąś szczególną 
obecność Jezusa podczas Wieczerzy, której 
nie potrafił zdefiniować. Uważał jednak, że 
jest ona wyłącznie duchowa i tak nauczał w 
swoim kościele. Duńscy duchowni stali na 
gruncie Wyznania Augsburskiego i w więk-
szości nie mieli wątpliwości, jak się odnosić 
do tej nauki i ludzi ją wyznających. Król Chry-
stian III pod wpływem swojego nadwornego 
kaznodziei dał wygnańcom prosty wybór. 
Albo przyjmują stanowisko duńskiego ko-
ścioła państwowego, albo muszą natych-
miast opuścić kraj. Łaski prosił o pozwolenie 
na publiczną dysputę o Wieczerzy Pańskiej. 
Gdy odmówiono mu, dyskutował prywatnie 
i starał się o przesunięcie terminu opuszcze-
nia Danii ze względu na surową zimę. Po-
zwolono pozostać 13 kobietom, które były w 
ciąży lub miały małe dzieci. Reszta musiała 
szukać azylu gdzie indziej. Część z nich do-
tarła do Fryzji Wschodniej, gdzie udało się 
Łaskiemu zorganizować dla nich gościnę.[3]

Także tam miał się przekonać, że przed pro-
blemem Wieczerzy Pańskiej nie ma ucieczki. 
W kościele, który założył, doszło do rozłamu 
w tej kwestii. Nie chodziło zresztą tylko o 
jedną sprawę. Większość uważała, że Łaski, 
dążąc do „apostolskiej prostoty”, popełniał 
nie tylko „błędy”, lecz także „szaleństwa”. Ci 
ludzie byli przywiązani do ołtarzy, organów, 
chrzcielnic… Anna Oldenburska nie życzy-
ła już sobie, by był on superintendentem w 
Emden. Przyczyną nie mogły być naciski ce-
sarza Karola V, bo układ sił znów się zmienił 
na korzyść protestantów. Hrabina ulegała na-
strojom panującym na jej dworze i wśród po-
spólstwa. Myślała o powołaniu na ten urząd 
bardziej ugodowego Filipa Melanchtona.[4]

We Fryzji Wschodniej zatryumfował lute-
ranizm. Zbory kontynuujące linię Łaskiego 
nadal tam istniały i wywierały duży wpływ 
na przebieg reformacji w Niemczech i Nider-
landach, ale ich członkowie byli dyskrymino-
wani przez władze aż do końca XIX wieku.[5]

Wielu protestantów, którzy za panowania 
króla Edwarda VI schronili się przed prześla-
dowaniami w Anglii, przeniosło się do Frank-
furtu nad Menem. Przybywali także nowi 
uchodźcy z Anglii rządzonej przez Marię 
Krwawą i z pozostających pod panowaniem 
Karola V Niderlandów. Byli tam także człon-
kowie londyńskiego zboru cudzoziemskiego. 
Łaski dołączył do nich wiosną 1555 roku 
po porażce we Fryzji i znów został ich dusz-
pasterzem. Także tam doszło do konfliktu o 
Wieczerzę Pańską. Przywódcą gorliwych lu-
teranów był hamburski kaznodzieja Joachim 
Westphal, który stwierdził, że Łaski i człon-
kowie jego kościoła kradną słowo Boże i do-

bra wieczyste oraz popychają ludzi na śmierć 
duchową i wieczną. Zażądał od władz Frank-
furtu wypędzenia ich. W obronie Łaskiego 
wystąpili reformatorzy podzielający jego po-
glądy, w tym sam Kalwin. Spór szybko przy-
brał na sile. Zwolennicy obu stron bronili 
swych stanowisk w kazaniach, tworzyli me-
moriały i wydawali traktaty teologiczne.[6] 
Łaski znalazł się na pierwszej linii wielkiej 
konfrontacji między „niemieckim” a „szwaj-
carskim” nurtem reformacji. Polemizując z 
Westphalem i innymi, występował także w 
imieniu podobnie wierzących zborów cudzo-
ziemskich działających we Frankfurcie.[7]

Jego reakcja na atak luterańskich teologów 
była zaskakująca. Upierał się, że jego wia-
ra jest całkowicie zgodna z Augustaną. Me-
lanchton opracował w roku 1540 jej drugą 
wersję, która pomijała już kwestię obec-
ności Chrystusa w chlebie i winie.[8] Łaski 
przyparty do muru powoływał się na nią, 
ale początkowo twierdził, że jego poglądy 
są zgodne z wersją pierwotną z roku 1530.
[9] Była to oczywista nieprawda i jego opo-
nenci skrzętnie to wykorzystali, unikając w 
ten sposób dyskusji o biblijnych podstawach 
swych przekonań.

Co mogło skłonić Łaskiego do nieuczciwego i 
nierozsądnego zachowania? Być może chciał 
uchronić członków cudzoziemskich zborów 
we Frankfurcie przed dalszą tułaczką. Pokój 
zawarty w roku 1555 między cesarzem Ka-
rolem V a Związkiem Szmalklandzkim po-
dzielił Rzeszę na część katolicką i luterańską. 
Dla innych wyznań miejsca nie zostawiał. 
Być może, widząc pogłębiający się podział 
w łonie protestantyzmu, starał się mu zara-
dzić, nie przyjmując do wiadomości faktów. 
Wreszcie z pewnością przygotowywał już 
wtedy swój powrót do Polski. Król Zygmunt 
August swoją zgodę na to uzależniał od 
uznania przez luteran nauki Łaskiego o eu-
charystii za prawowierną.[10] Można więc 
stwierdzić, że Łaski we Frankfurcie poniósł 
pierwszą porażkę w walce o wprowadzenie 
protestantyzmu w Polsce.

cdn. 
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w poSzukiwAniu 
ukrytego wrogA

piotr Setkowicz SęDziowie myśli cz. 89
z dziejów inkwizycji

19

My nie niszczymy naszych wrogów;  my ich zmieniamy.
George Orwell – „Rok 1984” 

z e wszystkich nieprzyjaciół zawsze 
najgroźniejszy jest ten we własnych 
szeregach. Ludzie, którzy stworzyli 

inkwizycję rzymską i w niej służyli, zawsze o 
tym pamiętali. Reformacja stanowiła śmier-
telne zagrożenie dla systemu, którego bro-
nili. Zdawali sobie sprawę, że nauki Lutra, 
Kalwina czy Zwinglego trafiły do przekona-
nia wielu katolikom. Zwalczanie prostych 
ludzi, laików i księży, którzy przejęli się tymi 
naukami do tego stopnia, że zarażali innych, 
było oczywiście konieczne i robiono to. Jed-
nak gorliwym inkwizytorom sen z powiek 
spędzało przypuszczenie, że zwolennikiem 
reformacji może okazać się kapłan stojący 
na szczytach hierarchii. Tropiąc takich „kre-
tów”, woleli grzeszyć podejrzliwością niż 
łatwowiernością. Tak postępował twórca 
inkwizycji rzymskiej kardynał Jan Piotr Ca-
rafa – człowiek, który gdyby tylko mógł, po-
stawiłby przed trybunałem inkwizycyjnym 
nawet cesarza Karola V i jego syna, króla 
Hiszpanii Filipa II.[1]

Kardynał Morone z pewnością zasłużył się 
dla religii katolickiej. Wspierał Ignacego 
Loyolę w jego staraniach o powołanie za-
konu jezuitów. Przyczynił się zatem do po-
wstrzymania Reformacji znacznie bardziej 
niż inkwizycja. Być może podejrzenia Carafy 
wzbudziło to, że niezbyt energicznie wal-
czył z herezją w swojej diecezji, lub to, że bę-
dąc nuncjuszem w Niemczech, nie okazywał 
protestantom zbyt wyraźnie wrogości. Jako 
Wielki Inkwizytor Carafa nie podjął sta-
nowczych kroków, ale w roku 1555 został 
papieżem Pawłem IV i w roku 1557 naka-
zał aresztowanie Moronego jako podejrza-
nego o wyznawanie luteranizmu. Śledztwo 
przeciwko niemu, które nadzorował kolejny 
Wielki Inkwizytor Michał Ghisleri, zakoń-
czyło się niepowodzeniem. Żadnych dowo-
dów winy nie udało się znaleźć.[2] Morone 
nie obciążył się nawet po torturach.[3] Zo-
stał oczyszczony z zarzutów i zażądał, aby 
papież uroczyście ogłosił jego niewinność. 
Ponieważ Paweł IV nie był skłonny do takie-
go upokorzenia, kardynał odmówił opusz-
czenia więzienia. Pozostał w nim do śmierci 
papieża w roku 1559. Wydaje się, że Carafa 
– Paweł IV nigdy nie przestał się obawiać, że 
skryty protestant zostanie papieżem i do-
prowadzi katolicyzm do zagłady. Na krótko 
przed śmiercią wydał bullę Cum ex apostola-
tu officio uznającą wybór heretyka na papie-
ża za nieważny. Morone miał szansę zostać 
wybranym.[4]

Angielski kardynał Reginald Pole mógł zo-
stać papieżem w roku 1550.[5] Podczas so-
boru trydenckiego jego poglądy w kwestii, 
jak człowiek może zostać usprawiedliwio-

ny ze swoich grzechów, zostały potępione. 
Posłusznie je odrzucił, ale kardynał Carafa 
mógł zapamiętać ten fakt. Chyba tylko na tej 
podstawie podejrzewał w nim skrytego lu-
teranina. Pole całym swoim życiem dowiódł 
swej gorliwości. Pozostał katolikiem, choć 
przechodząc na stronę króla Henryka VIII, 
mógł zostać arcybiskupem. Również jego 
matka i rodzeństwo nie chcieli zmienić wia-
ry i zostali za to straceni. On sam powrócił 
do ojczyzny jako papieski legat, gdy objęła 
władzę córka Henryka, która przeszła do hi-
storii jako Maria Krwawa, i został ostatnim 
katolickim biskupem Canterbury. Podobnie 
jak królowa Pole uważał, że skoro Anglicy 
nie chcą powrócić do katolicyzmu dobro-
wolnie, należy ich skłonić do tego torturami 
i egzekucjami.[6] Wezwany do Rzymu do-
myślał się, że czeka go podobny los jak kar-
dynała Morone i odmówił powrotu. Zmarł 
17 listopada 1558 roku kilka godzin po kró-
lowej Marii.[7] 

Podejrzenie, że wśród najwyższych dostoj-
ników katolickich może się znaleźć sym-
patyk protestantyzmu może się wydawać 
przejawem chorobliwej podejrzliwości, ale 
miało swoje podstawy. Zwłaszcza w latach 
czterdziestych XVI wieku zdarzały się takie 
przypadki. Nuncjusz papieski w Niemczech, 
biskup Piotr Paweł Vergerio został gorli-
wym wyznawcą i krzewicielem luteranizmu. 
Generał zakonu kapucynów Bernard Ochino 
został początkowo pastorem kalwińskim, 
a potem antytrynitarzem. Nie można było 
mieć pewności, że wszyscy się już ujawnili.

W roku 1567 przed sądem inkwizycji rzym-
skiej stanął ksiądz prałat Piotr Carnesecchci. 
Pomimo formalnie niewysokiej rangi była to 
postać wybitna. Będąc sekretarzem papieża 
Klemensa VII, wywierał na niego przemoż-
ny wpływ. Niektórzy historycy uważają, że 
w czasie tego pontyfikatu to Carnesecchi w 
rzeczywistości kierował katolicyzmem.[8] 
Gdy po śmierci protektora jego kariera za-
łamała się, rozpoczął duchowe poszukiwa-
nia. W tym czasie wśród włoskich intelek-
tualistów popularny był hiszpański mistyk 
Juan de Valdes, który opierając się raczej na 
swych spekulacjach niż na Biblii, twierdził, 
że zbawienie można osiągnąć jedynie przez 
wiarę, dzięki śmierci Jezusa Chrystusa na 
krzyżu, a nie swym wysiłkom czy sakramen-
tom. Zgadzając się w tej kwestii z Lutrem, 
potępiał jednak jego działania jako prowa-
dzące do schizmy. Ruch, który zapoczątko-
wał, historycy nazwali ewangelicyzmem. 
Spotkanie z Valdesem doprowadziło do 
przełomu w życiu Carnesecchiego. Sądzący 
go kardynałowie zapisali to w sentencji wy-
roku i nie ma powodu w to wątpić. Wynika 

też z niego, że nie wierzył w czyściec, wsta-
wiennictwo świętych i transsubstancjację. 
Uważał, że zakony to grupy bezużytecznych 
próżniaków. Skłonny był uznać honorowy 
prymat papieża wśród biskupów, ale nie 
jego absolutną władzę. Nie uważał, by ktoś, 
kto nie pości w nakazane dni, winien był 
grzechu ciężkiego. Sądzący go kardynałowie 
dopatrzyli się w jego poglądach 34 takich 
herezji. Część z nich przejął od Valdesa, a do 
innych doszedł później, rozmyślając nad Pi-
smem i studiując dzieła Lutra i Kalwina.[9] 

Prawdopodobnie uważał, że jest w stanie 
doprowadzić do reformy katolicyzmu, wy-
korzystując swoje znajomości i wpływy 
- wielu biskupów i kardynałów ceniło go 
za wiedzę i inteligencję i liczyło się z jego 
zdaniem. Miał też wielu przyjaciół, którzy 
podobnie jak on przejęli się nauczaniem 
Valdesa. Z czasem część z nich, między in-
nymi właśnie Ochino, doszła do wniosku, że 
zakulisowymi działaniami niczego nie da się 
osiągnąć. On próbował dalej. Pierwszy raz 
stanął przez inkwizycyjnym trybunałem w 
roku 1546, ale został uniewinniony. W jego 
obronie stanął papież Paweł III. Za pontyfi-
katu Pawła IV – Carafy wyjechał do Francji. 
Został zaocznie skazany na śmierć, ale wy-
roku nie można było wykonać. Po śmierci 
Carafy wrócił do Rzymu i znów uzyskał 
uniewinnienie. Gdy w roku 1566 papieżem 
został kolejny Wielki Inkwizytor Michał 
Ghisleri, Carnesecchi wyjechał do Florencji. 
Z panującym w niej księciem przyjaźnił się 
od dzieciństwa, ale to nie wystarczyło. In-
kwizycja zdobyła i rozszyfrowała listy, któ-
re pisał do Julii Gonzagi. Były to nieodparte 
dowody przeciwko niemu, a książę Kosma 
I Medyceusz wydał go. 21 września 1567 
roku po długim i ciężkim śledztwie i pro-
cesie Piotr Carnesecchi został skazany na 
śmierć. Politykował do końca. 30 września 
przyjął komunię, czym wyraził swój powrót 
do wiary katolickiej. Dzięki temu miał lekką 
śmierć. Ścięto go 1 października 1567 roku.
[10]

Jego egzekucja uznawana jest za koniec wło-
skiego ewangelicyzmu.[11]

cdn. 
Przypisy:

[1] Leopold Witte, „A Glance at the Italian Inqiuisition”, The Reli-
gious Tract Society, 1885, str.52.
[2] https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Morone
[3] Leopold Witte, op. cit., str.60. 
[4] https://en.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Morone
[5] https://pl.wikipedia.org/wiki/Konklawe_1549-1550
[6] http://www.newadvent.org/cathen/12201b.htm
[7] https://pl.wikipedia.org/wiki/Reginald_Pole
[8] https://it.wikipedia.org/wiki/Pietro_Carnesecchi
[9] Leopold Witte, op. cit., str.80 – 82.  
[10] http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-carnesecchi_
(Dizionario-Biografico)/
[11] Philippus Camerarius, „Prawdziwa i wierna historia o uwię-
zieniu w Rzymie”(wstęp L. Szczuckiego), Warszawa, PIW 1984, 
str.43.
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n ad Rzymem rozciągało się nie-
bo bez skazy, a każdy nowy dzień 
prześcigał poprzedni swym pięk-

nem. Tymczasem w mrocznych podzie-
miach nie miało to najmniejszego znacze-
nia - metaliczna szarość była niezmienna i 
w pełni odporna na uroki zewnętrzne.

Jednak powróćmy do narracji właściwej i 
skupmy się na naszym antybohaterze. Stał 
on bowiem właśnie, zgodnie z zaleceniem 
swojego szefa, przed pokojem 44, czyli tym 
od spraw polskich, i rozważał, kogo tym ra-
zem zastanie za drzwiami. Tu czytelnikowi 
należą się dwa słowa wyjaśnienia. Otóż 
pokój, na którym się teraz skupimy, był 
jednym z wielu przeznaczonych do kontro-
lowania danego narodu, w tym wypadku 
Polaków. Natomiast osobnicy pracujący w 
takich resortach byli odwzorowaniem oby-
wateli danego kraju zarówno pod wzglę-
dem aparycji, jak i cech osobowych, które 
wraz ze zmianami w danym narodzie były 
absorbowane przez gentelmanów z tych 
pokoi. Dlatego też po niemal 20-letniej nie-
obecności w owym resorcie nasz przewod-
nik po świecie podziemnym nie wiedział, 
jakich zmian może się spodziewać.

Po tym, jak nasz bohater przekręcił zimną 
klamkę i otworzył drzwi, jego zmysły cał-
kowicie niespodziewanie zostały uderzo-
ne obuchem doznań. Pokój, jeżeli można 
go tak nazwać, bardziej przypominał jakąś 
podrzędną norę niż biuro. Wszędzie pano-
wał bezład. Miękki dywan, w który zapa-
dały się stopy gościa, był zasłany teczkami 
i papierami, nozdrza przybysza ranił ostry 
zapach alkoholu i dymu, który kłębił się 
niczym chemiczna mgła. Jednak najgorsze 
było to, co docierało do uszu każdego, kto 
wszedł. Z głośników bowiem płynęły fale 
dzikich dźwięków - bębnów, liry korbo-
wej, skrzypiec i innych folklorystycznych 
instrumentów. Połączenie dźwięków ide-
alnie oddawało ducha pijatyki słowiań-
skiej. Z każdą zwrotką bębny dudniły coraz 
szybciej, a i inne instrumenty nie ustępo-
wały im pola. Sprawiało to wrażenie go-
rączkowego biegu. Dopełnieniem był tekst 
piosenki przerywany kobiecymi piskami i 
dzikim wyciem.

Dana, dana, zaczynajmy,  
W wielko koło się zbierajmy.
Niechaj wszyscy już przybędą
I przy ogniu wnet zasiądą.

Baba stara, dziad borowy
Rozniecają ogień nowy.

Dzikie stwory, huczą bory, 
Czas rozpocząć taniec nowy.

Dzikie harce, rozhowory,
Wiedźmy, czarty, inne stwory,
Rumor, humor, huk, harmider,
Lej i polej, wszyscy w kole!

Harce, draki, pląsy, dąsy,
Śmichy, chichy, rozgardiaki,
Wiły, zmory, lasawiki,
Babajagi, obłudniki,

Wszyscy razem się zbieramy,
Nasze czary odprawiajmy.
Czarna noc niech dziś króluje,
Czarów naszych niech pilnuje.

Czary, czary odprawiajmy, 
Głośno, głośno w noc wołajmy.
Tańczmy, tańczmy dookoła,
Niechaj będzie czar wokoło.

Więc czarować zaczynajmy,
Nasze czary odprawiajmy.
Czarna noc niech dziś panuje,
Czarom naszych patronuje.

Czary, czary odprawiajmy, 
Dana, dana w czerń wołajmy.
Tańczmy, tańczmy dookoła!
Niechaj będzie noc wesoła!

Po dwóch minutach muzyka ucichła i znad 
biurka dobiegł miły, chropowaty, ale ciepły 
głos:

- Proszę usiąść, przepraszam za tę muzykę, 
ale to jest również część mojej pracy. 

Gość usiadł przed biurkiem gospodarza na 
starym drewnianym krześle, wokół które-
go przestrzeń była wolna od papieru. W 
pokoju było wciąż tak nieprzejrzyście, że 
poza ogólnymi konturami postaci zaryso-
wującej się za biurkiem nic nie mógł po-
wiedzieć o wyglądzie rozmówcy.

- Wie pan, kiedyś było prościej, wystarczyło 
tworzyć rozłamy pomiędzy stronnictwami 
w danym państwie, wykorzystywać ich re-
ligijność, tworzyć pozory bezinteresownej 
dobroci i stać jak gdyby w opozycji do tego, 
co proponowała strona rządowa. Oczywi-
ście w ich mniemaniu był to podział na sa-
krum i profanum, a tak naprawdę wszyscy 
ci ludzie należeli do nas. Natomiast dziś, 
po przemianach, jakie nastąpiły wskutek 
decyzji Naszego Najciemniejszego Pana, 

musimy być bardziej wysublimowani. W 
dalszym ciągu nasza praca polega na two-
rzeniu podziałów, jednak w tym wypadku 
należało dać ludziom coś, co byłoby dla 
nich ponadpaństwowe, chociażby kult jed-
nostek, ale takich, które sami sobie obrali 
- prosta zasada marchewki i kija. Zapro-
ponowaliśmy Stalina, podłego, krwiożer-
czego i znienawidzonego, tylko po to, aby 
uklękli przed Janem Pawłem II. Daliśmy 
im pozory wolności, aby w dalszym ciągu 
tkwili w socjalizmie. I tak ich indoktrynu-
jemy od lat dziecięcych. Niektórzy idą od 
razu w bałwochwalstwo i religijność, inni 
zostają pochłonięci przez wiarę w naukę, 
natomiast jeszcze inni szamoczą się po-
między jednym a drugim i tych łowimy po-
przez różne uciechy życia, chociażby mu-
zykę, której próbkę pan przed chwileczką 
usłyszał. Tak czy siak niemal wszyscy w 
końcu trafiają do nas. Jedynie bardzo drob-
ny odsetek nam ucieka. Ale przepraszam 
za moją gadatliwość, nie zdążyłem nawet 
panu zaproponować czegoś do picia ani 
zapytać, po co pan tu przybył.

- Jestem nowym Przewodnikiem Papie-
skim i przyszedłem do pana w sprawie 
kanonizacji wspomnianego Karola - odpo-
wiedział przybysz i dodał: - Czy można by 
tu troszeczkę przewietrzyć? Jest tak siwo, 
że nie widzę pana twarzy.

- Naturalnie, przepraszam, ale lata przy-
zwyczajenia. Jagna! Jagna! - krzyknął go-
spodarz - wpuść tu trochę powietrza.

Dym zaczął się przerzedzać. Na biurku 
przed gościem w zasięgu ręki stał pełny 
kieliszek, za nim natomiast butelka wódki, 
zza której wychylała się głowa gospoda-
rza. Był to zwalisty mężczyzna o ryżych 
wypłowiałych włosach, ciemnoróżowej 
twarzy przypominającej pole bitewne. 
Czoło przeprane było licznymi okopami, 
poniżej których znajdowały się zasieki gę-
stych brwi. Pod nimi w dwóch przeciwle-
głych lejach po wielkich bombach osadziły 
się mętne, żółtawe oczy. Nos imponująco 
wielki i czerwony, pod nim (o dziwo - brak 
wąsów) mięsiste sinoblade wargi, a poni-
żej podbródek, a w zasadzie trzy podbród-
ki. Twarz, jak i aparycja tej postaci, której 
podlegał jeden z najsprawniej działających 
resortów, ani nie należała do pięknych, ani 
do takich, które wzbudzają zaufanie. Dla-
tego nasz bohater zwrócił uwagę na inną 
postać opartą o fotel, na którym siedział 
gospodarz. Była to prawdopodobnie Jagna. 
Urodę jej artysta określiłby jako klasyczną 
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i surową. Patrząc na nią, nabierało się pew-
ności, że to regularne rysy tworzą jeden 
doskonały akord współgrający z ciałem, w 
tworzeniu którego nie pomylono się ani o 
jeden ton. Złoto jej włosów komponowało 
się w świetle z błyszczącymi niczym lip-
cowe czereśnie perfekcyjnymi ustami - ja-
skrawą wyspą na lekko bladej, ale zdrowej 
twarzy. Skromny nosek, oczy szkliste, wy-
raźne, koloru błękitu, ze źrenicami jak dwa 
czarne księżyce. 

- Widzę, że podoba się panu moja asystent-
ka, to dobrze, bo będziecie razem praco-
wać. To nie moja samowola, tylko nakaz 
odgórny, wszak musi pan otoczyć swoje-
go podopiecznego jakimiś osobami, przez 
które łatwiej będzie nim operować.

- To całkowicie zrozumiałe, cieszę się, że 

ktoś mnie uprzedził w realizacji moich po-
szukiwań.

- Co do pana pytania… - mówił gospodarz. 
- Kanonizację proszę zostawić mnie, jest to 
bowiem sprawa, która ma ogromny wpływ 
na działania mojego departamentu. Oczy-
wiście ma pan pełen wgląd w sprawę. My-
ślę, że to najlepsze rozwiązanie.

- Myślę podobnie. Ale w jaki sposób pan to 
rozegra?  Proszę mi zdradzić, jeśli można 
wiedzieć, oczywiście w zarysie.

- Naturalnie. Sprawa zostanie jak najlepiej 
rozdmuchana i będzie podsycana przez 
dłuższy czas. W chwili obecnej pod naszym 
okiem w Polsce wytworzyła się moda na 
nadawanie wszelkim nowym inwestycjom 
imienia Jana Pawła II, imieniem wybiera-

nym przez większość rodziców dla przy-
chodzących na świat chłopców jest oczy-
wiście Karol, a żadne miasto nie obędzie 
się bez pomnika tego „wielkiego Polaka”. 
Oczywiście dowodów na cudowne uzdro-
wienie za wstawiennictwem tego świętego 
męża jest co niemiara, więc sprawa kano-
nizacji to tylko kwestia paru miesięcy.

- Świetnie - odpowiedział gość, po czym 
wziął kieliszek w dłoń i powiedział: - 
Wznieśmy toast za nowego Apostoła Ciem-
ności, niech będzie równie wielki, jak jego 
poprzednik.

Pozostałe dwie osoby również wzięły kie-
liszki, a gospodarz powiedział: 

- Za naszą współpracę. Niech człowiek od-
daje pokłon naszemu Aniołowi. 

p rzychodzi chłop do lekarki, a ta 
chce od niego skierowanie, które 
prezentował już wcześniej w reje-

stracji i które było tam skrupulatnie prze-
świetlane. No to chłop narzeka, że w tym 
wszystkim najmniej jest ważny lekarz i pa-
cjent, a najważniejszy papier. Na co lekar-
ka odpowiada, że chcieliśmy demokrację, 
to mamy. (Inna sprawa, że tyle tej papie-
rologii, a tak naprawdę to nikt ani na eta-
pie wizyty u lekarza pierwszego kontaktu, 
ani u lekarza-specjalisty nie wymagał ode 
mnie okazania dowodu osobistego i gdyby 
do specjalisty poszedł np. jakiś mój koleż-
ka, to nikt by się w tym nie połapał.) Taka 
oto przygoda mnie spotkała parę dni temu.

Doprawdy nie wiem, dlaczego ludzie uwa-
żają, że jest w Polsce demokracja. Pewnie 
dlatego, że tę bzdurę słyszą ciągle w te-
lewizji. Najprostsza definicja demokra-
cji, jaką podał nam nauczyciel w szkole, 
brzmiała: rządy ludu. Mniejsza już o ten 
lud, ale mniej więcej o to w demokracji 
chodzi. Tymczasem ani trochę nie mamy 
rządów ludu, obywateli, społeczeństwa - 
jak zwał, tak zwał - ale rządy służb specjal-
nych o komunistycznym rodowodzie, róż-
nych mafii, sitw, koterii, pewnie agentów 
innych państw, jurgieltników i użytecz-
nych idiotów, którzy też chcą się załapać 
na kasę pochodzącą z budżetu poważnych 

państw. Przykładem jest sprawa osiedla-
nia w Polsce muzułmanów, którzy sobie 
obecnie wegetują gdzieś w obozach we 
Włoszech czy Grecji. Większość ludzi ich 
w Polsce nie chce, a mimo to rząd będzie 
ich w Polsce osiedlał. Większość ludzi nie 
chce, żeby rządzący kradli, a oni i tak krad-
ną. Większość ludzi nie chce, żeby ziemie 
w Polsce mogli nabywać obcokrajowcy, a 
i tak rząd obcokrajowcom na to pozwala.

Ktoś może powiedzieć, że przecież są wy-
bory. I co z tego? - odpowiem. Za Stalina też 
były wybory, w PRL to nawet były i wybo-
ry, i była demokracja ludowa, a później się 
okazało, że był komunizm, zamordyzm i 
demokracji ani trochę.

Wybory są w Polsce fałszowane i to zanim 
się odbędą. Służą do tego media. A owe 
telewizje, radia, gazety mają w swych ła-
pach ubecy. I kogo chcą, reklamują, a kogo 
zdefiniowali jako zagrożenie dla systemu, 
zwalczają po leninowsku, wszelkimi do-
stępnymi środkami. Gdy już ludzie są od-
powiednio wytresowani, ubecy urządzają 
wybory. To nic, że wszystkich nie oszukają, 
o zwycięstwie tej czy innej partii w wybo-
rach decyduje większość. Ostatecznie moż-
na trochę pomóc podczas liczenia głosów. 
A jeśli nawet ktoś nieposiadający poparcia 
UB dopcha się do koryta, to i tak wiele nie 

zdziała, bo prawa nabyte, Trybunał Kon-
stytucyjny albo drugi pilot zachoruje.

Dzięki Internetowi powstała, nazwijmy to, 
strefa niekontrolowana przez ubeków. To 
znaczy mogę sobie napisać artykuł i zosta-
nie on gdzieś tam zamieszczony, i ktoś to 
przeczyta, inny skomentuje, ktoś oceni, a i 
ja sobie to i owo poczytam. Ale sądząc po 
mądrościach wypowiadanych w progra-
mie ciągle nagradzanego dziennikarza To-
masza Lisa, którego to programu fragment, 
przełamując obrzydzenie, oglądałem, już 
niedługo władza, żeby nie było tego jakie-
goś „hejtu”, wprowadzi w Internecie cen-
zurę. No bo wiadomo, jak propagandyści 
służący ubekom na nas srają, to wszystko 
jest dobrze, postępowo i po europejsku, a 
jak nam się to nie podoba i w Internecie 
o tym napiszemy, to od razu jest ten jakiś 
„hejt”, mowa nienawiści, faszyzm, antyse-
mityzm itd.

A więc korzystajmy z Internetu, dopóki 
jeszcze możemy! Może to ostatnia taka 
kampania przedwyborcza. Zakończenie 
historii z chłopem i lekarką jest też opty-
mistyczne. Co prawda, medykament, na 
którego zakup dostałem od pani doktor 
pozwolenie (zdaje się, że to się nazywa re-
cepta), okazał się za drogi i go nie nabyłem, 
ale mogli mnie zabić, a nie zabili.

michał pluta
michalpluta.bloog.pl

przychoDzi chłop Do lekArki 
i co z tego wynikło
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czAS Skończyć z puStym pieniąDzem

bartłomiej podolski okiem wolnorynkowcA

i nflacja to matka wszelkich nieszczęść 
trapiących ludzkość. Zupełnie poważnie 
– taka jest prawda.

Można zaryzykować stwierdzenie, że 
wszelkie choroby, kataklizmy czy inne 
„dopusty Boże” nie wyrządziły w świecie 
tyle chaosu, zła i cierpienia, co niewinna 
z pozoru inflacja. Nie wspominamy w 
tym miejscu o wojnach,  bo inflacja jest 
ich głównym katalizatorem – jeśli nie 
główną przyczyną. Zwłaszcza zaostrzenie 
brutalności konfliktów, toczenie walk 
mimo wpychania społeczeństwa w skrajną 
nędzę tożsamą nieraz ze śmiercią głodową, 
z pewnością możemy przypisać inflacji.

Co to jest i jak działa?

Istnieje wiele książek opisujących to 
zjawisko, czy bardziej poprawnie: 
świadomy (lub półświadomy) proces. 
Wśród nich godne polecenia są zwłaszcza: 
Co rząd zrobił z naszym pieniądzem (tytuł 
oryginału: What has the government done 
to our money przetłumaczony na polski 
jako Złoto, banki, ludzie – krótka historia 
pieniądza, ale trzymajmy się tłumaczenia 
dosłownego, gdyż lepiej oddaje sens 
książki) – krótka i przystępna książka 
Murraya Rothbarda tłumacząca, co to 
jest pieniądz oraz kto i jak go psuje - oraz 
Finansowy Potwór z Jekyll Island autorstwa 
Edwarda Griffina. Ta książka z kolei będzie 
idealna dla „oszołomów” „wierzących” w 
„spiskową teorię dziejów”, do których to 
„oszołomów” autor tego artykułu śmie 
siebie również zaliczać (twierdząc, że 
bycie „oszołomem” jest jednak lepsze od 
bycia „lemingiem”). Jeśli ktoś natomiast 
chciałby się wgłębić w historyczno-
ekonomiczno-bankowe podwaliny inflacji, 
godny polecenia jest traktat ekonomiczny 
profesora Jesusa Huerty de Soto Pieniądz, 
kredyt bankowy i cykle koniunkturalne.

Jak krótko wyjaśnić cały mechanizm? 
Inflacja to zwiększanie ilości pieniądza, 
czyli w warunkach państwowego monopolu 
na pieniądz - czysta kradzież. Proszę 
dokładnie obejrzeć jakikolwiek banknot. 
Niezależnie od waluty będzie zawierał to 
samo: podpisy Wielce Szanownych Osób 
(nadających swoim rzekomym autorytetem 
wagi owemu papierkowi), mniej lub 
bardziej zawoalowane groźby (banknot ten 
jest prawnym środkiem płatniczym w Polsce 
i nie waż się go nie akceptować), numery 
seryjne i zabezpieczenia (tylko my możemy 

drukować te papierki, więc pod groźbą kar: 
nie rób tego). Dla niemal każdego jest to 
najnormalniejsza rzecz na świecie i trzeba 
naprawdę „wyjść i stanąć obok” tego 
systemu (na przykład dzięki przeczytaniu 
wymienionych wyżej książek), żeby 
zrozumieć, że te papierki (tyczy się to w 
równej mierze nieistniejącego pieniądza 
elektronicznego) są po prostu śmiechu 
warte. Jedynej powagi nadajemy im my 
sami, akceptując je jako zapłatę za naszą 
pracę.

Już „znaki szczególne” banknotów 
powinny dać nam do myślenia, gdyż 
pieniądz z definicji to najłatwiej zbywalny 
towar na rynku, zatem nie trzeba nikogo 
zmuszać, żeby go przyjmował. Podobnie 
zakaz produkcji własnych pieniędzy 
jest sprzeczny ze sprawiedliwością i 
naturalnym porządkiem społecznym. 
Prawdziwego pieniądza  – czyli złota – 
nikt w nikogo nie wmusza ani nie traktuje 
jego wydobywania jako kradzieży, a raczej 
zapłatę za włożony wysiłek.

Mamy zatem z jednej strony państwowy 
monopol narzucający nam, co ma być 
pieniądzem (i zawsze jest to coś, co państwo 
może łatwo wyprodukować w ilościach 
hurtowych, zabraniając tego innym), oraz 
system bankowy z drugiej strony.

System bankowy służy jako woalka dla 
całego procederu. Proste drukowanie 
banknotów zwróciłoby powszechną 
uwagę, a w końcu spowodowałoby 
opór. Potrzebne jest zatem miejsce, z 
którego pieniądze przychodziłyby i do 
którego by wracały w dowolnej ilości i w 
dowolnym czasie. Ponieważ ludzie mają 
własne zmartwienia i nie wgłębiają się 
w bankowo-pieniężne niuanse, ciągle 
jeszcze myślą, że wyraz pożyczyć oznacza 
przenieść władanie nad czymś, co istnieje, 
na inną osobę, podczas gdy już od dawna 
wyraz pożyczyć stosowany w bankowości 
oznacza stworzyć nowe pieniądze na 
podstawie starych i dać je komuś we 
władanie (pobierając przy tym procent). 
Ot i zagadka inflacji wyjaśniona.

Sam mechanizm nazywa się Bankowością 
z rezerwą cząstkową (coraz bardziej 
znikomą) i jest pobłogosławiony przez 
(niemal?) wszystkich możnych tego świata, 
profesorów, no i rzecz jasna - bankierów.

Pewien internauta podsunął gdzieś 

genialny tok myślowy uświadamiający 
natychmiast, jak to działa.

„Wszyscy wiemy”, że banki pożyczają 
innym pieniądze z naszego konta (kto nie 
wie, niech idzie do banku i się zapyta, byle 
kogoś w miarę myślącego). Skoro zatem tak 
jest, to dlaczego pożyczona komuś kwota 
(z naszych przecież pieniędzy) nigdy nie 
znika nam z konta? Voila, „cudowne” 
rozmnożenie pieniądza przyłapane „na 
gorącym uczynku”.

Wiemy już, jak to działa – dlaczego jednak 
jest to takie złe?

Po pierwsze: jest to podatek podatków, 
cichy złodziej niepostrzeżenie wchodzący 
do portfela każdego człowieka i stale, 
kawałek po kawałku wydzierający stamtąd 
wartość. Dla osób świadomych, że państwo 
działa systematycznie na szkodę własnych 
„obywateli” (bo taka jest jego natura), jest 
to podwójnie przykre, bo – chcąc nie chcąc 
– przykładają rękę do rozwoju owego 
pasożyta.

Po drugie: prowadzi do cykli 
koniunkturalnych, czyli fazy 
hurraoptymizmu, sztucznej prosperity 
(boom) i fazy depresji. W fazie boomu 
konsumowany jest kapitał, który następnie 
musi być odbudowany w fazie depresji 
(czyli zaciskania pasa). To właśnie jest 
przyczyną napięć społecznych, a w dalszej 
perspektywie konfliktów i wojen.

Po trzecie: mechanizm inflacji pozwala na 
wydrenowanie zasobów społeczeństwa, aż 
do momentu, w którym ludzie zmuszeni 
są porzucić rynek pieniężny i powrócić do 
barteru. Porzucenie w znacznym stopniu 
wymiany rynkowej oznacza zerwanie 
najsilniejszych relacji, które spajają 
społeczeństwo. Jest to upadek cywilizacji, 
wyzwolenie najdzikszych instynktów i 
triumf zła.

Czy trzeba jeszcze więcej powodów, by 
zechcieć jak najszybciej porzucić pusty 
pieniądz i powrócić do stanu naturalnego, 
w którym ludzie, każdy z osobna, decydują 
o tym, co będą przyjmować jako zapłatę?

Zaprzestanie inflacji, czyli zniesienie 
państwowego monopolu na pieniądz, 
powinno być działaniem numer jeden 
każdej partii, która szczerze pragnie 
wolności i dobrobytu dla kraju.
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S towarzyszenie Otwarta Rzecz-
pospolita nakłania Polaków do 
donoszenia na rodaków posłu-

gujących się „mową nienawiści”. Jaka 
moralność poza moralnością socjali-
styczną kiedykolwiek pochwalała do-
nosicielstwo?

Używając terminu „moralność socja-
listyczna”, uważa się na ogół, że był to 
pewien kodeks etyczny, tyle że bez od-
niesień do transcendencji. Niektórzy 
twierdzili jednak, że człowiekowi nie jest 
potrzebny żaden zewnętrzny, narzuco-
ny kodeks, gdyż o wszystkim rozstrzyga 
we własnym sumieniu. Wśród nich był 
Leszek Kołakowski, który w „Etyce bez 
kodeksu” proponował zaakceptowanie 
świata takim, jaki jest, z jego wszelkimi 
niekonsekwencjami i koniecznością nie-
ustannego wyboru dokonywanego oso-
biście i na własną odpowiedzialność. Jak 
widać egzystencjalizm był Kołakowskie-
mu bliższy niż socjalizm.

Nie zapominajmy, że ideałem moralnej 
postawy w oczach twórców moralności 
socjalistycznej był Pawka Morozow, któ-
ry donosił na sąsiadów ukrywających 
zboże przed rekwizycjami, w tym na wła-
sną rodzinę. Pawka i jego brat zostali wy-
kreowani przez sowiecką propagandę na 
bohaterów Związku Radzieckiego i wzór 
dla młodzieży. Nauka była prosta - dono-
szenie jest czynem szlachetnym, a dono-
siciel staje się bohaterem narodowym.

W „Hańbie domowej” Trznadel drukuje 
zapis swojej rozmowy z Jackiem Łuka-
siewiczem przeprowadzonej 13.02.1981 
roku. Chory na gruźlicę Jacek Łukasie-
wicz znalazł się w sanatorium Wysoka 
Łąka, które ironicznie nazwał komuni-
styczną Czarodziejską Górą. W jego gru-
pie byli I sekretarz powiatowego komite-
tu partii w Suwałkach, przewodniczący 
ZMP na Politechnice Warszawskiej oraz 
działacz polityczny z SGPiS. Panowie zor-
ganizowali samorząd pacjentów, na cze-
le którego stanął oczywiście I sekretarz. 
Samorząd zażądał wyrzucenia z pracy 
prowadzącego ich lekarza. Lekarz ten 
zapisywał ciężko chorym, umierającym 
gruźlikom lek Rimifon dostępny tylko w 
Szwajcarii. Pacjenci, żeby ratować życie, 
zdobywali z wielkim trudem ten lek. Łu-
kasiewicz i jego towarzysze donieśli na 
lekarza i spowodowali jego usunięcie z 

pracy. Sprowadzanie leków ze Szwajca-
rii było ich zdaniem sprzeczne z moral-
nością socjalistyczną. Pacjenci działali 
również społecznie, czyli agitowali spę-
dzanych siłą mieszkańców wsi. Jak opi-
suje Łukasiewicz, „chór gruźlików, plując 
i kaszląc prątkami Kocha nad głowami 
płowowłosych dzieci, które siedziały w 
pierwszym rzędzie, deklamował Man-
daliana i śpiewał pieśni rewolucyjne”. 
Agitować nakazywała im socjalistyczna 
moralność.

Pozwolę sobie przytoczyć autentyczne 
przykłady działania moralności socja-
listycznej znane mi z autopsji. Mówią 
same za siebie.

W liceum imienia Narcyzy Żmichowskiej, 
w którym uczyłam, dentystką szkolną 
była pani Krysia Kozłowska. Była to nie-
zwykle uczciwa lekarka przejęta swoją 
pracą i zdrowiem powierzonych jej dzie-
ci. Otóż dzieciom, które cierpiały na wy-
jątkowo dotkliwą, można powiedzieć ga-
lopującą postać próchnicy, pani Krystyna 
zapisywała lekarstwo wstrzykiwane w 
dziąsła. Lek ten przerywał postęp choro-
by, natomiast był niestety dostępny tyl-
ko za granicą. Pewien rodzic, czerwony 
kacyk, rozwścieczony, że za własne pie-
niądze musi sprowadzić lek, zrobił aferę. 
Oświadczył, że moralność socjalistyczna 
nie pozwala mu postępować wbrew obo-
wiązującym przepisom. Krysię wezwano 
do ministerstwa na dywanik i zagrożono 
wyrzuceniem z pracy z wilczym biletem. 
Na okres wakacji została karnie skiero-
wana do przychodni na Chmielnej, gdzie 
szefowa, nota bene prominentna dzia-
łaczka Solidarności, nie tylko nie zna-
lazła dla niej fotela do pracy, lecz nawet 
krzesła. Krysia spędziła więc kilka dni, 
stojąc przy oknie. Gdyby wyszła, jak jej 
powiedziano, zostałaby zwolniona dys-
cyplinarnie za opuszczenie stanowiska 
pracy. Koleżanki po fachu, też aktywne 
działaczki Solidarności, udawały, że jej 
nie widzą.

To paradoks - Krysia troszczyła się o zęby 
progenitury czerwonej burżuazji licznie 
okupującej tę znaną szkołę i ryzykując 
utratą pracy, wypisywała, wbrew obo-
wiązującym zarządzeniom, recepty na 
zagraniczne specyfiki. Rodzice zamiast 
być wdzięczni, donosili na nią do mini-
sterstwa. Solidarność jej nie broniła. A 

przecież dentystka mogła sobie powie-
dzieć - nic mnie to nie obchodzi, niech 
dzieci tych wrednych komuchów chodzą 
bez zębów albo noszą w wieku 16 lat pro-
tezy. Po prostu Krysia dobrze rozumiała 
sens przysięgi Hipokratesa, a rodzice źle 
rozumieli moralność.

Inna autentyczna historia. Koleżanka 
mojej matki z pensji wyszła za mąż za 
Franciszka Blinowskiego, lewicowego 
działacza, który grasował przed wojną 
na Kresach wśród ziemiańskich córek. Za 
czasów PRL jako żona prominenta par-
tyjnego szczyciła się wysoką moralnością 
socjalistyczną swego męża, która naka-
zywała mu odnosić do KC otrzymane w 
czasie zagranicznych podróży długopisy. 
Ta sama osoba operowała sobie w leczni-
cy rządowej przy Hożej nagniotki czy ha-
luksy, zajmując przy tym dwupokojowy 
apartament. Odmówiła jednak wykupie-
nia w aptece tej lecznicy niedostępnego 
gdzie indziej lekarstwa dla ciężko chorej 
przyjaciółki, czyli mojej ciotki. Nie po-
zwoliła jej na to - jak mówiła - moralność 
socjalistyczna.

W tej samej lecznicy natychmiast po wy-
buchu w Czarnobylu, do którego doszło 
w sobotę 26 kwietnia 1986 r., podano 
wszystkim pacjentom i ich gościom płyn 
Lugola. Dzieci zwykłych obywateli, w 
tym moje dzieci, otrzymały ten preparat 
dopiero w środę następnego tygodnia, 
czyli za późno. Jedna z uczennic przyzna-
ła mi się, że dostała płyn Lugola podczas 
wizyty w lecznicy u chorego dziadka, se-
kretarza partii. Kiedy rozżalona zapyta-
łam, dlaczego mi nic nie powiedziała (wi-
działam się z nią w sobotę), bo przecież 
płyn Lugola to zwykły roztwór jodyny, 
który doskonale mogłam sporządzić w 
domu, odparła, że byłoby to niemoralne, 
ponieważ obiecała dochować tajemnicy. 
Chodziło rzekomo o to, żeby nie dopuścić 
do paniki.

Socjalistyczna moralność nakazała go-
prowcowi Michałowi Jagielle – jak sam 
twierdził - donosić na taterników. Tater-
nicy za przenoszenie bibuły przez Tatry 
dostali bardzo wysokie wyroki. Jakub 
Karpiński odsiedział przeszło 3 lata.

Są czasy, gdy stanowczo lepiej być niemo-
ralnym.
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w łaśnie zmarła trzecia ofiara 
bydgoskich otrzęsin. Przypo-
mnę, że miała to być impreza, 

na której wprowadza się pierwszaków w 
życie studenckie. 

Kiedyś otrzęsiny miały charakter wesołej 
zabawy, na której starsze roczniki urzą-
dzały powitanie, poddając nowicjuszy 
m.in. dowcipnym testom i śmiesznym ni-
by-torturom. Z czasem z wieczorku zapo-
znawczego otrzęsiny zmieniły się w zwy-
kłe imprezy  - w huku głośnej muzyki, w 
rzekach alkoholu, a ostatnio dopalaczy. W 
Bydgoszczy bawiono się na dwóch salach, 
które dzieliło wąskie przejście. Uczestnicy 
zabawy w pewnym momencie zaczęli prze-
mieszczać się w przeciwnych kierunkach, 
tłocząc się w wąskim korytarzu i tratując 
nawzajem. Gdy jedni tracili przytomność 
w niebywałym ścisku, przy wejściach z obu 
stron napierał wesoły, roztańczony tłum. 
Dotychczas podobne sceny miały miejsce 
na pielgrzymkach hinduistycznych i muzuł-
mańskich, ale uczestników tamtych wyda-
rzeń ciągle uważamy za niecywilizowanych 
dzikusów.

Pamiętam imprezy studenckie organizo-
wane przez pokolenie mojej starszej sio-
stry. Ktoś tam czytał wiersze, brzdąkał na 
gitarze, a taca kanapek i dwie butelki wina 
wystarczały na cały wieczór. Ówczesny stu-
dent był brodaczem w swetrze do kolan i 
w wieku 21 lat już miał zrujnowany wzrok 
od ciągłego ślęczenia nad książkami. Moi 
rówieśnicy w latach 80. to już całkiem inne 
pokolenie studentów. Studia były przepust-
ką do wycieczek zagranicznych o charak-
terze biznesowym i okazją do uniknięcia 
zasadniczej służby wojskowej, a dla dziew-
cząt miejscem do znalezienia sobie mał-

żonka. Już wtedy zauważało się odejście od 
pędu do wiedzy ku utylitaryzmowi. Może to 
było trochę cyniczne, ale świadczyło jednak 
o zaradności życiowej. Dzisiaj każda impre-
za studencka to pijatyka i bijatyka, niczym 
się nie różni od gminnej imprezy plenero-
wej sponsorowanej przez browar. 

Co spowodowało, że elita narodu tratuje 
się jak bezrozumne bydło? Dlaczego młodzi 
ludzie, często z małych miejscowości, nie 
stawiają sobie poprzeczki wysoko, by być 
lepszymi i dawać przykład, a przywłóczą do 
kampusów obyczajowość z postpegieerow-
skich czworaków? No cóż, przyczyn jest 
wiele: prymitywna rozrywka lansowana 
przez media, archaiczny feudalny system 
kadrowo-profesorski i demokracja. 

Gdy telewizja nadawała dwa programy, ra-
dio jeden muzyczny i nie było Internetu, 
spotykaliśmy się w kilka osób po domach 
i rozkoszowaliśmy się płytą przywiezioną 
z Zachodu. Na byle co nie traciliśmy cza-
su i wyrabialiśmy sobie gusta. Niezależnie 
od upodobań mieliśmy swoje ikony, każdy, 
kto przyłączał się do fanklubu, znajdował 
się w lepszym towarzystwie. Dzisiaj na stu 
kanałach telewizyjnych, radiowych i inter-
netowych króluje muzyczna sieczka „wzbo-
gacona” obrazem rozpląsanych idiotów 
bazgrzących po ścianach lub chlapiących 
się w basenie. Całe szczęście, że większość 
jest bełkotana po angielsku, bo dzięki temu 
nie zapada w pamięć mojemu pokoleniu 
karmionemu w szkole językiem rosyjskim. 
Jest to bowiem twórczość w stylu wczesne-
go Liroya, obecnie kolegi z ławy poselskiej 
moich byłych  współpracowników z Ruchu 
Narodowego. Ciekaw jestem, jak artystycz-
ny temperament nowego kolegi będzie 
współgrał z ich świątojebliwością. Myślę, że 

jednak wysokość diety poselskiej złagodzi 
kryteria. 

Dzisiejsze wyższe uczelnie są dowodzone 
przez klany profesorskie wykreowane w 
wyniku weryfikacji stanu wojennego i nie-
opatrznie przetransferowane w nową rze-
czywistość. Te utytułowane pacany w grun-
cie rzeczy są urzędnikami na państwowym 
etacie mającymi zapobiec pojawieniu się 
myśli niepokornych. Niejednokrotnie pisa-
liśmy o debatach, które się nie odbyły, i rzu-
ceniu na kolana studentów, którym przy-
szło do głowy zadawać się z niewłaściwymi 
osobami i ideami. Właśnie dzwonił do mnie 
dawny kolega z UPR-u, który chciał zorgani-
zować debatę na Katolickim Uniwersytecie 
Lubelskim. Gdy władze uczelni dowiedziały 
się, że mam wziąć w niej udział, stanowczo 
odmówiły, tłumacząc, że to nie miejsce na 
politykę, a ja przecież teraz nawet nie kan-
dydowałem do sejmu. Parę dni wcześniej 
jednak popisywał się tam Lech Wałęsa. My-
ślę sobie, że nowego Kopernika to się raczej 
nie doczekamy.

Winna jest też demokracja. Przecież żaden 
kandydat nie powie, że studia powinny 
być płatne i elitarne. W istocie tylko zaocz-
ni i studiujący na prywatnych uczelniach 
są zdeterminowani, bo ponoszą koszta. 
Państwowe uczelnie „darmowe” to relikt i 
wrzód niszczący tkankę intelektualną na-
rodu. Dodatkową patologią są studenci z 
Ukrainy. Te rzekome dzieci wojny nie dość, 
że mają darmochę, to celowo nie przykła-
dają się do nauki, by studiować jak najdłu-
żej. Jak tak dalej pójdzie, to za 10 lat osoba 
starająca się o dobrą pracę będzie musiała 
udawać ledwie piśmiennego prostaczka,  
bo dyplom wyższej uczelni może stać się 
okolicznością obciążającą.

trAtowiSko

marian kowalski okiem nAroDowcA

cotygodniowe 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


