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1 WSTĘP

1 Wstęp
Cud “srebrnego słońca”, czy zwyczajowo Cud Słońca z Fatimy -
to jedno z najważniejszych cudownych zjawisk jakie widziano we
współczesności, a może nawet kiedykolwiek. Widzący objawie-
nie przewidzieli czas i miejsce cudu - 13 października 1917 roku,
w południe, na pewnym polu koło Fatimy w Portugalii. Tłum
liczący dziesiątki tysięcy zobaczył świetlisty srebrny dysk, wyko-
nujący rotacyjne ruchy i szereg innych nadzwyczajnych efektów.

Cud według świadectwa wizjonerów z Fatimy miał być do-
wodem na prawdziwość ich objawień, mówiących o potrzebie
pokuty i nawrócenia, złym stanie moralnym ludzkości, istnieniu
piekła, grzechach nieczystości, nabożeństwie do Matki Bożej itd.

Tezy tej pracy są następujące:

1. Z wyprzedzeniem i publicznie przewidziano cud 13 paź-
dziernika 1917 w południe, na polu obok Fatimy. W ustalo-
nym czasie i miejscu tysiące ludzi widziały ruchome “srebr-
ne słońce” i inne cudowne zjawiska (zob. 2).

2. Sprawdzona przepowiednia jest twardym empirycznym do-
wodem nadprzyrodzonego pochodzenia. Przedstawione wy-
jaśnienia naturalne są nienaukowe i wadliwe (zob. 3.2).

3. Ten i inne cuda katolickie dowodzą empirycznie, że wia-
ra katolicka jest nadprzyrodzonego pochodzenia i stoi nie-
porównywalnie wyżej niż inne religie, ideologie, świeckie
systemy metafizyczne itd (zob. 4.2).

Jest dla mnie ważne, by mówić w sensie relatywnym, po-
zostający w odniesieniu do jakiegoś wzorca. I tak nieprawdo-
podobne predykcje w nauce są czymś, co zapewnia obiektywny
poziom uzasadnienia stwierdzeń - na tyle na ile w ogóle coś ta-
kiego istnieje w filozofii nauki.

Jeśli mamy ten cud, publicznie przewidziany i widziany przez
tysiące świadków - możemy rozsądnie wierzyć w jego prawdzi-
wość, tak jak możemy wierzyć w dobrze uzasadnione fakty na-
ukowe. Ponadto, mając ten i wiele innych cudów w religii kato-
lickiej od wieków można dowieść, że ta religia jest lepiej uzasad-
niona niż inne religie.
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1 WSTĘP

Po przeczytaniu wielu różnych opinii, myślę że istnieje w tej
sprawie duży pojęciowy bałagan. Po obydwu stronach zdarza
się, że ktoś powie, że jest to zjawisko naturalne lub nie z ta-
kich czy innych powodów i jedne powody nie są w oczywisty
sposób lepsze od drugich: “Nie ma zdjęcia srebrnego słońca”,
“nie ma wyjaśnienia naturalnego”, “obserwatoria nic nie zareje-
strowały”, “dlaczego cały świat tego nie widział” itd. Niektóre
z tych stwierdzeń mogą występować zarówno na poparcie hi-
potezy naturalnej jak i nadprzyrodzonej: Frederico Oom kilka
dni po wydarzeniu mówił, że między innymi dlatego, że obser-
watoria na świecie nie zarejestrowały żadnych anomalii, to jest
to fenomen kompletnie obcy nauce, którą praktykuje. Dla Daw-
kinsa podobna obserwacja wyraźnie sugeruje, że zjawisko było
naturalne. Niektóre powody mogą być nawet prawdziwe, lub nie
w zależności od przyjętego znaczenia - czy wyjaśnienie natural-
ne zakłada znane nauce fenomena, czy dopuszcza wymyślanie
nowych? Czy świadkowie stojący w różnych miejscach o różnej
elewacji mają widzieć to samo?

Istnieją więc różne niespójne ze sobą stwierdzenia postaci
“Ponieważ X, to zjawisko było cudem”, albo “ponieważ X to zja-
wisko nie było cudem”, podane bez odpowiedzi na pytanie “dla-
czego X ma w tej sprawie rozstrzygające znaczenie”. Lekarstwem
na ten bałagan jest właśnie ocena w sposób relatywny, w od-
niesieniu do względnie uniwersalnych standardów poznawczych.
Ponieważ mamy do czynienia z trafioną nieprawdopodobną pre-
dykcją, uważam że zjawisko było cudem. Taka ocena wynika z
podstawowych przesłanek metody naukowej.

Pobocznym kontekstem tej pracy jest sprawa empiryzmu,
pozytywizmu i krytyki religii np Davida Hume’a. Po pierwsze
ta krytyka opiera się o przesłanki, których nie udało się uzasad-
nić. Po drugie, zwolennikom takiej filozofii można odpowiedzieć
argumentami opartymi na nowoczesnym empiryzmie - zawartym
w tej właśnie pracy. Stary argument przeciwko cudom Hume’a
może być wykorzystany jako standard, by uznać świadectwo o
cudzie (Cud Słońca spełnia te warunki, a religia katolicka jest w
stanie się przed nim dobrze obronić ) (zob. 5.7). Pozytywistyczny
atak Carnapa przeciw metafizyce zaś może być wykorzystany, by

5



1 WSTĘP

pokazać, że katolicka metafizyka wyżej stoi od innych szkół (zob.
4.1)1. W rozdziale 5 odpowiemy jeszcze różnym innym scepty-
kom piszącym na temat Fatimy, pokazując, że nie jest zgodna
ta argumentacja z faktami i metodą empiryczną. W 5.7, 5.8 i 6
przyjrzymy się trochę dzisiejszej literaturze wolnomyślicielskiej
i damy ogólną odpowiedź na nią.

1Podrozdział 4.1 i część punktów podrozdziału 3.2 są nieco bardziej tech-
niczne i poświęcone uzasadnieniu tez i odrzuceniu objekcji. Można zostawić
je na później przy czytaniu.
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2 WYDARZENIA Z FATIMY

2 Wydarzenia z Fatimy

2.1 Od maja do października 1917
Opiszę tu krótko przebieg wydarzeń, na podstawie ówczesnych
artykułów prasowych i różnych książek: “God and the Sun in
Fatima” Stanleya Jakiego [slj], “Fatima: the Full Story” Johna
De Marchi [DM2] “Fatima in the Light of History” Idalino Costa
Brochado [CB]. Część wniosków pochodzi też z artykułu Dalleu-
ra [Dl] i dyskusji Amorina u Jakiego która omawia i uzupełnia
jego wnioski od strony 288 do 300.

Trzej młodzi pastuszkowie mieli wizję Matki Bożej każdego
13 dnia miesiąca począwszy od maja, w południe, na polu ko-
ło Fatimy ([slj], s.16). Podczas kolejnych objawień towarzyszył
im coraz większy tłum ludzi, w czerwcu około 70, w lipcu około
2000. O ile postronni nie mieli wizji, to widzieli różne niecodzien-
ne zjawiska. 13 czerwca i 13 lipca widziano w momencie obja-
wiona błysk i grzmot, nagłą bryzę i małą chmurkę pojawiającą
się nad dębem ostrolistnym w miejscu gdzie wizjonerzy widzieli
Matkę Bożą. 13 lipca widziano po raz pierwszy świetlistą kulę
szybującą w powietrzu. Łucja, jeden z wizjonerów ogłosiła 13
lipca (powtórzyła 19 sierpnia i 13 września), że 13 października
w tym samym miejscu i czasie, co objawienia będzie cud ([slj], s.
15). Wydarzenia z 13 lipca, a zwłaszcza duży tłum gapiów, przy-
kuły uwagę rządu Portugalii, który prześladując zaciekle Kościół
i chcąc wymazać religię ze wszystkich dziedzin życia oburzył się
bardzo na te religijne zbiegowisko. Prorządowe gazety, m.i. “O
Seculo” i “O Mundo” napisały parę pogardliwych artykułów, a
lokalny burmistrz Arturo Santos, zwolennik tegoż rządu przed
kolejnymi objawieniami 13 sierpnia uwięził dzieci i usiłował je
zmusić do przyznania, że całą sprawę zmyśliły. Tłum zebrał się
na miejscu bez dzieci i zobaczył podobne efekty jak wcześniej,
a także parę nowych ([slj], s. 18) (widziano różnokolorowe świa-
tło oświetlające cały krajobraz, a liście drzew wydawały się być
kwiatami). Po tym przedstawieniu tłum poszedł do Santosa, da-
jąc mu do zrozumienia że ma wypuścić pastuszków, co ten zrobił
dwa dni później. Późniejsze artykuły z “O Mundo” o tytułach
“Szarlatani!” i “Oszukańcze Cuda” (18 i 19 sierpnia) głosiły, że
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2.2 Cud z 13.09.1917 2 WYDARZENIA Z FATIMY

jakieś dzieci przyciągały tłumy podstępnie wytwarzając “cuda”.
13 września zebrały się dziesiątki tysięcy ludzi, widziano m.i.
świetlistą kulę szybującą ze wschodu na zachód, podobnie jak
13 lipca. Świadectwo o tym u De Marchiego pochodzi od ([DM2],
111) pewnego księdza, monsignora Quaresmy, który nadmienia,
że nie wszyscy widzieli to widowisko. Jaki (s. 20) twierdzi, że
kampania prasowa “wolnomyślicieli” zakończyła sie wyraźnym
fiaskiem, więc we wrześniu przestali oni pisać na ten temat. Do-
piero rankiem 13 października “O Seculo” opublikowało ironiczny
artykuł Avelino de Almeidy o tytule “W Pełni Nadprzyrodzone!
Objawienia z Fatimy” ([slj], s 21 - pisze on m.i. że cuda dzieją
się około południa), a sam Almeida udał się tego dnia na miej-
sce objawień z fotografem Judą Ruah. Potem napisał on dwa
artykuły, [bla] których fragmenty cytuję w załączniku 1.

2.2 Cud z 13 października 1917
13 października na polu Cova da Ira zebrał się wielki tłum od
40 do 70 tysięcy ludzi. Od rana padał gęsty deszcz i były grube
chmury, (Almeida pisze np o ludziach wyglądających jakby wy-
szli z wanny [bla], podobnie jak “A Beira Baxa” w załączniku -
“deszcz lał się strumieniami”).

Sam cud opiszę na podstawie kilku świadectw, które frag-
menty dałem w załączniku. Pochodzą one z gazet wydanych w
1917 roku, oprócz parę lat późniejszej broszury “Os Episodios
Maravilhosos de Fatima” ([DCF], s. 565) w wypadku Jose Al-
meidy Garretta i listu Goncalo Xaviera Almeidy Garretta (oby-
dwa napisane w grudniu 1917) - który był jednym z pierwszych
naukowców zajmujących się tą sprawą. Świadectwa te spisano
bezpośrednio po wydarzeniu (a nie np wiele lat po) i łatwo
stwierdzić ich autentyczność, bo gazety rozprowadzono w du-
żej liczbie kopii. Ten zarys wydarzeń jest zgodny jak sądzę z
resztą materiału (parę wyjątkowych przypadków wybrałem do
omówienia w ostatnim rozdziale).

Około słonecznego południa (część świadectw używa strefy
czasowej przesuniętej o 45 minut według Amorina, [slj] s. 290)
przestało padać. Trzej widzący zaczęli widzieć objawienie Matki
Bożej, które nie było widoczne dla innych osób (choć Almeida

8



2.2 Cud z 13.09.1917 2 WYDARZENIA Z FATIMY

wspomina o niektórych, co widzieli “twarz Świętej Panny”).
Wiemy, że Łucja krzyknęła “O, tu jest, spójrzcie na słońce”

([DM2], s. 135), ale nie była słyszana przez większość tłumu -
świadkowie o tym raczej nie wspominają. Jose Almeida Garrett
“spojrzał w kierunku, który przyciągał wszystkie spojrzenia”, a
“Correio de Beira” wskazuje, że spojrzenia instyktownie skiero-
wały się tam, gdzie się rozpogodziło.

Równocześnie w przerwie między chmurami, które się roz-
stąpiły, ukazało się “srebrne słońce”, “srebrny dysk” itd. Okrągły
obiekt uznany za Słońce przez świadków, jednak taki na który
można było skupić wzrok bez dyskomfortu. Określano go jako
“dysk” w kolorze macierzy perłowej, srebra, jak księżyc w pełni,
zaćmienie Słońca itd. Jose Almeida Garrett, który (wg Stanleya
Jakiego) wcześniej oglądał całkowite zaćmienie Słońca na żywo
wskazuje na większą jasność niż przy zaćmieniu i dużo większe
odczuwalne ciepło - podkreśla też błyszczącą fakturę i wyraźny
brzeg dysku.

Wiele jest świadectw które wymieniają jedynie część efektów,
ale nie ma tu sprzeczności - ktoś będąc ograniczony wielkością
artykułu prasowego, albo własną pamięcią, czy zdolnością opisa-
nia pewnych zjawisk - mógł napisać mniej. Dłuższe materiały w
[slj], [CB], [DM2] poruszają różne inne kwestie niż samo srebrne
słońce.

Zjawisko trwało 8 do 10 minut i miało kilka etapów. Kil-
ka razy srebrne słońce drżało i wirowało, otoczone jakby czer-
wonym płomieniem, rzucając iskry jak fajerwerk i mieniąc się
różnymi kolorami. Czasami srebrne słońce “jakby” urwało się z
nieba i opadało w kierunku ziemi, dając wyraźnie odczuć cie-
pło (por J.M. Almeida Garrett). Kiedy indziej oświetlało ono
okolicę na różne kolory zmieniające się sukcesywnie - jednak nie
każdy podaje takie same. Najczęściej wspomina się żółty i fiole-
towy, niektórzy wspominają inne. Zbiorcza analiza Diogo Amo-
rina (cytowane u [slj], s. 295) - wskazuje, że były trzy podobne
fazy - w każdej był zarówno “taniec”, spadanie “słońca” w stronę
ziemi, a kolor światła w kolejnych fazach był czerwony, żółty i
“niebieskawy” (nie ma jednak co do tego zgodności).

Niebo było zachmurzone z niewielkimi przejaśnieniami. Po
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2.3 Halucynacje 2 WYDARZENIA Z FATIMY

10 minutach niebo przejaśniło się i ukazało się “prawdziwe” Słoń-
ce w zenicie, swiecąc tak jak zwykle, tak że nie dało się na nim
skupić wzroku (G. X. Almeida Garrett).

Niewielka liczba osób widziała zjawisko poza tłumem, w od-
ległości do 40 km, część twierdzi przy tym, że nie pamiętała o
tym, że ma być jakiś cud czy objawienie. Na ten temat w szcze-
gółach pisze Dalleur [Dl] - “srebrne słońce” z daleka widziano
zawieszone nad Fatimą, nie zaś od strony południowej.

Jest to ważna obserwacja - bo zarówno świadkowie jak i in-
terpretatorzy zakładali łatwo, że efekt miał coś wspólnego ze
Słońcem, z dodatkiem jakichś naturalnych lub nie efektów at-
mosferycznych. Tymczasem srebrne słońce wydaje się być zja-
wiskiem podobnej natury jak to z 13 września i wcześniejszych
objawień - “szybujący świetlisty glob”. Wskazuje na to nie tylko
analiza Dalleura, ale wiele innych szczegółów w zeznaniach. Jo-
se Maria pisze, że część chmur zdawała się przechodzić za “słoń-
cem”, a część przed “słońcem”. Wielu świadków potwierdza efekt
“urwania się z nieboskłonu” i pęd w kierunku Ziemi. Czytamy
też, że “słońce” “strzelało iskry” tak jak to robią " fajerwerki", to
znaczy - prawdopodobnie, że świecący obiekt wyrzucał z siebie
świecące fragmenty jakiejś materii (w wypadku Słońca byłoby
to niewytłumaczalne).

2.3 Wyjaśnienia przez halucynacje wzrokowe
Halucynacje spowodowane patrzeniem na słońce są przykładem
wyjaśnienia, które tłumaczy czynnik przyczynowy - ale ma inne
braki, jak się okazuje. Często cytowany w kontekście Fatimy
artykuł prof. Auguste Meessenne’a [ms] z 2005 roku opisuje 12
domniemanych cudów słońca, w tym także i cud w Fatimie.

Jego zdaniem łączy te wszystkie cuda słońca następujący
obrót wypadków:

• Szary dysk wydaje się być umieszczony między słońcem,
a obserwatorem, ale świetlisty brzeg jest nadal widoczny.

• Piękne kolory ukazują się po paru minutach na całej po-
wierzchni dysku.
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• Słońce “tańczy”, rotując wokół środka z jednorodną pręd-
kością (1 obrót/s).

• Nagle słońce wydaje się jakby urywać z nieboskłonu i zbli-
żać do tłumu, czasem wykonując też ruchy w płaszczyźnie
poziomej.

• Po około 10 czy 15 minutach - słońce powraca do swojej
normalnej jasności.

Pisze on następnie, że patrząc wprost na słońce udało mu się
dostrzec szary dysk ze świetlistym brzegiem, co jest wynikiem
głównie retinopatii i wybielenia fotoreceptorów, spowodowanych
wpatrywaniem się w oślepiające światło słońca. Pozornego ru-
chu słońca prof. Messenne nie widział. Jego zdaniem dlatego, że
nie patrzył na słońce wystarczająco długo, albo, że jego mózg
wiedział już zbyt dużo - ale dowodów na to brak. Nie widział też,
aby słońce urwało się z nieboskłonu, ani całego szeregu bardziej
subtelnych zjawisk.

Nawet z takim częściowym wyjaśnieniem problemy zaczy-
nają się już wcześniej. Przyjmuje się bez uzasadnienia, że cud z
Fatimy to to samo co kilkanaście innych rzekomo podobnych cu-
dów, bez analizy dowodów. Po pierwsze, gdyby tak akurat było,
to Messenne powinien to uzasadnić. Po drugie, zdecydowanie nie
wygląda aby tak było. Podstawowa przesłanka Messene’a jest
taka że ludzie patrzyli na oślepiające światło, mogąc uzyskać
ww halucynacje - zakłada on konkretnie patrzenie na słońce.
W Fatimie jednak można było patrzeć na “srebrne słońce” bez
dyskomfortu - świeciło ono, nie oślepiając. Łatwo to odróżnić
od tego co proponuje nam Messenne - zerkając kątem oka na
Słońce zobaczylibyśmy jasną plamę światła - i dopiero wymu-
szone wpatrzenie się w nią mogłoby wyprodukować efekt który
on proponuje (i ewentualnie uszkodzenie wzroku).

Nie tak sprawy miały się w Fatimie. Niżej dwa fragmenty z
załącznika.

Jose Maria Almeida Garrett:

“Zwróciłem się w kierunku magnesu który przyciągał
wszystkie spojrzenia i zobaczyłem je jako dysk z jasno
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widoczną krawędzią, świetlisty i błyszczący - ale taki
który nie ranił oczu. Nie zgadzam się z porównaniem
które słyszałem w Fatimie - że to matowy srebrny
dysk. Był to raczej czystszy, bogatszy, jaśniejszy ko-
lor - coś jak połysk perły. Nie przypominał księżyca w
pogodną noc - bo patrzenie nań sprawiało wrażenie,
że to żyjący organizm. Nie był sferyczny jak księżyc
i nie miał podobnej barwy, odcienia czy zacienienia.
Wyglądał jak oszklone koło z macierzy perłowej. Nie
mógł być pomylony ze słońcem widzianym przez mgłę
(nie było wtedy mgły, z resztą), bo obraz nie był za-
mglony, ciemny i rozproszony. W Fatimie to (dysk -
K.Z.) dawało światło i ciepło i widać je było wyraź-
nie - z łatwo widoczną krawędzią.”

" (. . . ) Nadzwyczajne było to, że można było skupić
wzrok na tym kotle światła i ciepła bez oślepienia
źrenic ani bólu oczu."

" Bojąc się, że mam wybielenie źrenic - nieprawdo-
podobne wytłumaczenie bo wtedy nie widziałbym nic
na purpurowo, odwróciłem się, zamknąłem i zakry-
łem oczy. Gdy je znowu otworzyłem - krajobraz nadal
był purpurowy."

Avelino Almeida:

“Widzimy jak ogromny tłum odwraca głowy w kierun-
ku słońca które wygląda zza chmur w pełnym zenicie.
Słońce przypomina matowy srebrny talerz i można
na nie patrzeć bez najmniejszego wysiłku - nie pali i
nie oślepia.”

Co ciekawe, Almeida Garrett (Załącznik) też próbował eks-
perymentu z patrzeniem na słońce, ale szło mu raczej o żółte
światło które widział. Innych typowych dla Messenne’a obser-
wacji nie zapisał (ten fragment pochodzi z książki Jakiego, nie
ma go w [DM2]).
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“Parę dni później spojrzałem wprost na słońce, przez
kilka chwil. Odwracając wzrok widziałem nierówne,
żółte plamki. Nie widziałem wszystkiego w tym sa-
mym kolorze, jakby ktoś ulotnił żółty topaz w powie-
trzu, ale kropki czy plamki, które podążały za ruchem
oka.”

Sprzeczności jest więcej. Niektórzy widzieli zjawisko nieza-
leżnie, w odległości wielu kilometrów od Fatimy. Zostało też
ono spontanicznie przerwane po 10 minutach. Jako ciekawost-
kę dodam, że Wirowski [wir], który też zakłada, że Cuda Słońca
powtórzyły się w paru innych miejscach, prezentuje rzekome na-
grania video cudu z Medjugorje.

2.4 Wyjaśnienia przez efekty meteorologiczne.
Tego dnia Słońce pośrodku Układu Słonecznego nie wykazało
żadnych interesujących anomalii. Gdyby było inaczej widziano
by to na całej Ziemi, a nie tylko w okolicy Fatimy. Wiemy jed-
nak, że promienie światła mogą ulegajać odbiciu i załamaniu
przechodząc przez materię. Znamy wiele takich efektów w at-
mosferze: tęcza, rozpraszanie Rayleigha, halo, korona, różnego
rodzaju chmury. Cżęść badaczy szukało więc wyjaśnienia tego
zjawiska właśnie w zaburzeniach meteorologicznych.

W wypadku fatimskiego Cudu miałoby to działać tak, że
światło słońca przeszło przez jakiś niewidzialny ośrodek oddzia-
ływujący na światło - na przykład powietrze o zmiennej gęstości,
czy temperaturze - i to właśnie wyprodukowało opisane “blade
słońce”. To znaczy, świadkowie widzieli słońce przez ten ośrodek
- przez co obraz pozorny był w innym miejscu, miał inny kolor.
Zaburzenia ośrodka wyprodukowały ruch obrazu pozornego, ko-
lory czy nawet efekt opadania w kierunku ziemi.

Wśród zjawisk meteorologicznych należy najpierw zjawiska
zbadane i występujące regularnie. Przykłady to: parhelion, ko-
rona, halo, chmury pyłu czy lodu. Do tego, co zaobserwowano
one jednak nie pasują. Parhellion może pojawić się jedynie w ści-
śle ustalonych pozycjach względem tarczy słonecznej. Zjawiska
halo i pokrewne powstają wskutek odbicia i załamania światła
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na wielu kryształkach lodu unoszących się w powietrzu. Geome-
tria obrazu jest ustalona geometrią kryształków i ich położeniem
- i nie opisano ruchomych zjawisk tego rodzaju podobnych do
“srebrnego słońca”. Stwierdzenie, że w Fatimie to mógł być par-
helion można znaleźć u Joe Nickella [JN] (więcej na ten temat
w ostatnim rozdziale).

Stanley Jaki [slj] i Diogo Pacheco Amorin ([slj] s. 290-300)
wskazują na możliwość meteorologicznego wyjaśnienia - ale przy
założeniu, że mowa o zjawisku niezmiernie rzadkim, którego do
tej pory nauka nie była w stanie zbadać. Amorin pisze zarówno o
rozproszeniu na kryształkach lodu, jak i o soczewce powietrznej
(odpowiedzialnej za efekt opadania Słońca w kierunku ziemi),
która powstała we wznoszącej masie gorącego powietrza znad
Atlantyku - zaznaczając, że bardzo trudno dopasować wyjaśnie-
nie i bardzo mało prawdopodobne by coś takiego wystąpiło w
naturze. Jaki dodaje parę szczegółów o których nie wspomniał
Amorin np to, że świadkowie widzieli zjawisko w odległości kil-
kunatu km od pola - co wyjaśnienie naturalne utrudnia. Pod-
sumowuje swoją hipotezę soczewki powietrznej następująco (s.
348):

“Nic z tego nie powinno być brane za dowód, że ist-
nieje bezpośrednie wytłumaczenie ‘cudu’ słońca. Na
początek, właśnie to że fakt nie może być wyjaśnio-
ny - stawia nas w obecności cudu. Nawet jeśli nazwa
‘cud słońca’ będzie znaczyła tylko, że przewidziano
czas i miejsce wydarzenia (. . . ) to powinno się pa-
miętać o trzech rzeczach: Po pierwsze: ta ewentual-
ność jest czysto hipotetyczna. Po drugie, nic takiego
nie zaobserwowano przed 13 paździenika 1917. (. . . )
Po trzecie: powyższe rozważania, nie są wyjaśnie-
niem cudu słońca w ścisłym sensie. Są one hipotezą
i niczym więcej.”

Inne, podobne, wyjaśnienie zaproponował A. Wirowski [wir].
Zjawiska halo powstają na ogół dla kryształków w losowym po-
łożeniu, lub układających się względem osi symetrii dzięki ru-
chom powietrza lub sile grawitacji. By kryształki mogły wy-
produkować ruchomy i spójny obraz jakiegoś obiektu musiałby
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istnieć mechanizm poruszający nimi w synchronizowany sposób.
Wirowski stawia hipotezę, że naładowana elektrycznie chmura
kryształków lodu mogłaby tak oscylować, według pewnego mo-
delu teoretycznego. Te ostatnie wyjaśnienia są z tego co mi wia-
domo, najbardziej spójnymi wyjaśnieniami Cudu Słońca jakie
można znaleźć (to czy są one jeszcze wyjaśnieniami naturalny-
mi, czy nie jest dyskusyjne, np Jaki twierdzi inaczej, wskazując
na cudowność przepowiedni).

Tak postawionym wyjaśnieniom można wytknąć sprzeczno-
ści tak jak robi to Dalleur [Dl] - wskazując na azymut “srebrnego
słońca” dla odległych świadków, czy inne efekty które wymieni-
łem na wstępie opisując wydarzenia z 13 października - które
wskazują na fizyczny obiekt, nie pozorny obraz Słońca. Przy-
chylam się do tej wersji, szczerze mówiąc.

Gdyby jednak ktoś chciał mimo to obstawać przy tych nie-
prawdopodobnych wyjaśnieniach meteorologicznych, albo nawet
wymyślić inne nieprawdopodobne wyjaśnienie - jest to kompa-
tybilne z moimi dalszymi argumemtami. Jak zobaczymy sposób
tego rozumowania jest podobny do propozycji Jakiego w powyż-
szym cytacie.
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3 PREDYKCJA

3 Nieprawdopodobna predykcja

3.1 Metodologia predykcji.
Teorie fizyki czy chemii działają w sposób pewny i efektywny,
bo trafnie przewidują rzeczy których nie moglibyśmy wcześniej
wiedzieć w inny sposób. Wiarę w naukę można łatwo uzasad-
nić odnosząc się do wartości predyktywnej. Obecne teorie fizyki
zapewne będą nadal rozwijane i zmieniane, nie są więc całkowi-
cie pewną prawdą - ale po ich imponujących predykcjach może-
my ocenić, że są blisko. Bertrand Russell powiedział (cytowane
w [ASo]):

“Nauka nigdy nie jest zupełnie prawdziwa (”quite ri-
ght“), ale rzadko jest zupełnie w błędzie i z reguły
ma większą szansę mieć rację, niż teorie nienauko-
we. Jest więc racjonalnym przyjąć ją, hipotetycznie.”

Głównym autorem opartej na predykcjach filozofii nauki był
Karl Popper, W jego filozofii dobrą naukę wyróżnia stawianie
i testowanie śmiałych predykcji (takich, które są nieprawdopo-
dobne jeśli dana hipoteza jest nieprawdziwa) i rygorystycznie
poprawianie hipotez w oparciu o negatywne dowody. Nosi ta
filozofia nazwę ‘falsyfikacjonizm’2.

Jeśli jesteśmy w stanie dostać trafne predykcje otrzymujemy
dowody hipotezy (jednak nie pewność, że jest prawdziwa) - tym
lepsze, im bardziej nieprawdopodobne predykcje. Proces badaw-
czy jest procesem testowania hipotezy i rozwoju. Jeśli zmienia-
my hipotezę pod wpływem błędnego wyniku, to ta zmiana musi
nam dostarczyć nowych trafionych predykcji - wtedy proces jest
naukowy.

Jeśli hipoteza “wyjaśnia” jakieś zjawiska nic istotnego przy
tym nie przewidując, to znaczy, że jest nienaukowa. Popper
[PPop] wskazywał marksizm i psychoanalizę jako przykłady ta-
kich teorii. Marksizm, powiada Popper, był naukowy na począt-
ku, gdy stawiał jakieś konkretne predykcje, ale stał się pseudo-
naukowym dogmatem, gdy po obaleniu tychże predykcji zaczęto

2Falsyfikacjonizm wyrafinowany (zob. 4.3).
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dodawać hipotezy pomocnicze, by uzgodnić go ze znanymi fak-
tami a posteriori3. Imre Lakatos (inny ważny autor) w 1973 roku
krytykował podobnie darwinizm4. Dziś z gruntu falsyfikacjoni-
zmu Peter Woit krytykuję [pw] teorię superstrun, za niefalsy-
fikowalne uważa się też modele klimatyczne [CC]. W praktyce
nie zawsze to, co robią naukowcy spełnia założenia tej metody
- mogą istnieć inne przyjęte praktyki, jednak bez równie dobre-
go racjonalnego uzasadnienia, wtedy też dana teoria jest gorzej
potwierdzone.

Z punktu widzenia argumentów apologetycznych, jeśli chce-
my mówić o czymś, że jest naukowe mówiąc o stopniu wartości,
czy prawdziwości (tak się używa na ogół słowa ’naukowe’) mu-
si to być sprowadzone do racjonalnych przesłanek - metody. A
ten, kto chce twierdzić, że nauka ma racjonalną metodę, mu-
si prawdopodobnie przyjąć falsyfikacjonizm5. Popper ([Lak2] s.
158) wspominał, że możemy albo wybrać falsyfikacjonizm, albo
przyznać, że nauka jest nieracjonalna. Problem widziano przed
Popperem - Russell w 1912 (ponad 20 lat przed falsyfikacjoni-
zmem, [Rus], p. 107) podaje paradoks, że indukcja nie jest racjo-
nalnie uzasadniona, ale bez zasady indukcji podstawowe zasady
nauki nie są dowiedzione i nie muszą obowiązywać w przyszło-
ści6.

3Wyobraźmy sobie, dla przykładu, kogoś, kto odpowiadając na pytanie
ile oczek wypadnie w rzucie metalową kostką odpowiada z wielką pewnością
"1" w oparciu o jakąś swoją hipotezę o rzucaniu kostkami. Następnie wypa-
da 5. Uczony, stwierdza "no tak, to oczywiste, że musiało wypaść 5, trzeba
uwzględnić mikromagnetyzm kostki, namagnesowanej 10 minut wcześniej
w polu magnetycznym Ziemi". Układamy więc kostkę odwrotnie, by nama-
gnesowała się w przeciwny sposób. Uczony znowu jest pewien, że wypadnie
"1", ale wypada 4. "No tak, trzeba jeszcze poprawić to lub owo" odpowia-
da. Tak może wyglądać nienaukowy proces badawczy - nic nie przewiduje,
wszystko wyjaśnia.

4Lakatos stwierdził, że “nikt do tej pory nie znalazł żadnego kryterium
demarkacji (podziału nauki i nienauki), wedle którego Darwin może być
określony jako naukowy”

5albo wymyślić coś zupełnie nowego, choć to pewnie będzie bardzo trud-
ne

6Indukcja jest to rozumowanie, które z obserwacji jakiejś zależności wy-
prowadza ogólną zasadę. Np. "Widzę same białe łabędzie (obserwacje), więc
wszystkie łabędzie są białe (zasada)." Widziano w indukcji głównego kandy-
data na metodę naukową, mimo braku racjonalnych podstaw (tzw problem
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Jeśli podważymy metodę, nie ma sensu pytać o naukowość.
Można sprowadzić ją do opinii jakiejś społeczności “naukowej”,
która nie musi mieć wcale niczego wspólnego z prawdą. Rów-
nie dobrze może istnieć inne gremium, które w tej samej spra-
wie twierdzi co innego. Argumenty w rodzaju “czy nauka jest
sprzeczna z religią” mają wartość jedynie wtedy, gdy mówimy o
empirycznie potwierdzonej nauce. Na przykład jeśli neodarwini-
ści Dawkins i Dennett (zob. 5.8) chcą taki argument postawić,
to będzie on tak mocny, jak umocowanie neodarwinizmu w me-
todzie naukowej7.

Metodą nauki postanowił się posłużyć w powyższym celu fi-
zyk cząstek i propagator ateizmu Victor Stenger. Uznaje on nie-
prawdopodobne predykcje implicite za kluczowe kryterium na-
ukowości i jednocześnie kryterium nieprawdziwości religii (“Bóg:
Błędna Hipoteza” w rozdziale 6). Argumentuje on, że jeśli Bóg
chrześcijan komunikuje się z ludzkością, to powinien dostarczyć
jakichś dowodów istnienia - ryzykownych, potwierdzonych pre-
dykcji - a że tak się nie stało to prawdopodobnie znaczy, że
Go nie ma. W obliczu tych zarzutów Stengera możnaby pewnie
odpowiedzieć na parę sposobów:

1. Niefalsyfikowalność jest równie dobrym argumentem prze-
ciwko teorii superstrun, makroekonomii, neodarwinizmowi
i modelom klimatycznym.

2. Konkurencją dla religii nie jest falsyfikowalna nauka jak

indukcji). Indukcję, możliwość jej uzasadnienia i jej znaczenie w nauce sku-
tecznie zaatakował Popper. W XX wieku podano częściowo uzasadnione
algorytmy indukcyjne. Zajmiemy się krótko jednym z nich, indukcją Solo-
monoffa w 3.2.6

7Neodarwinowska synteza, jest to jedna z teorii ewolucji opracowana w
większości do lat 60 - słowo ’synteza’ odnosi się do połączenia darwinizmu i
genetyki Mendla - jednego z postulatów. Tzn niewielkie zmiany organizmów
miałyby się akumulować do coraz większych zmian i wreszcie wytworze-
nia się gatunków. Podważono to jednak (np rekord skamielin [Gd2]), część
innych jej przesłanek z resztą również [DNob], ([Kn] s. 399). Biologowie
zastanawiają się nad znacznie zmienioną teorią ewolucji. Ateistyczni akty-
wiści jakoś obstają przy starszej wersji, może dlatego, że nowa spycha coraz
większą część historii życia do "rzadkich, dawnych wydarzeń, mniej więcej
równoważnych staremu słowu ’cud’" (pożyczyłem cytat W. Pauliego, bez
związku z tematem)
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fizyka czy chemia, a różne religie dla siebie nawzajem wraz
z innymi nie mniej niefalsyfikowalnymi dziedzinami, które
chcą ustalać wartości moralne, albo orzekać o tematach
takich jak dusza, świadomość, czy życie po śmierci.

Ja jednak nie będę tego szerzej poruszał. Raczej zamierzam
stwierdzić, że takie predykcje istnieją.

3.2 Predykcja Cudu w Fatimie
Twierdzę, że Wizjonerzy przewidzieli cud w ustalonym
czasie i miejscu. Cud istotnie wystąpił. Wobec niepraw-
dopodobnej predykcji, która okazała się prawdziwa i
braku adekwatnego wyjaśnienia naturalnego (ponad ta-
kie które jest hipotetyczne i nieprawdopodobne) należy
uznać, że zjawisko było nadprzyrodzone.

3.2.1 Wyjątkowość przepowiedni

1. Przepowiednia była wyjątkowa, inna niż spotykane w hi-
storii fałszywe proroctwa.

Co mogło skłonić tłumy ludzi, które przyszły oglądać “cud”,
13 października 1917 roku? Zapewne cuda które były tam 13
września, 13 sierpnia i wcześniej, o czym poinformowała szero-
ko prasa w rodzaju “O Mundo” (zarzucając oszustwo). Wielu
ludzi widziało uzdrowienia, szybujący “świetlisty glob”, deszcz
znikających kwiatów, czy gwiazdy w południe, a tłum rósł co-
raz bardziej z każdym miesiącem. Fakt, że cuda powtarzały się
13 każdego miesiąca przemawiał za przepowiednią o kolejnym
cudzie w następnym miesiącu. To, czy ktoś wierzył w te cuda,
czy nie, ma mniejsze znaczenie. Ci co nie wierzyli, jak ci z “O
Mundo” czy “O Seculo” dobrze wiedzieli, że to co się dzieje, nie
może być porównane do byle kaczki dziennikarskiej, choćby po
wymykających się spod kontroli konsekwencjach. Czym innym
jest więc obiecać cud, a czym innym pokazać cud i obiecać kolej-
ny (i tak parę razy). Nawet jeśli nieprawdopodobne przypadki
się zdarzają, to dużo rzadziej kilka razy z rzędu.

19



3.2 Predykcja Cudu w Fatimie 3 PREDYKCJA

Tutaj więc zarzut, że to jedynie jedno z wielu znanych w
historii proroctw się sprawdziło za którymś razem - wymagał-
by pokazania, że naprawdę było wiele porównywalnych, a nie
sprawdzonych przepowiedni - a to moim zdaniem nie jest moż-
liwe.

3.2.2 Znaczenie słowa "cud".

2. Słowo “cud” odnosi się do tego co widziano.

Cud to złamanie dobrze ustalonej regularności w naturze
(np Hume w [Hum] Ch. X), naruszenie porządku natury itd.
Cud również to nadzwyczajna interwencja Boga czy innego by-
tu niewidzialnego - takie znaczenie jest jednak problematyczne,
bo bytu niewidzialnego nie widać, a czynnika przyczynowości
tym bardziej. Osoba wierząca w takie byty może uznać coś za
cud, a osoba niewierząca niekoniecznie. Jest koniecznym założyć
pierwszą definicję, by móc sformułować stwierdzenie o rzeczywi-
stości. Dla przykładu rozważmy stwierdzenie “cudów nie ma”.
Przy pierwszym znaczeniu znaczy to “nie występują złamania
regularności w naturze” - przy drugim znaczeniu znaczy to “nie
występują boskie interwencje”. To pierwsze jest stwierdzeniem o
rzeczywistości czy stanie faktów, to drugie stwierdzeniem meta-
fizycznym. Sceptyk w nurcie pozytywizmu nie może zrozumieć
tego jako drugie, bo to będzie jego zdaniem bezsensowne. Czy
zakładamy w naszej komunikacji, że ktoś wypowiedział się w
sposób bezsensowny, mając do wyboru sensowne rozumienie je-
go wypowiedzi? Spodziewałbym się, że jest to bardzo rzadkie i
widziane jako błąd. Falsyfikacjonista (inny sceptyk z resztą) zaś
nie powinien być zainteresowany tym, że stwierdzenie ma zawar-
tość obserwowalną i nieobserwowalną (obserwacje naukowe ma-
ją nagminnie stopnie swobody) - tu kluczowym demarkatorem
jest, czy jest ono “nieprawdopodobne” - na przykład stwierdzenie
może być na tyle niejasne, że zarazem nie jest nieprawdopodob-
nie - w tej sprawie patrz punkt wyżej. Sceptyk powinien więc
rozumieć cud jako złamanie regularności w naturze (lub rów-
noważnie). Po przykład można sięgnąć do ironicznego artykułu
Avelino de Almeidy z porannego wydania “O Seculo” z ranka 13
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października ([slj], s. 21) np fragment, że “nie wiadomo mu o żad-
nych uzdrowionych ślepcach i paralitykach” wskazuje przykłady
tego, co uznaje się za cuda. Złamanie regularności w naturze
13 października nastąpiło - obrót wypadków był jak najbardziej
nieprawdopodobny i wyjątkowy.

Na marginesie: po dziś dzień istnieją też inne inspiracje scep-
tycyzmu. Ślady takich poglądów można znaleźć w pisemkach
“wolnomyślicieli” w sprawie Fatimy np pamflet z 1923 u [DM2]
s. 247 i [DCF] s. 287, argumentuje, że “nic nie może przekro-
czyć praw Natury”, co pozwala odrzucać cuda a priori, niezależ-
nie od obserwacji. Już w 1917 był taki pogląd błedny i niespójny
(wobec trwającej rewolucji w tychże “prawach Natury”), więc nie
ma co o nim za bardzo rozstrząsać.

3.2.3 Potwierdzenie objawień przez cud

3. Treść objawień jest potwierdzona cudem i sprawa jest z
naukowego punktu widzenia bardzo prosta.

W metodzie falsyfikacjonizmu pracujemy nad hipotezą na-
ukową wyrażoną przez opis językowy, logiczny i matematyczny
- ta hipoteza jest używana, by uzyskać predykcję. Objawienie
różni się od hipotezy. Po pierwsze jest ono przekazem słownym
i zmysłowym - hipoteza naukowa zaś jest abstrakcyjnym opi-
sem rzeczywistości, z którego wynika zmysłowa obserwacja (przy
szeregu założeń/hipotez - problem Duhema-Quine). Po drugie,
hipoteza może być naukowa lub nie dopiero jako proces (por.
dygresje). Zawsze będą jakieś nietrafione predykcje i zmiany hi-
potezy pod ich wpływem, prawie każda hipoteza na początku
jest obalona lub niefalsyfikowalna i dopasowywana do znanych
obserwacji w procesie "odkrycia" (Popper explicite pomija ten
problem w p. 2 [POP]) Dopiero w dłuższym terminie, testując
różne zjawiska, widzimy falsyfikowalność, lub jej brak.

Pod tym względem objawienie jest czymś bardzo pro-
stym: “jakiś byt przekazał jakąś wiadomość słowną czy wizję”
nie wygląda ono tak jak hipoteza, bo nie ma złożoności związanej
z opisem rzeczywistości naturalnej. W wypadku Fatimy częścią
wiadomości była nawet predykcja o cudzie - więc pozostaje tylko
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sprawdzić predykcję, co można było zrobić bezpośrednio, przy
pomocy zmysłów. Jeśli jest ona prawdziwa, to objawienie mu-
siał wytworzyć Byt o możliwościach przekraczających znacznie
możliwości naturalne i ludzkie. Oczywistość i prostota nie jest
wadą.

Przetestowanie hipotezy naukowej jest częśto znacznie trud-
niejsze i obarczone większą niepewnością. Wiele współczesnych
eksperymentów z fizyki cząstek zawiera ogromną aparaturę ba-
dawczą obsługiwaną przez setki i tysiące osób. Może się ona skła-
dać z akceleratorów cząstek, zestawu detektorów analizujących
zdarzenia, obsługiwanych przez elektronikę i farmy obliczeniowej
do analizy danych. To wszystko pozwala odsiać niewielką część
przypadków zawierające interesujące zjawiska i wykonać ana-
lizę. Wszystko to opiera się na różnych założeniach - detektory
wykorzystują do pomiarów pewne procesy fizyczne, a analiza za-
kłada, że ustalona część produktów pochodzi z innych, wcześniej
zbadanych procesów. Zakładamy, że aparatura i programy dzia-
łają (po podjęciu rozsądnego wysiłku, by je przetestować). Jak
widzimy uzyskanie wyniku jest bardzo skomplikowane i opiera
się na założeniach. W ogólności fizyka od dawna jest na tyle
skomplikowana, że bardzo rzadko da się przetestować jakąkol-
wiek hipotezę w całkowitej izolacji, a przez to nie tak łatwo coś
w praktyce obalić przez doświadczenie - nazywamy to proble-
mem Duhema-Quine. W jednym z tych cząstkowych eskpery-
mentów zwanym OPERA zaobserwowano nadświetlne neutrina
- i fizycy, zamiast wziąć wynik za dobrą monetę, zaczęli szukać
problemu z aparaturą.

Po drugie łatwo pokazać, że hipotezy istnieją wyłącznie jako
proces i często jako mniej lub bardziej ’obalone’8. Przed mecha-
niką kwantową istniały dwa opisy światła: jako strumień cząstek,
lub jako fala - za jednym i drugim były mocne empiryczne i teo-
retyczne argumenty (teoria Huyghensa-Fresnela z jednej, pra-
wo Plancka i efekt fotoelektryczny z drugiej) i nikt nie potrafił
jednego z drugim połączyć. Zapomnianą koncepcję cząstkową
Newtona wskrzesił Planck, by rozwiązać jeszcze inny paradoks
teorii falowej, znany jako katastrofa w nadfiolecie. Dopiero sze-

8obserwacje Kuhna i Lakatosa zob 4.3.2.
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reg odkryć w latach 20. (hipoteza de Broglie, zasada nieoznaczo-
ności) i sformułowanie mechaniki kwantowej pokazało istnienie
nieobserwowalnych stanów które w makroskali mogą wytwarzać
efekty falowe lub cząsteczkowe. A obowiązującą dziś teorię świa-
tła (elektrodynamika kwantowa) sformułowano już po II Wojnie
Światowej.

Widzimy, że operując na bezpośrednim doświadczeniu zmy-
słowym wielu ludzi jednocześnie - mamy do czynienia z bardzo
prostą i dobrze uzasadnioną sytuacją.

Eleganckim ujęciem tych problemów jest definicja zdania ob-
serwacyjnego z falsyfikacjonizmu typu “Popper1” u [Lak2]. Pre-
dykcja z Fatimy jest stwierdzeniem o wystapieniu czegoś (por
p.2.), ograniczona w czasie i przestrzeni - ustalone miejsce, usta-
lony czas (z dokładnością do 1km, 1h - możemy stwierdzić z
dużym zapasem). W oczywisty sposób istnieje konieczny aparat
empiryczny (bezpośrednia obserwacja zmysłowa wielu osób) i lo-
giczny (predykcja wyrażona bezpośrednio w treści objawienia).

3.2.4 Powtarzalność - regularne objawienia i cuda.

4. Cud z 13 października zarówno jako element regularności,
jak też sam w sobie jest mocnym dowodem.

Mawia się czasem, że pojedyncze anomalie nie mają znaczenia
dla nauki (pisze o tym np Popper). Widząc powyższy obraz na-
uki jako procesu widzimy powody - w praktyce nauka potrzebu-
je wiele przykładów, by wpaść na dobrą hipotezę i ją należycie
dopracować i przetestować. Sytuacje gdy natychmiast mamy hi-
potezę, która jest w stanie coś bardzo dokładnie przewidzieć jest
inna - to właśnie wydarzyło się w Fatimie i nie dzieje się zarazem
w nauce. Cud z 13 października byłby więc z naukowego punktu
widzenia dowodem nawet gdyby rozpatrzeć go zupełnie osobno.

Polegać na tym nie musimy, bo oto wspominaliśmy w 1., że
objawienia Fatimskie i związane z nimi cuda działy się od kilku
miesięcy z dużą regularnością. To samo miejsce, ten sam czas9

9Wyjątek był w sierpniu, nie było objawienia 13 sierpnia bo Santos przy-
mknął wizjonerów celem śledztwa. Zgromadzony tłum widział jednak cu-
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co miesiąc. Z łatwością można, słysząc o kilku objawieniach,
wymyślić hipotezę, że za miesiąc też będą cuda i następnie ją
przetestować na własne oczy - we wrześniu i wreszcie w paź-
dzierniku, zgodnie z daną otwarcie obietnicą. To co wizjonerzy
mówili, było ściśle powiązane z tym, co mógł rozstrzygnąć ro-
zum. Jest to więc naukowy i racjonalny proces, by ustalić cud.

Częstym błednym kontrargumentem, jest nadużycie nastę-
pującego rozumowanie: cud łamie pewną regularność w naturze,
więc jest bardzo nieprawdopodobny. Trzeba więc bardzo mocne-
go dowodu, by ustalić cud, tak by wykluczyć fałsz, czy błąd10.
To owszem, jeśli cud jest istotnie jedną anomalią przeciwko re-
gularności. Ale czy może być złamanie regularności, jeśli jest ich
wiele? Nawet jeśli nawet założymy małe prawdopodobieństwo,
że cud jest prawdziwy, to i tak kilka z tych cudów jest pewnie
prawdziwe. Weźmy talię kart, potasujmy ją. Jakie jest praw-
dopodobieństwo wybrać z talii króla pik? Ledwie 2%, 1 do 52.
Jeśli jednak powtórzysz eksperyment 200 razy, prawie na pew-
no znajdziesz jakiegoś króla pik. Oto i dlaczego cuda fatimskie
i inne katolickie są odporne na takie osądy - bo jest ich wiele11.

3.2.5 Proces nienaukowy ze strony sceptyków

5. Istniejące wyjaśnienia sceptyków są przykładami nienau-
kowych, zdegenerowanych zmian hipotezy

Prostemu i pewnemu procesowi ze strony wierzących - jest prze-
ciwstawiony zgoła inny proces ze strony przeciwnej. Sceptycy -
skonfrontowani z niewygodnymi dla siebie faktami, stosują zmia-
ny zdegenerowane według falsyfikacjonizmu - dodają złożoność
i zmieniają hipotezę, nie dbając o empiryczne jej uzasadnienie.
Hipoteza wierzących jest więc dużo mocniej uzasadniona z na-
ukowego punktu widzenia.

downe zjawiska w ustalonym czasie i miejscu również bez wizjonerów.
10Równoważne części I argumentu Huma (zob. 5.7).
11Sceptyk dalej może założyć a priori, że cud jest naprawdę bardzo ma-

ło nieprawdopodobny, że jest wielką niemożliwością - ale jak on może to
wiedzieć, skoro prawa naukowe zna z doświadczenia i jednocześnie chce to
samo doświadczenie podważać (zob. 3.2.6).
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Prześledźmy tenże proces myślowy strony przeciwnej. Po-
gląd, że cała sprawa objawień Fatimskich jest oszustwem poja-
wił się już latem 1917, od razu gdy sprawą zajęły się media.
Wynikało z niego nieuchronnie, że prostaczkowie zostali w jakiś
sposób wyprowadzeni w pole i dowiedzenie tego jest kwestią je-
dynie większej wnikliwości. Wspominaliśmy, że nic podobnego
jednak się nie udało, ani burmistrzowi Santosowi, ani postępo-
wym dziennikarzom. Obietnica cudu 13 października była dla
nich pewnie kolejną okazją, by "zdemaskować" jakąś manipula-
cję czy błąd - jednak obietnica się sprawdziła w nader dosadny
sposób i to na oczach tysięcy ludzi. Państwo ci zaczęli wówczas
wymyślać ’masowe sugestie’ itd12. Późniejsi sceptycy (rozwinie-
my to w 5) dołożyli do tego halucynacje, słońca podwójne i inne
efekty. Albo nawet nie dbając o to, by choć pobieżnie uzgodnić
te teorie ze źródłami, albo komplikując je w duży sposób, bo sys-
tem teoretyczny może wyjaśnić prawie cokolwiek, jeśli tylko się
go dostatecznie skomplikuje. Nie widać jednak tu predykcji ani
możliwości by odkryć jakąś wiedzę - na przykład zaproponować
proces naturalny zjawiska i następnie pokazać, że inne kawał-
ki układanki do niego pasują. Nie, piętrzy się absurdy i zbiegi
okoliczności, albo zakłada rzadkie i nieprawdopodobne zjawiska
niewiele różne od samych cudów. Tyczy się to nawet najlepszych
tego rodzaju prób, które opisaliśmy w 2.3 i 2.4.

3.2.6 Opis indukcyjny

6. Istniejące wyjaśnienia sceptyków są też przykładami wa-
dliwej logiki indukcyjnej.13

Gdyby ktoś chciał szukać racjonalnego uzasadnienia dla tego
rodzaju zabiegów poza falsyfikacjonizmem, to myślę, że też go

12O cudownych zjawiskach z Lourdes np pisał o. Kolbe w 1926: "Pusz-
czano w ruch sugestię, hipotezę itd., ale i te środki nie wytrzymały krytyki,
boć i jak że rozłupanej kości nakazać, aby się zaraz zrosła, albo dokonać,
by miliardy mikrobów wedle życzenia (...) strawione płuca z powrotem
wypluły..."- Rycerz Niepokalanej 5 (1926) 27. Jest to szeroko stosowana
strategia. Św. Maksymilian Maria Kolbe OFMConv - święty mnich i męcz-
nennik, zabity w 1941 w Auschwitz

13Ten fragment będzie nieco trudniejszy i niekonieczny dla dalszego wy-
wodu, można go pominąć w razie braku zainteresownaia.
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nie znajdzie. Istnieją dziś systemy logiki indukcyjnej14, które
można spróbować użyć. Najważniejszą tego rodzaju teorią jest
Uniwersalna Indukcja Raya Solomonoffa [Sol]. Uzasadnienie jej
polega mniej więcej na tym, że jeśli założymy, że jakieś dane
są opisane obliczalnym algorytmem, to ta procedura może go
w teorii znaleźć. To bardzo ważne - obserwujemy wiele rzeczy,
które nie są rezultatem algorytmu - na przykład ludzka inte-
ligencja do algorytmu być zredukowana nie może. Przyjmując
ww metadefinicję hipotezy-algorytmu roboczo odrzucamy taką
opcję a priori. Nie da się stwierdzić "inżynier zrobił projekt sa-
mochodu" według tej metody - bo odrzucamy takie hipotezy na
wstępie bez dalszego dowodu, licząc się z tym, że metoda ich nie
odkryje, nawet jeśli tak jest. Metoda może znaleźć wyjaśnienie z
pewnej klasy: "proces X stworzył projekt samochodu" i przypi-
sać mu prawdopodobieństwo. Jeśli to prawdopodobieństwo jest
wysokie, możemy się spodziewać, że to dobre wyjaśnienie - jeśli
nie, to znaczy, że metoda nie zadziałała (i może jednak zrobił
to inżynier). Podobnie ma się rzecz z Bogiem i cudami - ani
człowieka, ani Boga15 nie da się opisać algorytmem.

Do hipotez algorytmicznych można zaliczyć prawa naukowe
i wyjaśnienia przy użyciu tych praw. Chciałbym niżej wskazać,
że ataki sceptyków są przykładami nietrafionego użycia metody
indukcji - produkują oni wyjaśnienia którymi można wyjaśnić
cokolwiek, ale zupełnie nieskutecznie i trywialnie.

Hipotezy-algorytmy w metodzie Solomonoffa modeluje się
jako binarne programy dla uniwersalnej maszyny obliczeniowej,
a wyjście tejże maszyny jest predykcją jakiegoś binarnego ciągu
zdarzeń losowych. Każdej hipotezie przypisuje się prawdopodo-
bieństwo, zależnie od tego jak jest złożona (im prostszy, krótszy
program tym lepiej - formalnie nazywa się to złożonością Koł-
mogorowa) i jak dobrze jest w stanie przewidzieć ciąg losowy (im
celniej, tym lepiej). Indukcja Solomonoffa jest jedynie modelem

14Nie twierdzę tutaj, że indukcja ma jakieś znaczenie dla nauki, ani że
dowód indukcyjny jest tyle samo wart co istotna nieprawdopodobna pre-
dykcja, zob. 4.1 i 4.3. Rozpatruję jedynie przypadek szukania innych racjo-
nalnych podstaw poza falsyfikacjonizmem. Ot, lepsze to niż nic.

15ani inteligentnych kosmitów, w których wierzy część naukowców, a brak
ich istnienia uznaje za paradoks (Fermiego)
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teoretycznym, natomiast za rzeczywiste, praktyczne przybliże-
nie takiej indukcji można uznać statystykę bayesowska.

Możemy wyróżnić dwa typy hipotez o małym prawdopodo-
bieństwie, które ’zawsze działają’, nieważne jakie zagadnienie
rozpatrujemy (wadliwych hipotez indukcyjnych):

1. Takie które są proste (odpowiadają krótkim hipotezom-
programom), ale nic nie przewidują.

2. Takie które dobrze odtwarzają ciąg, ale odpowiadają hipotezom-
programom równie długim co tenże ciąg.

Opiszmy to na przykładzie. Napisaliśmy ciąg losowy rzuca-
jąc monetą 1000 razy i zapisując ’1’ dla każdego orła i ’0’ dla
każdej reszki. Przykładami hipotezy typu 1. są hipoteza ’Zawsze
wypada 1’, ’Zawsze wypada 0’, ’1 i 0 wypadają na przemian’, ’W
dni parzyste wypada 1, a nieparzyste 0’ itd. Są one bardzo pro-
ste i pasują one wszystkie do danych równie dobrze, albo równie
słabo - trafiają w 50% przypadków. Przykładem hipotezy typu
2. jest ’Wyniki są takie, jak napisano na wyżej wymienionej kart-
ce’. Oczywiście pasuje ona idealnie - natomiast potrzebuje ona
kartki z wynikami. Znaczy to, że wielkość hipotezy jest podob-
na do długości ciągu, który ona próbuje opisać, co z kolei wedle
metody Solomonoffa przekłada się znowu na małe prawdopodo-
bieństwo. Dobre wyjaśnienie indukcyjne powinno mieć znacznie
mniejszą złożoność, niż dane, które ono ma opisać, jednocześnie
dobrze przewidując ciąg.

Podważanie zdolności poznawczych, czy też uczciwości wielu
świadków jest błędną indukcją typu pierwszego. Pasuje to wy-
jaśnienie do wszystkiego, jednak jest bezwartościowe, właśnie
dlatego, że pasuje do wszystkiego. Zawsze można się upierać,
bez dalszego dowodu, że oponent kłamie albo oszalał, i wszy-
scy ci, których by chciał dać na świadków oszaleli również - ale
nie sposób takich wykrętów traktować poważnie. Z kolei skom-
plikowane hipotezy tworzone ad-hoc, by wyjaśnić jakieś dane
post-factum to błąd typu drugiego, efektem ich jest komplika-
cja porównywalna z tym co, usiłują one wyjaśnić. W praktyce
miesza się często te dwa błędy, jednocześnie pisząc oderwane
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od rzeczywistości historyjki i nie dowierzając dowodom, takim,
jakie w rzeczywistości one są (zob. 5).
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4 UWAGI

4 Inne uwagi i dygresje
Rozdział ten zawiera dygresje i treści nieco bardziej technicz-
nie skomplikowane - nie są one niezbędne by uargumentować
prawdziwość fatimskiego cudu. Najbardziej istotnym argumen-
tem jest 4.2, będący argumentem za religią katolicką w oparciu
o cuda i falsyfikacjonizm. Podrozdział 4.1 jest dość odległą dy-
gresją. Odpiera popularne pozytywistyczne ataki i używa ich
by wskazać koncepcyjną wyższość metafizyki katolickiej. Dalsze
dwa podrozdziały dyskutują szerzej falsyfikacjonizm.

Czytelnik niekoniecznie tym zainteresowany może zo-
stawić to sobie na później i przejść do kolejnego rozdzia-
łu 5, albo też przeczytać jedną z części oddzielnie.
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4.1 Różne pojęcia metafizyki i ataki na nią
4.1.1 Pozytywizm

Na boku można się jeszcze zastanowić czy takie argument może
świadczyć o pojęciach religijnych takich jak: Bóg, dusza, niebo,
piekło itd. Ogólne ataki na poglądy metafizyczne sprowadzają i
sprowadzały się na ogół do pomysłów by uznać za dopuszczal-
ną wiedzę o rzeczywistości tylko to co obserwowalne w sposób
zmysłowy i wiedzę logiczną - co nazwiemy zbiorczo pozytywi-
zmem. Pierwszy wpadł na pomysł David Hume ([Hum], Ch. 12)
w XVIII wieku:

Jeśl weźmiemy do ręki jakąś księgę z teologii, czy
metafizyki, na przykład, zapytajmy: Czy zawiera on
jakieś rozumowanie abstrakcyjne o liczbach i wiel-
kościach? Nie. Czy zawiera jakieś rozumowanie do-
świadczalne o faktach i istnieniu? Nie. Wrzućmy więc
ją w ogień, nie może bowiem zawierać nic prócz iluzji
i sofisterii.

Po pierwsze - światopogląd ten rozsypał się z czysto prak-
tycznych powodów. Podczas sporu o teorię atomową fizyk-filozof
Mach (pozytywista) obstawał, że nie można stwierdzić istnienia
atomów bez bezpośredniego zaobserwowania, podczas gdy po-
parta obserwacjami teoria Boltzmanna wskazywała, że istnieją.
Poglądy Macha nie zestarzały się dobrze. Rozwiązaniem zagad-
ki dualizmu cząstkowo-falowego był abstrakcyjny obiekt, który
dało się obserwowac jedynie pośrednio (stan kwantowy.) W XX
wieku już mamy prawdziwy wysyp teorii, które postulują różne
abstrakcyjne obiekty obserwowane jedynie pośrednio i opisane
skomplikowaną matematyką - np cząstki elementarne, horyzonty
zdarzeń itd. Inny protoplasta pozytywizmu Comte stawiał pre-
dykcję, że nigdy się nie dowiemy, z czego zrobione są gwiazdy16

Dochodzi do tego brak spójnego systemu powiązania stwier-
dzeń o faktach ze stanami rzeczywistości, który by odpowied-
nio uwzględniał teorie naukowe. Jedną taką współczesną pozy-
tywistyczną teorię znaczenia stworzył Wittgenstein (Tractatus

16twórcą teorii gwiezdnej nukleosyntezy był Fred Hoyle, więcej o nim 5.8
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Logico-Philosophicus) i wynika z niej, że na przykład ([Pop] p.4
s.40) teorie naukowe też są bezsensowne - nie jest więc w oczy-
wisty sposób przydatna jako kryterium sensowności.17.

Jeszcze innym problemem jest problem indukcji, uzasadnie-
nia twierdzeń uniwersalnych na podstawie obserwacji poszcze-
gólnych przypadków - indukcja jednak okazała się bez większego
znaczenia dla rozwoju nauki18.

Te problemy grzebią równie skutecznie nie tylko logiczny po-
zytywizm XXw., ale cały szereg jego protoplastów, którzy zo-
stawili je do późniejszego rozwiązania. Tyczy się to zwłaszcza
Hume’a i jego ataków na religię z punktu widzenia jego empiry-
cyzmu (na jego argument o cudach odpowiemy osobno w 5.7.

4.1.2 Atak Carnapa na metafizykę

Mimo ogólnej porażki logicznego pozytywizmu, warto tu przy-
pomnieć kogo w pierwszej kolejności chcieli ugryźć i dlaczego.
Carnap w 1929 opublikował paper "Eliminacja metafizyki przez
logiczną analizę języka".

Celem ataku jest w pierwszej kolejności Heidegger, a następ-
nie Hegel i jemu podobni. Heidegger zdaniem Carnapa, wygadu-
je bezsensowne zlepki słów. Używa słowa "Nic" albo tak jak się
to normalnie robi (kwantyfikator, słowo odnoszące się do braku
czy też zera elementów - "nic tu nie ma"), albo jako rzeczownika
("a co z tym niczym?") - co z kolei jest bez znaczenia. Podwa-
ża też standardowe pojęcie logiki- można się częściowo zgodzić
z Carnapem przynajmniej w tym, że odcyfrowanie o co temu
Heidegerowi chodzi jest co najmniej bardzo trudne.

Dopisana w 1957 notatka mówi, że termin "metafizyka" od-
nosi się do "rzekomej wiedzy o esencji rzeczy, która przekracza
świat empirycznie ugruntowanej indukcyjnej nauki. Metafizyka
w tym sensie zawiera systemy takie jak te Fichtego, Schellinga,

17Tenże Wittgenstein w opublikowanych pośmiertnie "Dociekaniach Fi-
lozoficznych" postawił tezę, że wyrażenia języka naturalnego nie dają się w
ogóle powiązać z faktami o świecie. Grzebie to skutecznie system z "Trak-
tatu" i mu podobne.

18Oprócz Poppera, wartość indukcjonizmu krytykowali też Duhem i Fey-
erabend. Część problemów z teoretycznym uzasadnieniem indukcji rozwią-
zał Ray Solomonoff w latach 60. (zob. 3.2.6).
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Hegla, Bergsona, Heideggera. Ale nie zalicza się do niej wysiłków
by zsyntezować i uogólnić wyniki różnych nauk. "19

Dalej zabiera się on za wskazanie innych rzekomych nadużyć
języka, na przykład czasownika "być", o którym on twierdzi, że
standardowo jest częścią jakiegoś predykatu 20, a "metafizycy"
go nadużywają mówiąc: "Ja jestem", "Istnienie", "Bycie" itd.

Nie sądzę, aby ten atak był zbyt skuteczny. W obrębie zain-
teresowań np Hegla jest to jak świadoma istota postrzega własne
istnienie - między innymi oczywiście. Możemy nadać temu jakąś
plakietkę w języku by o tym dyskutować i w ten sposób rozsze-
rzyć język, zupełnie świadomie. Oczywiście inna sprawa co z tej
dyskusji wychodzi21. Dalej pokażemy, że krytyka podobna do tej
Carnapa może być użyta przeciw metafizyce irracjonalistycznej,
nie zaś racjonalistycznej, co znowu może być wykorzystane przez
katolicyzm.

4.1.3 Eliminacja metafizyki irracjonalistycznej

Czy atak Carnapa może się tyczyć metafizyki katolickiej, któ-
rej od koncepcji bytu i istnienia oderwać nie sposób? Trudno
porównać Św. Tomasza do Heideggera. Bogusław Wolniewicz22
zaprezentował kiedyś diagram klasyfikacji filozofii. Ma dwie osie,
z których jedną jest użycie logiki, a drugą naturalizm lub trans-
cendentalizm. Naturalizm traktuje człowieka, jako część przyro-
dy, transcendentalizm głosi, że człowiek wykracza poza przy-

19Widać w tej uwadze, że w ataku na metafizykę kocioł przygania garn-
kowi. Najpierw mówi o "empirycznie ugruntowanej indukcyjnej nauce" za-
kładając nadal że coś takiego w ogóle istnieje, a potem poprawia definicję
ad hoc, pod to co mu pasuje, bez obiektywnej metody demarkacji.

20"Jestem głodny", "Jestem strażakiem", "Jestem w domu" - po angiel-
sku ma to więcej sensu, np w Continuous Tense

21Fakt, że tu akurat wychodzi niewiele. Hegel pisał bardzo zawiłe prace, z
których część z dużym prawdopodobieństwem można zdemaskować jako nie
niosące żadnego znaczenia, np Naturphilosophie. (zob. zob. "Angels, Apes
and Men" s. 38, S. Jaki, Real View Books). Heidegger polega na obskuranty-
zmie, teologicznej i mistycznej retoryce, stwierdzeniach przypisujących mu
sekretne bezpośrednie poznanie tajemnic "Istnienia" zob. "The Authority
of Obscurity: Fludd, Hamann, Heidegger, Kripke" D. Auerbach.

22W przedmowie do polskiego wydania "Dociekań Filozoficznych" Witt-
gensteina z PWN, które tłumaczył
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rodę. Tomizm jest filozofią transcendentalną racjonalistyczną
(i najważniejszym reprezentatem tego nurtu) - Heideggeryzm
transcendentalną irracjonalistyczną. Jeden opiera się na wnio-
skowaniu logicznym, drugi zaś nie. Jest to dość kluczowa sprawa,
na którą powołuje się Carnap atakując Heideggera - Heidegger
otwarcie podważa logikę. Chcąc odszyfrować, co Heidegger myśli
nie mamy do tego narzędzi. Chcąc zrozumieć, co myśli Tomasz,
mamy logikę. Chcąc zrozumieć jakieś pojęcie możemy postawić
hipotezę, co ono znaczy i sprawdzić, czy ta hipoteza jest zgodna
z użyciem pojęcia. Możemy zrobić założenie podobne do bazo-
wego założenia indukcji Solomonoffa z 3.2.6. Załóżmy, że dane
dzieło opisuje jakąś logiczną strukturę wnioskowania (teorię) -
jeśli tak, to będziemy ją w stanie znaleźć, poznać z tego dzieła,
przy pomocy hipotez i logiki.

"Irracjonalistyczny" zatem oznacza też, że nie ma teorii. Wol-
niewicz daje przykład późnego Wittgensteina "Dociekań Filozo-
ficznych" jako jawnego irracjonalisty - on mówi explicite, że nie
ma teorii i nie będzie, to co ma do zaprezentowania w "Docie-
kaniach" to zbiór luźniejszych uwag, pewna krytyka. Heidegger
odrzuca logikę - więc nie ma teorii, choć sugeruje się, że jest.
Widać, że atak podobny do tego u Carnapa może być skuteczny
przeciw pewnego rodzaju zakamuflowanej metafizyce irracjonali-
stycznej. Mówi ona zagadkami, co do których nie można znaleźć
rozwiązania, choć chciałaby udawać, że ono jakieś jest - można
na to odpowiedzieć: dobrze, ale jak poznać to rozwiązanie? Nie
ma podstawowych narzędzi. Dlatego właśnie metafizyka tomi-
styczna stoi wyżej od tychże szkół.

Warto zauważyć, że w tym podziale transcendentalizm i na-
turalizm nie mają co do zasady lepszych, czy gorszych pretensji
do rzeczywistości. Wskazuje nam ta klasyfikacja błąd, czy też
wykręt logicznych pozytywistów - naturalizm nie wynika z żad-
nego kryterium logicznego, ani nie jest z nim tożsamy, Nie jest
to rozwiązany problem, wbrew Carnapowemu stwierdzeniu, że
"rozwój współczesnej logiki pozwolił dać nową i ostrzejszą od-
powiedź na pytanie o poprawność i uzasadnienie metafizyki".23

Alernatywnie możnaby spróbować wykorzystać system Pop-
23W 5.8 wskażemy współczesnych naturalistów-irracjonalistów.
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pera - to z kolei będzie miało bardzo zaskakujące konsekwencje,
jak zaraz zobaczymy.

4.2 Cuda, a przewaga teologii katolickiej nad
innymi religiami i systemami metafizyki

Widzieliśmy w poprzedniej sekcji, że metafizyka jest szerokim
pojęciem. Zasadniczo nie czymś w jakichś ramach, ale poza nimi,
z definicji (poza-fizyką) i zaliczają się do niej różne systemy nie
mające ze sobą wiele wspólnego.

Ramy te wyznacza kryterium demarkacji. Przyjmijmy więc
koncepcję Poppera, metodę falsyfikacjonizmu jako to kryterium
(lepszego wyboru nie ma). Cóż się wtedy stanie? Jak wspomnie-
liśmy już, część rzeczy uważanych za nauki wyleci za burtę.
Neodarwinowska synteza, nauka o globalnym ociepleniu, psy-
chiatria, neoklasyczna ekonomia, czy teoria superstrun w jej
obecnym stanie to takie właśnie przykłady niefalsyfikowalnych
dziedzin.

Czy istnienie Boga w katolicyzmie jest falsyfikowalną i po-
twierdzoną hipotezą? Myślę, że istotnie można to pokazać. Po
pierwsze (zob. 4.3.1) Popper wnioskuje, że stwierdzenia o istnie-
niu są co do zasady niefalsyfikowalne. Jednak wiemy, że (przy-
kład pierwiastka hafnu): a) Nauka polega na takich twierdze-
niach o istnieniu b) Istnienie czegoś można sfalsyfikować jeśli
z własności tego czegoś wynikają konkretne efekty. c) Istnienie
czegoś może wynikać z hipotezy, która jest falsyfikowalna.

"Istnieje Bóg" więc jest zdaniem niefalsyfikowalnym. "Istnie-
je Bóg, niewidzialny Byt o ogromnej (jak na ludzkie zdolności
postrzegania) mocy - który komunikuje się z ludzkością przy
pomocy objawień i cudów przekraczających ludzkie i naturalne
możliwości i jest ich wiele w każdym pokoleniu" to hipoteza. Hi-
poteza ta jest równoważna do postawionej przez Augustyna [Ag]
w starożytności - on mówi, że cuda "nie przestały się dziać" i
na potwierdzenie opisuje te mu współczesne - gdyby nagle 100
lat później cuda jednak przestały się dziać, to byłby znaczny
kłopot.

Czy ta hipoteza jest niefalsyfikowalna? Błędne pytanie - był-
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by to naiwny falsyfikacjonizm Popper1 według którego prawie
nic w praktyce nie jest falsyfikowalne, z fizyką na czele. Ta hi-
poteza jest dobrze przetestowana i to wszystko co można powie-
dzieć, bez odniesienia się do procesu. Jak sfalsyfikować prawa
Maxwella, mając przed sobą stertę dowodów, że działają? Nie
da się. ’Zmiana hipotezy’ jest dopiero naukowa lub nie, pro-
ces jest falsyfikowalny lub nie - a tu nic zmieniać nie potrzeba.
Cuda dzieją się wielokrotnie jak się działy w każdym pokoleniu.
Wśród nich zaś są takie, jak ten z Fatimy, gdzie predykcja i inne
wymienione okoliczności dają nam dużą pewność, że są istotnie
cudami.

Gdyby cudów nie widziano przez dłuższy czas, to w prakty-
ce trzebaby wymyślić zmianę hipotezy i ta zmiana powinna być
możliwa do przetestowania. Co znaczy dłuższy czas: jeśli Augu-
styn może wyliczyć kilkanaście współczesnych cudów i twierdzi,
że mógłby ich podać wiele więcej, a myśmy nie byli w stanie
zrobić tego samego w XXI wieku, to by oznaczało, że coś się
zmieniło. Ale nic takiego nie zachodzi - oto w samej Polsce 2008
mieliśmy cud eucharystyczny w Sokółce, a w 2013 Legnicy. Z
uzdrowień Kościół liczy dziś tylko te najbardziej pewne i po-
twierdzone, w większości wedle reguł ustalonych przez Benedyk-
ta XIV.

W innych religiach owszem, można trafić na takie degenera-
tywne ’zmiany hipotezy’ - wobec cudów które miały być dawno
temu, a nie ma ich dziś. Roy Schoemann, profesor Hardwardu i
konwertyta na katolicyzm spytał za młodu chasydzkiego rabina
dlaczego żydowski Bóg nie przemawia od 2400 lat. Odpowiedź
brzmiała "bo Bóg nie znalazł nikogo kto byłby tego wart" - to
jest właśnie przykład zmiany niemożliwej do przetestowania. Po-
dobnie i Kalwin, nie mając cudów na poparcie swojej doktryny,
musiał wymyślić, że cuda przestały się pojawiać w Chrześcijań-
stwie z takich czy innych powodów.

W naszej definicji Boga jeszcze nie ma nic o wieczności,
wszechmocy i tak dalej - te rzeczy są z resztą możliwe do pojęcia
dla ludzi jedynie częściowo i niedoskonale. Musimy tu wprowa-
dzić rozróżnienie między tym, co ustalić możemy zmysłami a
tym co Bóg objawił jako religię. Stwierdzenia tego drugiego ro-
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dzaju będziemy nazywać artykułami wiary - odkrycie ich przez
interpretację objawienia jest przedmiotem teologii. Jest oczywi-
stym, że one nie są stwierdzeniami naukowymi. Teologia (kato-
licka) leży więc poza nauką empiryczną, bo musi uwierzyć w to,
co Bóg powiedział i przyjąć jako swoją przesłankę. Z praktycz-
nego punktu widzenia stoi jednak znacznie wyżej w porządku
prawdy, niż dowolna ideologia czy hipoteza, która by chciała
rozstrzygać o tych samych sprawach, nie odniósłszy adekwatnie
się do istnienia Boga i wyżej wymienionych dowodów. Oto co
znaczy adekwatnie: Stenger mówi "Religio, pokaż mi niepraw-
dopodobne predykcje". Oto i one są - jest więc Bóg i założył tą
jedną religię. Niechże więc teraz, kto chciałby założyć inaczej,
okaże taki sam albo lepszy dowód - by jedne dowody przeciw-
stawić drugim.

Nie mogą ich pokazać materialiści, ateistyczni neodarwini-
ści24 bardzo dziś wpływowi seks-uczeni pokroju Kinseya i Freu-
da 25 albo i metafizycy i reformatorzy religijni który wymyślali
religie i bóstwa po swojemu. Nikt z nich (ani ich następców)
tego zrobić nie może, o ile mi wiadomo.

Reasumując, możemy się przekonać metodami naukowymi,
że jest Bóg i religia katolicka od Boga pochodzi. Prawdopodob-
nie spotkamy wszyscy po śmierci katolickiego Boga i nie będzie-
my się mogli nawet wykręcić nieświadomością. Stawka zaś tego
jest ogromna - cała wieczność, o której objawienia Fatimskie
dosadnie nam przypominają.

4.3 Dygresja - falsyfikacjonizm
Niżej przedstawimy w większych nieco szczegółach metodę fal-
syfikacjonizmu, to jest testowania i rozwoju teorii naukowych
przez predykcje - co pozwoli przyjrzeć się pewnym bardziej za-
awansowanym problemom.

24zob. 5.8
25O naukowości Freuda pisał Popper [PPop], mimo to jest to dziś jeden

z najwięcej cytowanych autorów w psychologii (h-index 283). Kinsey zaś
rozmyślnie fałszował wyniki na poparcie "teorii" głoszących rozpasanie.
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4.3.1 Falsyfikacjonizm według Poppera

Omówimy w sposób bardziej dokładny falsyfikacjonizm, wymie-
niwszy najpierw parę ważniejszych punktów z "Logiki Odkrycia
Naukowego" Poppera [POP].

Zaczyna on od dyskusji problemu logiki indukcji (p. 1) tj
uzasadnienia praw ogólnych z dużej liczby obserwacji - odpo-
wiadając, że istniejące problemy z tą logiką są nierozwiązane, a
zapewne niemożliwe do przezwyciężęnia.

Następnie (p. 2) wprowadza on rozróżnienie procesu "rodze-
nia się nowego pomysłu" i procesu "jego logicznej analizy". Tyl-
ko to drugie, argumentuje, jest istotne. Logika wiedzy sprowadza
się do systematycznego sprawdzianu, jakiemu koncepcja powin-
na być poddana, by "poważnie ją wziąć pod uwagę". To znaczy,
powinno się jakoś ocenić, czy są dowody, a to czy inspiracją teo-
rii była filozofia, sen, czy baśń o krasnoludkach jest prawie bez
znaczenia.

Następnie opisuje on sposób dedukcyjnego sprawdzenia hi-
potez (p. 3). Mając hipotezę, należy wywieść jakieś niepraw-
dopodobne nieznane wyniki tejże hipotezy, to znaczy predyk-
cje, których inaczej byśmy się nie spodziewali. Potem należy
sprawdzić te wyniki przez doświadczenie, czy obserwację. Jeśli
są one błędne to hipoteza powinna być obalona, jeśli prawdziwe
to otrzymujemy dowód na potwierdzenie hipotezy.

Dalej (p. 4 - p. 8) porusza problem demarkacji, to jest od-
dzielenia zdań naukowych od nienaukowych, naukowych od me-
tafizycznych, obiektywnych od subiektywnych itd. Pozytywiści
usiłowali wówczas pozbyć się metafizyki, jako systemu bezsen-
sownych pseudozdań, co zdaniem Poppera, sprowadza się nie-
zmiennie do prób użycia do tego celu logiki indukcyjnej i wresz-
cie problemu indukcji. Zamiast tego, Popper proponuje podział
na hipotezy przetestowane emprirycznie i obiektywnie lub nie,
według jego metody testowania hipotez. Zauważa też, że przyj-
mowanie przez pozytywistów kryterium sensowności zdań - jako
redukowalnych do zdań atomowych, opisów czy obrazów świata,
grzebie dodatkowo logikę indukcyjną, bo zdania uniwersalne tak
zredukowane być nie mogą.

Szerzej dyskutuje on sprawę teorii naukowych, czyli (oględ-
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nie mówiąc) systemów zdań uniwersalnych, praw które obowią-
zują zawsze i wszędzie. W paragrafie 20. wspomina on pokrótce
o tym, że można wprowadzać hipotezy pomocnicze, co należy
traktować jako próbę skonstruowania nowego systemu i nale-
ży zadbać o to, by stopień falsyfikowalności teorii ciągle rósł
(wykluczał więcej niż przedtem) i rósł nasz stan wiedzy o świe-
cie. Jest to, jak zobaczymy, kluczowe dla możliwości stworzenia
zgodnej z naukową praktyką wersji falsyfikacjonizmu26

Ważną obserwacją jest, że każde stwierdzenie egzystencjalne
jest przeciwne jakiemuś stwierdzeniu uniwersalne: "istnieje jakiś
biały kruk", "nie ma białych kruków". Popper stwierdza, że w
jego systemie zdania egzystencjalne są niefalsyfikowalne tzn nie-
empiryczne - i jest to zasadniczy problem, bo na takich zdaniach
nauka zdaje się polegać. "Nie możemy przeszukać całego świata"
by sprawdzić, czy biały kruk istnieje, czy nie. Stwierdza on, że
"potrzeba czegoś więcej", by zdanie egzystencjalne mogło być
przetestowane. Podaje przykład: naukowcy nieskutecznie szu-
kali pierwiastka o liczbie atomowej 72 (hafn), dopóki Bohr nie
przewidział paru własności tego pierwiastka. To znaczy, trzeba
czegoś jeszcze, teorii, by zawęzić nasze pole poszukiwań. Robi
on też rozróżnienie między "zajściami" i "zdarzeniami" (p. 23)
rozróżniając pojedyncze zdarzenia od klas zdarzeń. Wskazuje,
że pojedyncze zdarzenia są bez znaczenia dla nauki27.

Popper wprowadza dalej stopnie sprawdzalności (Rozdział
VI, p. 31), przy użyciu pojęcia prawdopodobieństwa logicznego
(bez związku z pojęciem szansy czy losowości). Chodzi o po-
równanie, jak wiele możliwych obrotów wydarzeń zabrania dane
stwierdzenie. Tautologie (oczywistości, jak "2+2=4") możemy
przypisać logiczne prawdopodobieństwo 1 bo są prawdziwe nie-
ważne, co się wydarzy, sprzeczności zaś (2+2=5) logiczne praw-
dopodobieństwo 0 - bo są zawsze fałszywe.

Wszystkie zdania empiryczne są gdzieś pomiędzy 1 a 0, i na
ogół można porównać zdania relatywnie, ze sobą, jako mniej,
lub bardziej prawdopodobne. "Gdzieś jutro będzie deszcz" jest

26fakt, że ten fragment jest dość krótki i niejasny (nierozróżnienie hi-
potezy od serii zmieniających się hipotez) spowodował, jak sądzę, trochę
kontrowersji

27nie tu jasne z jakiego powodu
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bardziej prawdopodobnym zdaniem, niż ’Gdzieś w Berlinie bę-
dzie jutro deszcz’. A ’W Berlinie w dzielnicy Kopenick od 10
do 12 jutro będzie deszcz’ jest jeszcze mniej prawdopodobne.
Falsyfikowalne, wysoce specyficzne zdania są jednocześnie mało
prawdopodobne28. W rozdziale VII Popper zabiera się za pro-
blem prostoty, wskazując, że używający go (w jego czasach) na-
gminnie badacze epistemologii ani nie mówią w sposób spójny
czym ona jest, ani tym bardziej, dlaczego ona miałaby być czymś
pożądanym w hipotezie naukowej. Wskazuje następnie, że wpro-
wadzona przez niego falsyfikowalność jest w stanie dobrze temu
zaradzić, jeśli prostotę utożsamimy właśnie z nią. Geometria Eu-
klidesowa, powiada Popper, jest prostrza od krzywoliniowej, bo
łatwiej sfalsyfikować hipotezę, że opisuje ona promienie światła
jako proste. Możemy obmierzyć kąty trójkąta jaki tworzą trzy
promienie świetlne (np przy użyciu luster i laserów) i spodzie-
wać się, że suma powinna wynieść dokładnie 180 stopni. Jeśli
to samo będziemy chcieli zrobić dla geometrii krzywoliniowej
potrzeba będzie więcej pomiarów.

4.3.2 Lakatos i Falsyfikacjonizm wyrafinowany

Wokół teorii Poppera przez pierwsze dekady narosło trochę kon-
trowersji i niejasności. Część wynika z jego własnych poglądów
i możliwości ich uzgodnienia z rzeczywistością - można powie-
dzieć, że rewolucyjne pomysły rzadko rodzą się idealne. Część z
ataków, które wykrzywiały jego poglądy.

Jednym z ważniejszych krytyków Poppera był Thomas Kuhn,
historyk nauki i główny proponent naukowego relatywizmu. Wąt-
pił on, że falsyfikacje teorii w ogóle istnieją w nauce - owszem
istnieją anomalie, ale ich znaczenie jest inne.

Myślę, że zadowalającą syntezę tematu, wraz z dopracowaną
wersją falsyfikacjonizmu przedstawił w 1968 Imre Lakatos, na
którego artykule z 1968 roku chciałbym się oprzeć.

Wyjaśnijmy teraz trzy poglądy, które filozof Imre Lakatos
nazywa w swoim znanym artykule Popper0, Popper1, Popper2

28Obserwacja ta zdaniem Poppera (p. 72) grzebie indukcjonistyczne po-
mysły by stworzyć jakieś ’prawdopodobieństwo’ hipotezy - bardziej ’praw-
dopodobne’ hipotezy są zarazem bardziej nienaukowe.
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[Lak2] - gdzie prawdziwe poglądy Poppera leżą gdzieś pomię-
dzy Popperem1 a Popperem2. Popper0 zakłada, że nauka może
z całkowitą pewnością odrzucić teorię na podstawie niepraw-
dopodobnych predykcji i obserwacji wyników tychże predykcji.
Popperysta-0 uważa więc, że fizyka Newtona jest obalona jako
fałszywa przez apsydalną precesję Merkurego (obserwacja po-
dana na poparcie Ogólnej Teorii Względności Einsteina). Autor
zaznacza, że Popper0 nie ma nic wspólnego z prawdziwym Kar-
lem Popperem i jest błędną wulgaryzacją poglądów Poppera.
Filozofia Poppera-1 opiera się na śmiałych i twardo odrzuca-
nych hipotezach. Do tego potrzebuje “zdań obserwacyjnych” -
to jest [Lak2] (s.153) “czasoprzestrzennie jednostkowych stwier-
dzeń o istnieniu czegoś” np ‘Jutro między 22:00 a 23:00 na da-
nych współrzędnych +/- 1% zobaczymy kometę’. Co więcej mu-
si istnieć doświadczalna metoda, by stwierdzić prawdę lub fałsz
zdania i musi istnieć silny logiczny argument konsystencji lub nie
wyniku obserwacji z hipotezą. Jeśli taka śmiała predykcja może
być obalona (ponad rozsądną wątpliwość), to teoria musi być
odrzucona. Jest poważny problem z Popperem-1 (wskazanie go
Lakatos przypisuje Kuhnowi). Otóż Popper1 (którego Kuhn tam
błędnie utożsamia z Karlem Popperem) nadal głosi wyidealizo-
wany model rzadko możliwy do zastosowania praktyce. Kuhn
argumentował m.i. że kilka porażek nie może obalić obowiązują-
cej w społeczności podstawowej teorii (dopiero duża kumulacja
problemów, tj kryzys zmusza naukowców do szukania alterna-
tyw). Inny problem jest taki, że wszystkie teorie od swojego po-
czątku są obalone wedle tej definicji (s. 163) - więc obalenia nie
mogą “odgrywać dramatycznej roli w nauce”. Przykładów moż-
naby mnożyć: katastrofa w nadfiolecie dla falowej teorii światła,
problem eteru dla równań Maxwella, problem promieniowania
elektronu w atomie, rozmiar obserwowalnych obrazów gwiazd
(będących w istocie obrazem dyfrakcyjnym) dla teorii Koper-
nika i Ptolemeusza, obecny problem ciemnej materii, problem
unifikacji ogólnej teorii Względności i modelu standardowego.
Wszystkie te wyniki falsyfikują wiodące w danym momencie teo-
rie, ale porzucenie tychże teorii z tego powodu byłoby bez sensu.

Można wskazać inny problem - mamy wiodącą teorię taką jak
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Model Standardowy. Jesteśmy co do niej przekonani, że działa
bardzo dobrze i wyczerpaliśmy jak na razie empiryczne możliwo-
ści testowania jej. Jak możemy tą teorię sfalsfikować? Czy mo-
żemy podać eksperyment który może sfalsyfikować Model Stan-
dardowy? Nie może być to nic przetestowanego do tej pory (co
do tych jesteśmy przekonani, że działają dobrze), a możliwo-
ści dalszego testowania się na razie wyczerpały. Wydawałoby się
więc, że falsyfikowalnośc jest tym niższa, im lepiej przetestowa-
na jest teoria - co jest bez sensu. Widzimy wreszcie, że Popper1
jest standardem niemożliwym do zastosowania w nauce.

Popper2 koncentruje się na rozwoju teorii, która jest testo-
wana, lub zmieniana. Zmiany mogą być progresywne i degene-
ratywne. Dobrze ustalonej teorii nie da się na ogół sfalsyfikować
jednym wynikiem, ani jej całkowicie odrzucić - ale ważne jest co
uczeni robią z problematycznym wynikiem. Jeśli zmiana w teorii
generuje nowe predykcje, które mogą być testowane, albo jeśli
np wyjaśniamy błąd eksperymentu będąc w stanie eksperyment
naprawić i zademonstrować jego działanie - to jest to zmiana
progresywna. Przy zmianach progresywnych przewidujemy i te-
stujemy nowe informacje. Jeśli zmiana niczego nie przewiduje
ale ‘tłumaczy’ przeszłe zjawiska, albo dostosowuje się do jed-
nych błędnych predykcji, by dodać do tego inne też błędne, to
jest zmiana degeneratywna. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć
nowych informacji, reinterpretujemy znane fakty - jako rzekomo
efekt czegoś. Taka teoria jest nienaukowa, czy też bezużyteczna,
bo nic nie przewiduje.

Obalenie i zastąpienie jednej kluczowej dla danej dziedziny
teorii przez drugą trafia się rzadko, trwa dłuższy czas i zachodzi
dopiero wtedy, gdy jest dostępna lepsza teoria. Lakatos zaznacza
(s. 163): “Nie może być obalenia (teorii) bez zaakceptowania
lepszej teorii”.

4.4 Błędne ataki falsyfikacjonistyczne
Dodajmy małą dygresję do Poppera0, Poppera1 i Poppera2 z
[Lak2]. Można spotkać dziś popularne, ale błędne zarzuty prze-
ciwko religii, które wykorzystam do zarysowania lepiej pewnych
kwestii.
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Oto przykłady: “wiara w Boga jest niefalsyfikowalna, w in-
nych słowach nie może być przetestowana, żeby zobaczyć, czy
jest fałszywa.” [RSim], transubstancja nie jest falsyfikowalna,
bo nie można wykryć aby Hostia się zmieniła po przeistoczeniu
(film na youtube [ff]).

Poglądy te mieszają zwulgaryzowany falsyfikacjonizm z rów-
nież zwulgaryzowanym i obalonym pomysłem redukcji wiedzy
do obserwacji zmysłowych. Popper0 jest w stanie oddzielić teo-
rię naukową i obserwowalne predykcję tejże teorii. Na przykład
nie widzimy Bozonu Higgsa29 , ale mamy taką strukturę wnio-
skowania (opisaną językiem naturalnym i matematyką), której
jest on częścią i jeśli załozymy, że ona jest prawdziwa, to po-
winno być widać pewne obserwacje. Nie możemy sobie wziąć
Bozonu Higgsa jako oddzielnego obiektu, której istnienie da się
wykryć empirycznie bez odwołania się do treści teoretycznej.

Transubstancjacja wynika z chrześcijańskiego Objawienia:
jeśli jest ono prawdziwe, to transubstancjacja też jest prawdzi-
wa. Jeśli ktoś by chciał badać chrześcijaństwo przy użyciu fal-
syfikacjonizmu “Popper0”, to dopiero może się zastanowić czy
ma ono jakieś predykcje i czy one się sprawdziły, a wyrywanie
pojedynczych stwierdzeń bez ich uzasadnienia, to absurdalny
zarzut30.

Jakby ktoś chciał poszukać predykcji to ta książeczka dys-
kutuje właśnie przykład nieprawdopodobnej predykcji cudu z
objawienia prywatnego (w kontekście kilku innych regularnie
powtarzających się, przewidzianych objawień). Są też inne cuda
i inne dziedziny teologii. Na przykład, biorąc podręcznik kato-
lickiej teologii mistycznej znajdziemy w nim przepis pewnego
procesu z określonymi skutkami dla stanu ludzkiego ducha, któ-
re mogą być osiągnięte, jeśli człowiek ten proces przepracuje.

29Jedyne co widzimy to produkty rozpadu, żyje ta cząstka bardzo krótko.
Nie reaguje ona z fotonami, więc dla światła widzialnego jest przezroczysta.
Wizualizacje, które pokazują fizycy są na ogół schematami trajektorii pro-
duktów rozpadu zob. "Seeing is Believing: Constructing the Higgs Boson"
Ch. Yen.

30Ciekawostka: o transubstancjacji podobnie pisze Hume we wstępie do
Ch. X [Hum], obracając protestancki argument o tym przeciwko fundamen-
tom samego protestantyzmu

42



4.4 Błędne ataki falsyfikacjonistyczne 4 UWAGI

Jest to predykcja którą można powtarzalnie zweryfikować i po-
wiedzieć, czy działa, czy nie. Część takich efektów nie może być
wyjaśniona w sposób naturalny - zwróćmy uwagę na przykład
wielu Świętych i Męczenników, ich cuda, nadprzyrodzone cnoty,
stygmaty, nierozkładalne ciała po śmierci itd.

Drugi pseudoproblem polega na tym, że mówiac o twardej
falsyfikacji bez uwzględnienia założeń Poppera-1 i praktyki me-
tody naukowej dostajemy argument tak dobry jak falsyfikacjo-
nizm “Popper0” - czyli coś zarazem nierealnego do zastosowania
i nieuzasadnionego logicznie. Jest to zawarte w wymaganiu by
dało się sprawdzić, czy coś jest fałszywe. Jeśli mamy popartą
dowodami teorię to nie da się już łatwo sprawdzić, czy jest fał-
szywa, tj spróbować obalić licząc, że to może zadziałać - to jest
prawie niemożliwe i bardzo rzadko występuje w rzeczywistości.
Gorsza hipoteza czy teoria może być zastąpiona przez lepszą
(według Poppera2) - co z definicji oznacza odtworzenie tych sa-
mych wyników plus dodanie lepszych - musi nastąpić zmiana
hipotezy, a wpierw musi nastąpić powóð tej zmiany.

Nie sposób zaatakować tak Kościoła, który niezmiennie przy-
znaje rozumowo (nie w sensie artykułów wiary) to samo: że jest
Bóg i religia objawiona i daje coraz to nowe tego dowody w
cudach i znakach. Dopiero proces zmian hipotezy może być nie-
naukowy - ale gdzież te zmiany31?

Po drugie: obalanie teorii nie dzieje się w próżni (Popper2),
jedna teoria zastępuje drugą jeśli jedne dowody przeważą nad
drugimi. Tu zaś fałszywie chce się "obalić" religię i niby zostawić
próżnię, ale zarazem wślizgnąć do tej próżni jakąś swoją ideolo-

31Można tu podnieść znaną historię, że zmianą był heliocentryzm w
XVIII wieku. Po pierwsze jednak, to byłaby zmiana nie w porządku ro-
zumu, a w porządku (drugorzędnych) artykułów wiary. Po drugie ja się z
tym nie zgadzam. Można o tym poczytać w "Przeciw Metodzie" (s. 234-
238) filozofa nauki Feyerabenda (nie mającego żadnych powiązań natury
religijnej). Kościół nie wyciągnął ptolemeizmu z Biblii i Tradycji, a inter-
pretował Objawienie w oparciu o obowiązującą teorię naukową, w którą na
przełomie XVI i XVII wieku wierzyli prawie wszyscy eksperci (np Brahe i
Magini). Nie jest to więc zmiana Objawienia. Galileuszowi, opłacanemu z
resztą przez papieża, polecano uczyć kopernikanizmu jako hipotezy, jeśli by
chiał. Zaczął on jednak propagować nową teorię jako prawdziwą, przeciw
empirycznym dowodom.
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gię metafizyczną i aksjologiczną bez dalszego dowodu. Muszą oni
uciec przed postawieniem jednej hipotezy przeciwko drugiej, bo
ani równych dowodów katolickim dać nie mogą, ani katolickich
dowodów podważyć skutecznie nie potrafią (por. 3.2.5).

Efektem jest tryb "koncertu życzeń", w którym katolicyzm
ma spełnić to lub owo i zawsze ten standard można w razie
potrzeby podnieść, zaś sam krytyk będzie wierzył w to lub owo
ot tak, poza możliwością równożędnej krytyki.32

Na marginesie zupełnie możnaby się zastanowić, co by się
stało, gdyby nic nadzwyczajnego nie wydarzyło się 13 paździer-
nika. Pewnie większość ludzi nie porzuciłaby z tego powodu
swojej wiary, natomiast ferwor by znacznie osłabł i byłby to
niewątpliwie argument przeciwników religii katolickiej, bo tłum
dorosłych okazałby się zwiedziony przez trójkę małych wizjone-
rów. Kult nazywający siebie “Świadkami Jehowy” słynie z nie-
trafionych predykcji końca świata - po takiej predykcji notowano
wyraźny odpływ wyznawców, a władze kultu musiały pod na-
porem krytyki zwalać winę na “nadgorliwych głosicieli”. Gdyby
ktoś pytał, czy można sprawdzić “czy religia chrześcijańska jest
fałszywa”, można odpowiedzieć, że była taka okazja w Fatimie
13 października 1917 i wyszło, że nie jest fałszywa.

32My krytykować jednak będziemy, np w 5.8.
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5 Sceptycy
Ten rozdział poświęcony jest polemice z opiniami różnych scep-
tyków, to znaczy niewierzących w nadprzyrodzone pochodzenie
zjawiska z 13 października - czy to dopatrując się jego natural-
nego wyjaśnienia czy też, rzadziej, stwierdzając, że nie sposób
ustalić, co tam się stało. Nieliczne z nich, napisane od razu po
wydarzeniu, zawierają różne cenne informacje do których warto
się odnieść - mówię tu o F. Oomie i D. Pinto Coehlo. Warto
przyjrzeć się też prasie antyklerykalnej, która o wydarzeniach z
13 października napisała niewiele, bardziej próbowała zdyskre-
tytować ten cud i religijne rozruchy (2 miesiące później “postę-
powy” rząd został obalony w puczu Paisa).

Reszta pochodzi z lat 70., 80. lub późniejszego okresu. Więk-
szość tych prac, jak zobaczymy, nietrudno obalić, często nawet
nie sięgając do lepszych źródeł. Chciałbym zaznaczyć, że takich
samopodważających się prac sceptyków nie należy traktować ja-
ko dowodu na cudowność zjawiska, ani zwolnienie ze zdrowego
krytycyzmu względem wiary w jakiekolwiek cuda i objawienia.
Natomiast stało się tak, że takie rzeczy są szeroko rozpowszech-
nione i, że z tego, co mi wiadomo wielu ludzi bierze je za dobrą
monetę. Ważne jest więc, by wyprostować te sprawy i dać kato-
likom lepsze podstawy do dyskusji z osobami, które takie rzeczy
rozpowszechniają.

5.1 Sceptycy krótko po Cudzie Słońca.
Trudno powiedzieć, czy nasz pierwszy bohater jest sceptykiem,
ale jest to niewątpliwie bardzo wartościowe świadectwo. Frede-
rico Oom, dyrektor obserwatorium i profesor nauk przyrodnicz-
nych był zacytowany w “O Seculo” z 18 października w rozmowie
z dziennikarzem. Stwierdził, że zjawisko “było kompletnie obce
dziedzinie nauk którą on praktykuje”, a zapytany przez dzienni-
karza, czy mógł być to efekt psychologiczny dodał, że być może.
Jako “wybitnego astronoma” zapytano go konkretnie co myśli
([slj] s. 42) o “zjawisku kosmicznym w Fatimie, o którym świad-
czą tysiące osób” - mówi “gdyby to było zjawisko kosmiczne to
obserwatoria meteorologiczne i astronomiczne by je dostrzegły.
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I o to właśnie chodzi - one zawsze rejestrują każde zaburzenie
w światowym systemie nieważnie jak małe. Więc widzicie sa-
mi. . . ”. Dziennikarz następnie przerwał i zapytał: “Czy był to
efekt psychologiczny?”, na co Oom odrzekł “Czemu nie? Może
był to dziwny efekt psychologicznej sugestii. Tak czy inaczej, był
on kompletnie obcy dziedzinie nauki którą uprawiam”.

Oom, specjalista od fizyki atmosfery i astronomii, stwierdza,
że było to obce jego dziedzinie nauki - to znaczy nie był to efekt
meteorologiczny, ani astronomiczny. Wiemy, że nie łatwiej jest
też z “sugestią”, która sugeruje dziennikarz.

Domingos Pinto Coelho prawnik i aktywista monarchistycz-
ny i katolicki pisze tak na łamach “A Ordem”([slj], s.55, [CB],
s.157) w parę dni po wydarzeniu:

“Deszcz zelżał, a do 13:45 przestał padać kompletnie.
Słońce, do tej pory ukryte ukazało się pośród chmur,
które poruszały się dość szybko. Przez zmienną gę-
stość okrywały Słońce przezroczystym całunem. Ra-
zem z tłumem, spojrzeliśmy z uwagą na Słońce przez
chmury i widzieliśmy je w nowej postaci, nowej dla
nas, podkreślamy. Raz otoczone czerwonawymi pło-
mieniami, raz z pierścieniem żółci lub jasnego fio-
letu, raz wydawało się ożywione bardzo szybkim ru-
chem obrotowym, raz nawet pozornie urywając się z
nieba, zbliżając się do Ziemi i dając mocne ciepło.
Nie zaprzeczamy, te zjawiska, których wcześniej nie
widzieliśmy wywarły na nas wielkie wrażenie.”

Dalej zaś:

“Czy to co widzieliśmy ze Słońcem było nadzwyczajną
rzeczą? Czy mogła być ona wyprodukowana w analo-
gicznych okolicznościach? Właśnie analogiczne oko-
liczności spotkały nas wczoraj (niedziela, 14 paździer-
nika). Widzieliśmy takie same ruchy obrotowe, taką
samą sukcesję kolorów. Nawiasem mówiąc nie pole-
camy czytelnikom powtarzać eksperymentu (patrze-
nia na słońce? K.Z. ), lekarz powiedział nam, że to
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niebezpieczne wystawiać źrenice na działanie silnego
światła, takiego jak słoneczne. Mogą one skurczyć się
tak mocno, że nigdy więcej się nie rozszerzą.”

Dalej zakłada on, że cud nie jest prawdziwy, ale nie komentu-
je na temat naturalnego wyjaśnienia. To co on widział 14 paź-
dziernika wydaje się ważne. Napisał jednak niewiele i nie dał
się dalej “pociągnąć za język” swoim adwersarzom na łamach
“A Ordem”. Nie wiadomo np czy widział słońce urywające się z
nieba i zblizające do ziemi.

Sam rotacyjny ruch i kolory, które widział są bardzo rzadkim
zjawiskiem w naturze, wiemy to od Amorina i innych naukow-
ców. Jednak, jakimś sposobem widział je już następnego dnia.
Czy mógł widzieć “drugi” Cud Słońca, bez trójki wizjonerów i
tłumu? Warto wymienić tu parę szczegółów.

1. Napisał, żeby nie powtarzać “tego” eksperymentu, bo le-
karz powiedział mu, że “patrzenie na silne światło słonecz-
ne” jest bardzo niebezpieczne - więc za drugim razem mu-
siał on patrzeć na Słońce - i to na silne światło.

2. Nie napisał on tego, co “O Seculo”, obydwaj Almeida Gar-
retowie, “O Dia” i wiele innych źródeł uznaje za najważ-
niejszy szczegół: na “słońce” można było patrzeć bez żad-
nego dyskomfortu bo wyglądało ono jak Księżyc, czy srebr-
ny talerz.

3. Pisze on coś niespodziewanego - “słońce” z 13 października
nie oświetlało wszystkiego na kolorowo jak u innych, ale
miało “pierścień”. Jest to niespotykane - ale pojawia się
w innym miejscu - to jest u Meessene’a ([ms], s. 5), który
opisuje, co widział, gdy sam wpatrywał się w słońce, chcąc
zbadać hipotezę.

Pinto Coelho mógł więc wpatrywać się w słońce za drugim
razem, zobaczyć to, co widział Meessen i nieświadomie dopaso-
wać do tego swoją wizję fenomenu z 13 października. Tłumaczy
to dobrze jego lakoniczny opis tego drugiego zjawiska - jak po-
kazaliśmy Messenne, patrząc na Słońce, nie widział większości
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tego, co widziano w Fatimie. Meessen i Pinto Coelho zgodnie
pokazują, że patrzenie na słońce w połączeniu z tym, by chcieć
widzieć “cud słońca”, może wyprodukować jakieś umiarkowanie
podobne efekty.

Sceptycyzm był rozpowszechniony w prasie przychylnej tam-
tejszej antyklerykalnej władzy, ale raczej wzbraniała się ona by
napisać cokolwiek na temat tego, co widziano 13 października.
“A Republica” z 20 października (organ partii Ewolucjonistów)
([CB], s. 163) pisze “W pełni cudownie. Kolejny cud. Nasza Pani
zamierza się objawić w Lizbonie” - chodziło tu, o to, żeby zdys-
kredytować widzących z Fatimy porównując ich do kogoś innego
kto twierdzi, że ma objawienia. 28 października z kolei pisze ar-
tykuł pod tytułem “W pełni cudownie. Mamy piśmienne medium
i uzdrowiciela od Jezusa. Misja Galilejczyka jest kontynuowana
na ziemi”. Chyba ten nagłówek wystarczy za komentarz.

Podobne inne tego rodzaju media ([CB], s.163) - “A Lucta”
z 18 października naśmiewała się trochę z tłumów śpiewających
religijne hymny. “O Mundo”, dziennik najbardziej zainteresowa-
ny objawieniami już w sierpniu (to jest rzekomą naiwnością ga-
piów i rozruchami na tle religijnym) dołączyło się dopiero 20
października, (wcześniej miało bunt pracowników). W krótkim
artykule nazwało całą sprawę oszustwem uknutym przez jakichś
hohsztaplerów, by zwieść prostaczków. Dostało się też byłemu
już kompanowi de Almeidzie z “O Seculo”, zwanym tam “byłym
seminarzystą”. O cudzie “słońca” nic nie napisało. “O Portugal”
należący do stronnictwa premiera Costy napisało krótko, że wi-
dziano srebrne tańczące słońce, dodając trochę poetyckiego ję-
zyka i ironii ([CB], s. 153), sugerując czytelnikom, że nie sądzi
aby warto było przejmować się takimi głupotami na poważnie.

5.2 Nickell, Radford i inni
Joe Nickell w książce “Looking for a Miracle” [Jn], rozdział ‘ “Miracle”
at Fatima’ usiłuje stwierdzić sprzeczność w zeznaniach świadków
cudu. Pisze, (s. 2236) że jedni świadkowie widzieli jak słońce
kręciło się jak fajerwerk, inni, że “tańczyło” (co jest równoważ-
nym określeniem), a jeszcze inni, że słońce spadało na tłum (ze
świadectw wiemy, że te zjawiska następowały na przemian na
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przestrzeni 8-10 minut). Do tego twierdzi, że niektórzy widzieli
kulę światła szybującą ze wschodu na zachód i deszcz białych
kwiatków które znikały. A to ciekawe. Skąd wziął to ostatnie?
Przypisy zdradzają, że przepisał z książki “Miracles” Scotta Ro-
go, [SR] s. 227 gdzie jest świadectwo monsignore’a Johna Quare-
mana (przekręcone, w [DM2] nazywa się on “Quaresma”). Jest
jednak jeden szkopuł - to świadectwo jest z cudu z 13 września, a
nie 13 października, co z resztą Rogo napisał. Nickell wymieszał
zaś zeznania z 13 października, z tymi z 13 września i głosi, że
zeznania są sprzeczne.

Cytuje on w tym ustępie jeszcze dwóch ludzi oprócz Scot-
ta Rogo i to też jest ciekawe. Jeden, Gerard Larne nie odnosi
się do oryginalnych materiałów nt Cudu Słońca, pisze tylko, że
szło o “srebrne tańczące słońce” itd i podsumowuje, że skoro ob-
serwatoria słoneczne na ziemi nie widziały żadnych anomalii na
słońcu, to musiała to być masowa halucynacja. Szybko zmienia
temat na zapiski Łucji która uważała, że zorze polarne z 1938
roku zwiastują karę Bożą, co jest widać znakiem ciemnoty, bo
przecież zorza polarna to fenomen naturalny. O tym jaki to ma
związek z cudem z 13 października, albo o tym, że chodziło tu
nie o zorzę a o drugą wojnę światową rok później wspomnieć
nie raczy (pomijam już sprawę, czy Łucja Dos Santos napraw-
dę to przewidziała, czy nie). Drugi, Arvey na s. 70-71 również
cytuje świadectwa ze Scotta Rogo - okazuje się, że to on jest au-
torem błędu zmieszania świadectw z września i października tj
pisze o szybującej, świetlistej kuli. Poprawnie za to wskazuje, że
deszcz białych kwiatków był we wrześniu - tą część więc Nickell
wyprodukował samodzielnie.

Chcąc wytłumaczyć zjawisko Nickell cytuje parę słów z frag-
mentu świadectwa Jose Maria Almeidy Garret u Rogo [SR],
s.230-231 (Rogo myli go z jego ojcem Goncalo Xavierem, profe-
sorem, za Williamem Walshem) i Ignatiusa Pereiry i sugeruje,
że skoro tłum ludzi patrzył na słońce wprost, to pewnie miały
miejsce halucynacje wynikające z uszkodzenia wzroku w połą-
czeniu z masową sugestią. Tylko, że: w sąsiednim zdaniu Jose
Maria pisze, że widział “blade słońce” które nie oślepiało, a Rogo
pisze, że Ignatius Pereira nie był w tłumie wokół Cova da Ira,
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a 9 mil od Fatimy, w szkole i widział zjawisko niezależnie od
wizjonerów, tłumu i ich predykcji. O tym dlaczego nie uważam,
żeby ten cud był skutkiem patrzenia na oślepiające światło albo
sugestii pisałem wcześniej - to inna sprawa. Oddzielnie jednak
trzeba wskazać, co Joe Nickell robi ze swoimi hipotezami mając
dowody przeciwko nim przed swoim nosem.

Dodaje do swojego wytłumaczenia on jeszcze parhelion to
jest słońce podwójne - statyczne zjawisko świetlne wynikające z
rozproszenia światła na kryształkach lodu w powietrzu. O tym,
że tańczące “blade słońce” wygląda inaczej niż parhelion się nie
rozpisuje, natomiast dodaje, że w latach 80 w Los Angeles po-
jawił się parhelion no i niektórzy Katolicy myśleli, że to cud,
wiec w Fatimie zapewne było tak samo. Pisze on tak (s. 2236)
(tłumaczenie moje).

“Kościół (. . . ) zadeklarował, że te wydarzenia są wia-
rygodnym cudem. Sceptycy odpowiedzieli, że ludzie
gdzie indziej na świecie patrzyli na to samo słońce i
nie widzieli obrotów, a obserwatoria astronomiczne
nie zaobserwowały odchyleń od normy. Więc lokalne
zjawiska takie jak masowa histeria i słońce podwój-
ne (parhelion) są bardziej rozsądnym wyjaśnieniem.
Ta ostatnia możliwość zyskuje wiarygodnosć wobec
stwierdzeń, że srebrny dysk miał zły azymut i elewa-
cję by być słońcem. Podobny fenomen wydarzył się w
1988 roku na katolickiej mszy na świeżym powietrzu
w Los Angeles.”

Każde z tych zdań to błąd, albo sugerowanie czegoś co nim
jest.

1. Kościół uznał cud - sceptycy odpowiedzieli, że to nie cud
bo blade słońce to nie gwiazda układu słonecznego. Ukryte
założenie, że cud wymaga by słońce się poruszyło wzglę-
dem Ziemi, albo, że wierzący tak zakładają (wcale nie).

2. Lokalne zjawiska TAKIE JAK “masowa histeria czy par-
helion” - to znaczy lokalne zjawiska są lepszym wytłuma-
czeniem, parhelion jest lokalnym zjawiskiem - ale to nie
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znaczy, że parhelion jest lepszym wytłumaczeniem (wobec
sprzeczności).

3. Parhelion nie jest srebrnym dyskiem i jeśli ma inny azy-
mut niż słońce to musi mieć jednocześnie zbliżoną elewację
(parhelion poboczny). (Azymut też jest błedny, parheliony
widać w okolicach kręgu halo o ustalonej odległości kąto-
wej względem słońca, tymczasem “blade słońce” z oddali
widziano pod różnymi azymutami, ale zawsze od strony
Fatimy [Dl]).

4. “Podobny fenomen wydarzył się w Los Angeles” - “podob-
ny” bo ktoś uznał go za cud, nie podobny fenomen jak
parhelion.

Jeszcze innym przedmiotem zainteresowania Joe Nickella jest
ustalenie że Łucja dos Santos (jedna z trójki wizjonerów) nie
jest wiarygodna, mówiąc delikatnie. Trudno zrozumieć, o co mu
chodzi, pewnie ma być to jakiś argument, że Cud Słońca nie
jest cudem. Cóż, wieści o tym, że 13 października ma się stać
cud rozniosły się po całej Portugalii z wyprzedzeniem - to jest
niepodważalne. Jedni pewnie je powtarzali w świątobliwym na-
stroju, a inni uważając za żart i bzdury, czy nawet argument
przeciwko religii. A 13 października tłum ludzi widział w ustalo-
nym miejscu i czasie tańczące “słońce”. To, że Łucja miała lepsza
czy gorszą opinię w swojej wiosce, nie zmienia w tej sprawie nic.

Drugi sceptyk Benjamin Radtford, jest wyraźnie związany z
Nickellem, bo głównie jego cytuje w swoich artykułach na temat
Fatimy. Jeden z nich mówi o świadectwach, że ubrania świadków
wyschły w cudowny sposób podczas cudu [BR]. Radtford usiłuje
się z tym rozprawić następująco: skoro było widać Cud Słońca,
to chmury nie mogły być gęste, z resztą w Portugalii o tej porze
roku niewiele pada, a na zdjeciach ludzie mają złożone parasole
Oznacza to, że pewnie nie padało mocno i ubrania nie były aż
tak bardzo mokre, więc nie było żadnego cudu. To, że ludzie
twierdzą inaczej jest jego zdaniem efektem sugestii.

Cóż, de Almeida, reporter z “O Seculo” [bla] pisze w swoich
dwóch artykułach, że gęsty deszcz padał od 10 rano aż do ob-
jawienia, ludzie wyglądają jakby sie dopiero co wykąpali, mają
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na sobie przyklejone mokre ubrania, a drogi zamieniły się w głę-
bokie błoto. Radtford czytać niczego nie musi, oprócz Nickella
z którego akurat słusznie wyczytał, że padał deszcz, a resztę hi-
storyjki ułożył sobie sam (o tym czy na zdjęciach widać ślady
tego schnięcia ubrań pisze Dalleur [Dl], analizując cienie pod-
czerwieni).

W drugim artykule [BR2], oprócz hipotezy z parhelionem
wziętej od Nickella, Radford pisze tak: “Tak naprawdę, Fatima
jest tylko jednym z setek objawień uważanych za objawienia
Maryi Panny przez wieki”. Ciekawe, co to zdaniem tegoż Rad-
forda są te objawienia, bo Kościół Katolicki aż tyle z pewnością
nie naliczył. Są to mianowicie jego zdaniem: kupka wosku i sęk
w płocie, a do tego Pan Jezus w Tortilli i bułka Matka Teresa
z Kalkuty. To znaczy, rzeczona bułka przypomina twarz starej
osoby w habicie i to tenże Radford porównuje do Cudu Słońca.

To co wielu ludzi wie o Cudzie Słońca pochodzi właśnie od
Nickella i Radforda, których na przykład angielska Wikipedia,
(popularne medium edytowane przez anonimowe osoby) cytu-
je jako szacownych badaczy. Wtórują temu różne inne strony i
podcasty. Jeden z nich, polski podcast o nazwie “Stacja Ateizm”
(Bogumił van den Broeck i Kondrad Chrzan), cytuje Radforda
i Nickella w [ST] (19:45), ale już z jeszcze innymi nowymi re-
welacjami, których nie udało mi się nigdzie znaleźć. Radford i
Nickell mianowicie ich zdaniem zajęli się “tropieniem oryginal-
nych raportów na temat tego co wydarzyło się w Fatimie” (no
właśnie nie) i znaleźli “masę totalnie skonfliktowanych ze sobą
zeznań” (nie masę a parę urywków, a konflitky wyprodukował
Nickell z kimś drugim mieszając różne raporty). Dzieci widziały
zaś rzekomo jak “Matka Boska miała skarpetki, była obwieszona
biżuterią i miała całkowicie czarne oczy”.

Widać tu dobrze ogólny mechanizm. Na podstawie ksiażki
Rogo [SR], która cytuje kilka świadectw wziętych z [WW] po-
wstało parę innych, coraz bardziej przekręcajacyh to co tam
było napisane. Zmieszano świadectwa z cudu z września i cudu
z października, dodano do tego różne dziwne hipotezy, masowe
sugestie itd, nie dbając o to by je skonfrontować z oryginalnymi
źródłami. Kolejni sceptycy zaś cytowali się wzajemnie tworząc
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fikcję wiarygodności. Wreszcie do widzów choćby tego podcastu
docierają bajki o tym, jak to Nickell z Radfordem tropili orygi-
nalne źródła, podczas gdy w rzeczywistości ani ich na oczy nie
widzieli, ani nie chcieli widzieć, ani nawet nie opracowali dobrze
tych małych urywków które znaleźli u Rogo. Do tego ta dziwna
historia z czarnymi oczami, biżuterią i skarpetkami - nie wiem
skąd B. van der Broeck ją wziął, ale ja jej nie znalazłem ani u
Nickella, ani u Radforda, ani w innych źródłach o Fatimie.

Błąd redukcjonizmu jak to ujmuje Dalleur ([Dl], s. 1), nie
pojawił się od razu. Po objawieniach portugalski Kościół ogłosił
swoje, Portugalię opanował prokatolicki rząd Salazara, a w in-
nych środowiskach za granicą sprawa była nieznana. Po wojnie
w USA wydano tłumaczenie książki Costa Brochado i książki
De Marchiego i Walscha - a większość “sceptycznych” prac które
cytuję wydano dużo później. Te prace stawiają coraz dziwniejsze
hipotezy, które łatwo mogą być odrzucone po zbadaniu źródeł -
trudno byłoby je stawiać krótko po wydarzeniu, gdy wiele osób
jeszcze wiedziało, co tam się stało. W latach 90 w USA, gdy
pisał np Joe Nickell sytuacja jest inna - jedni o tym w ogóle nie
słyszeli, dla drugich to mit, a inni uwierzą w pierwsze z brzegu
wytłumaczenie, o ile zgadza się z ich ideologicznymi przekona-
niami. Nie ma przecież na pierwszy rzut oka powodów, by nie
wierzyć jakiemuśtam Bogumiłowi, że naprawdę jakiśtam Nickell
zbierał oryginalne dowody i natrafił na “masę sprzeczności”.

5.3 McClure, Schwebel, Rahner
Inna popularna książka to „Evidence for Visions of Virgin Mary”
Kevina McClure [Mcc]. O cudzie z Fatimy pisze on w oparciu
o kilka świadectw wziętych z De Marchiego (w tym “O Seculo”,
“O Dia” i Jose Almeidy Garrett). Na s. 78 pisze, że nie da się
zaprzeczyć, że coś całkowicie niezwykłego miało miejsce, nato-
miast inne czynniki powstrzymują go przed przyjęciem prostego
wniosku, że to był cud. Te czynniki to: - Mimo obecności fo-
tografów nie ma autentycznego zdjęcia fenomenu. - Tylko część
tłumu (“być może mniej niż połowa”) widziała cud, jego zda-
niem. - “Świadectwa nie są spójne, co rodzi wątpliwości co do
obiektywności wydarzenia”
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Niestety drugi i trzeci zarzut nie został poparty źródłami.
Sam szukałem świadectw ludzi, którzy nic nie widzieli i znala-
złem jedno bardziej wiarygodne - list markizy Isabel de Melo
(np w [slj] s. 272) i parę krótszych wzmianek, z których część
jest pewnie odniesieniami do tej samej osoby. Wiadomo, że Isa-
bel de Melo była głęboko religijną osobą, 13 października stała
niedaleko wizjonerów. Zanotowała, że ludzie w jej bezpośred-
nim sąsiedztwie widzieli cud i byli przerażeni. Ona zaś “mogła
skupić wzrok na słońcu”, ale nie widziała poza tym nic nad-
zwyczajnego. Nie znalazłem śladów tego, by “połowa tłumu” nie
widziała cudu. Sainte Trinite w “The Whole Truth About Fáti-
ma” wspomina też o Isabel de Melo. Angielska wikipedia (przed
4 października 2021) wskazuje na Jakiego s. 170 i 232 - co jest
błędem, s. 170 jest na temat innego wydarzenia z lat 20, a s. 232
opisuje przypadek pewnej Angielki, która widziała cud.

Nie ma niestety konkretów co do niespójności świadectw.
McClure załącza kilka z nich bez większego komentarza, więc nie
da się stwierdzić o co mu chodzi. Jesli o te świadectwa chodzi, to
artykuł z “O Dia” ([Mcc] s.80) opisuje niebieskie światło, pod-
czas gdy np Almeida Garret wskazuje w analogicznym miejscu
kolor fioletowy - to może wskazywać, że autorzy widzieli co inne-
go w tym samym czasie. McClure może stawiać tu więc zarzut,
że zjawisko nie było “obiektywne”, gdyż różni ludzie widzieli co
innego. Różni ludzie oglądając srebrne słońce z różnych miejsc
mogli widzieć trochę co innego - na przykład jedni mogli widzieć
ametystowy a inni niebieski kolor . Amorin (u Jakiego, [slj], s
294) twierdzi, że to możliwe przy meteorologicznym wyjaśnie-
niu, dla porównania cytuje artykuł meteorologiczny w którym
“Słońce wydawało zielone ze środkowego pokładu statku, ale nie
z niższego, lub wyższego” (on sam wspomina też kolor zielony).

McClure ostatecznie nie daje prostej odpowiedzi na pyta-
nie “cud, czy nie”. Przyznaje on, że fenomen jest unikalny i nie
może być łatwo porównany z żadnym historycznym wydarze-
niem. Wskazuje też na częściowe podobieństwo do wydarzeń ty-
pu UFO. Polecam uwadze czytelnika ten fakt, że dodanie do
wniosków McClure’a moich rozważań o istotniości nieprawdopo-
dobnej predykcji przechyla szalę na stronę cudu, i że McClure
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zgadza się z moimi podstawowymi przesłankami.
McClure podobnie jak Rogo bywa wyrywany z kontekstu

przez innych sceptyków. Np Lisa Schwebel ([Sch] s. 39) pisze
tak

„Badając sprawę bliżej jest wiele problemów z cudem słońca.
Nie tylko nie wszyscy widzieli fenomen ale są poważne nieścisło-
ści co do tego co widzieli świadkowie. Rahner notuje że niektórzy
widzieli jasnożółty wir a inni „cienki srebrny dysk”, jeszcze inni
„coś jak macierz perłowa”. Co ciekawe, mimo obecności wielu
reporterów i fotografów, McClure odkrył że „nie ma ani jednego
zdjęcia które jest jakkolwiek autentyczne, a to które się na ogół
pokazuje to tak naprawdę zaćmienie słońca gdzie indziej przed
1917”. Nie zapisano żadnej nietypowej anomalii meteorologicz-
nej tego dnia. W odniesieniu do Cudu Słońca McClure pisze
„Nigdy nie widziałem takiego zbioru wykluczających się zeznań
przez 10 lat mojej pracy."

Ten ostatni cytat pojawia się na stronie 71, u McClure -
ale dotyczy objawień fatimskich, a nie samego Cudu Słońca.
Pisze on o wymieszaniu materiału ze wspomnieniami Siostry
Łucji i tym, że to jedyne dowody objawień. “Fotografów” z kolei
Schwebel przerobiła na “wielu fotografów”.

Karl Rahner SJ to teolog katolicki z nurtu Nouvelle Theolo-
gie. Cytat jest ciekawy - odnośnika nie ma, jest komentarz, że
wszystkie cytaty z Rahnera są z “Vision and Prophecies” [Rah].
Jak wspominałem, “srebrny” dysk i “macierz perłowa” znaczy to
samo w tym kontekście, a zjawisko miało różne etapy. Nie znala-
złem tego cytatu w [Rah], choć trudno powiedzieć czy na pewno
go tam nie ma - jest tam parę innych negatywnych wzmianek
o Fatimie, więc mogłoby to być spójne. O cudzie słońca znala-
złem to: (s. 82) “Te cuda (cuda potwierdzające wizje - K.Z.) nie
mogą jednak sprawiać problemów, jak cud słońca, który nie był
widziany przez wszystkich obecnych. Więc Isabel de Melo pisze
w liście (. . . )” po czym następuje znany cytat Isabel de Melo.
Rahner więc rozumie to tak, że jedna osoba która nic nie widzia-
ła wystarczy by opisać swoim czytelnikom cud słońca, a fakt jej
obecności sprawia, że nie ma co się dalej przejmować cudem z
którym są “problemy”, i w związku z tym także objawieniami
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fatimskimi.

5.4 Czy dało się sfotografować cud
Kevin McClure, Lisa Schwebel i inni ludzie cytujący McClure’a
zarzucają, że Cudu Słońca z Fatimy nie dało się sfotografować,
i, że jest to podejrzane. Moim zdaniem jest to spodziewane, jeśli
uwzględnimy problemy ówczesnej fotografii. Zakładanie, że gdy-
by fenomen był obiektywny, to istniałaby jego fotografia uważam
za nieuzasadnione.

Dalleur [Dl] podaje, że wszystkie dostępne fotografie z Fa-
timy z 13 Października 1917 to tak zwane “suche płyty” - jest
to proces technologiczny używany do fotografii około 1880-1920
roku. Jak to zwykle w analogowej fotografii płytkę trzymano
zasłoniętą od jakiegokolwiek światła, po to by na krótką chwilę
naświetlić ją w aparacie fotograficznym. Potem w ciemni utrwa-
lano obraz przez zanurzenie w chemikaliach - i dopiero wtedy by-
ło widać, czy zdjęcie wyszło czy nie. Jakość zdjęcia zależało więc
mocno od umiejętności fotografa. Obraz utrwalano na płytach
szklanych pokrytych emulsją związków srebra. W zależności od
koncentracji emulsji płyta miała określoną czułość na światło (to
jest mniej światła trzeba było by zaciemnić negatyw i wyprodu-
kować obraz) i fotograf, mając na uwadze warunki oświetleniowe
musiał obliczyć czas naświetlania i ustawienie przysłony. C. Lord
[cl] omawia różne typy metod tego liczenia stosowanych w pierw-
szej połowie XX wieku. Jego zdaniem najpopularniejsze wtedy
były różnego rodzaju tabele i kartonowe suwaki - zaś istniejące
urządzenia pozwalały mierzyć jedynie oświetlenie otoczenia czy
też światło rozproszone (aktynometry, mierniki ekstynkcyjne).
Punktowy pomiar natężenia światła był możliwy dopiero w la-
tach 30. Fotografowanie ruchomego, jasnego obiektu o nieznanej
jasności byłoby więc nie lada wyczynem. Co więcej takie zdjecie
nie pokazywałoby detali otoczenia pozwalajacych na identyfika-
cję tego, skąd ono pochodzi.

Jedyne zdjęcia z 13 października z Fatimy, o których wiem
(te które analizuje Dalleur) zostały wykonane przez Judę Ruah,
towarzysza Avelino Almeidy z “O Seculo”. Był on inżynierem z
rodziny świeckich Żydów, a 13 października zastępował innego
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słynnego fotoreportera. Zdjęcia, które zrobił pokazują wyraź-
nie tłum wpatrzony w jakiś punkt na niebie (co samo w sobie
jest jakimś dowodem), zaś niebo nad nimi jest na nich białą pla-
mą bez szczegółów. Gdyby zamierzał sfotografować dynamicznie
zmieniające się “blade słońce” jego szanse powodzenia byłyby
niewielkie. Dalleur [Dl] (s. 21) wymienia inne możliwe proble-
my techniczne - ciężkie i wrażliwe na uszkodzenie urządzenia,
konieczność posiadania dodatkowych przyrządów do fotografii
astronomicznej, wilgoć i deszcz.

5.5 Ci którzy nie widzieli cudu
Jak pisałem, udało mi się znaleźć świadectwo Isabel Brandao de
Melo i to zasadniczo tyle, jeśli chodzi o tych, którzy nie widzieli
zjawiska. Może istnieć więcej tego rodzaju doniesień z drugiej
ręki. Jaki pisze [slj] (s. 356) o tuzinie około, ale nie podaje więcej
detali. Michael de la Sante Trinite [MST] od s. 372 pisze o paru
niejasnych plotkach, które uważa za odnoszące się do Isabel de
Melo albo też różnych przeinaczeń i błędów. W internecie można
znaleźć inne tego rodzaju pogłoski, ale bez oryginalnego źródła.

Niektórzy - piszą, że połowa niczego nie widziała (czyli ponad
20 tys osób), ale nie potrafią tego niczym sposób udokumento-
wać (zaliczają się do nich McClure, Nickell i Radtford), tylko
cytowanie się nawzajem daje pozory wiarygodności.

Mamy więc oprócz tego jednego świadectwa, do kilkunastu
innych osób które mogły niczego nie widzieć (ale nie wiadomo,
czy istniały naprawdę). W [MST] (s. 377) brat Michael cytuje
parę osób które rozmawiały ze świadkami i nie spotkały nikogo,
kto nie widziałby cudu: De Marchiego, Hafferta i Richarda. Cy-
tuje też kanonika Lourenco który był świadkiem i jest przekona-
ny, że wszyscy widzieli Cud. Podobne wzmianki można znaleźć i
w innych świadectwach np Avelino de Almeidy w Ilustracao Por-
tugesa - więc to co przytrafiło się de Melo było rzadkie. [MST]
(s. 375) sugeruje, że de Melo mogła dostać jakiegoś szoku, sama
przyznaje, że była “bardzo wstrząśnięta”, a jej doświadczenie jest
mocno surrealistyczne (widziała zupełnie co innego, niż ludzie
wokół niej). Myślę, że to dobry trop.

Odkryłem, że psychologia zna takie przypadki (flashbulb me-
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mories), gdzie osoba, po szokującym wydarzeniu jest pewna, że
pamięta, co się stało, podczas gdy naprawdę stało się coś zupeł-
nie innego. Na przykład pani R. T. miała tak, gdy usłyszała o
eksplozji Challengera [RT] - jej świadectwo z dnia po eksplozji,
jest sprzeczne z tym co napisała dwa i pół roku później (wbrew
jej przekonaniu o pewności). Artykuł wspomina też intrygujące
odkrycia E. Prince, która badała tego rodzaju świadectwa (np
z katastrofy Challengera, lub zamachu na WTC). Stwierdziła,
że w emocjonalnych wspomnieniach najważniejsze fakty są za-
pamiętane bardziej trafnie, drugorzędne detale zaś mniej i to
wbrew pozornej pewności, że je pamiętamy.

Ile osób około widziało cud? Zgromadzonych było 40 do 70
tysięcy osób - ale spisanych świadectw jest oczywiście mniej.
Może rozumowano, że nie ma potrzeby by było ich więcej, co
można łatwo wykazać. Każdy negatywny punkt widzenia mógł
być wypowiedziany - zwłaszcza gdyby ktoś nie widział rucho-
mego srebrnego słońca na miejscu zdarzenia - mógł się udać do
“O Mundo” i “O Portugal” i napisać im znacznie lepszy artykuł
niż oni sami - ale to się nie stało. Nikt nie podważał faktów,
najwyżej interpretację faktów. To, co napisano w pierwszych
miesiacach po wydarzeniu wyglądało więc na wystarczające.

Ci wszyscy badacze, którzy przepytywali świadków in situ
lub później i stwierdzili, że “wszyscy widzieli cud” mogli się do-
wiedzieć o próbie rzędu 1000 osób, lub więcej - samych podpi-
sanych świadectw jest koło 100. Jeśli jest to reprezentatywna
próba, to cud widziało 99.9% świadków. Czy może być nierepre-
zentatywna w sposób istotny dla naszego osądu? Możemy sobie
wyobrazić, że przepytywano na ogół świadków stojących w ja-
kichś miejscach na polu, ale nie w innych. Czy takie osoby mogły
nie widzieć cudu? Nie ma po tym śladów. Należy więc uznać, że
prawie wszyscy widzieli cud słońca.

5.6 Podsumowanie
Wyliczyłem w tym rozdziale trochę objekcji czy teorii sceptyków
wraz ze swoimi odpowiedziami (można tu zaliczyć też Dawkin-
sa z kolejnego podrozdziału). Pogrzebanie ich z punktu widzenia
pierwszej części pracy jest oczywistością. Stawia się tu przeciwko
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potwierdzonej istotnej predykcji cudu różnego rodzaju wybra-
kowane wyjaśnienia, nie przejmując się niespójnościami z resztą
materiału - są to typowe zmiany degeneratywne.

Jako dygresję spróbujemy też ocenić tą sprawę wychodząc z
innych przesłanek. I tak świecka filozofia pod wpływem głównie
Hume’a i Kanta jest zgodna, że raczej nie możemy poznać fak-
tów o rzeczywistości z pewnością - możemy je jedynie poznać
ponad rozsądną wątpliwość. Np biorąc jakiś fakt na przykład z
matematyki 2+2=4 - nie możemy sobie wyobrazić, że jest ina-
czej (2+2=5?) - bo trafiamy na logiczną sprzeczność wynikającą
ze znaczenia elementów zdania. Biorąc fakt o rzeczywistości: na
przykład “Jan wczoraj jadł owsiankę” - możemy sobie wyobra-
zić, że wcale tak nie było - na przykład to nie była owsianka, a
podobny w smaku substytut owsianki, albo na przykład pamięć,
lub zmysły smaku i zapachu u Jana były w błędzie. Czy jest to
wszystko niemożliwe? Raczej nie jest. Jak bardzo jest to praw-
dopodobne? Nie wiemy - matematyczne prawdopodobieństwo
to szansa wystąpienia jakiegoś zdarzenia w granicy wielu rów-
nowaznych prób losowych. Możemy takie prawdopodobieństwo
obliczyć tylko w sposób zbliżony i niedoskonały.

Prawie każdemu faktowi o rzeczywistości można zarzucić,
że nie udowodniono go w sposób pewny i naprawdę mogło być
inaczej, z nieznanym prawdopodobieństwem, tak jak ktoś so-
bie to akurat wyobraża. Filozof który chciałby tak twierdzić
natrafia jednak na problem - nie może stosować tego zarzutu
konsekwentnie, bo na przykład jedząc obiad musi jakoś trafić
widelcem w kotleta i potem jeszcze do ust - inaczej umarłby z
głodu (pożyczyłem to porównanie od Feynmana). Dopuszcza się
więc udowodnione ponad rozsądną wątpliwość osądy o faktach,
na podstawie doświadczenia i używamy ich, by kierować naszy-
mi działaniami (na przykład w sądzie, w nauce, w codziennym
życiu). Nie dopuszczamy objekcji opartych na wyobraźni prze-
ciwko faktom, bez uzasadnienia w oparciu o fakty. (Są spora-
dyczne wyjątki - ale atakowanie wybranych faktów ‘ad hoc’ do
nich nie należy).

To wystarczy za komentarz do tego, że Nickell i Radtford
i tym podobni wyobrażają sobie, że w Fatimie wydarzyło coś
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zgoła innego, niż twierdzi wielu świadków. Podobnie i Schwebel
gdy twierdzi, że są “poważne wątpliwości”, bo nie ma np zdjęcia
to tak naprawdę Schwebel wyobraża sobie, jak to było z robie-
niem zdjęć w 1917 roku, zamiast poszukać informacji, jak było
naprawdę.

Czymś trochę innym jest sprawa de Melo. Biorąc pod uwa-
gę, że takich osób było bardzo niewiele (a prędzej jedna), mogę
ją wyjaśnić w oparciu o poparty faktami efekt psychologiczny,
flashbulb memories. Oczywiście to tylko wyjaśnienie, ale to nie
szkodzi bo nie ma istotnie różnego alternatywnego wyjaśnienia.
To znaczy - ktoś mógłby ukuć argument psychologiczny w prze-
ciwną stronę i mówić że to świadectwo Melo jest prawdziwe,
a inni są w kuriozalnym błędzie, tak zwana “masowa sugestia”
czy raczej masowa sugestia na odległość. Tylko, że musiałby to
poprzeć faktami, że bywa tak, że tłum ponad tysiąca osób, w
tym sceptycznie nastawionych świadków i osób w znacznej od-
ległości od siebie może jednocześnie widzieć coś, czego nie ma.
Bez tego “masowa sugestia” to tylko wytwór wyobraźni, (moty-
wowanej ideologicznymi przekonaniami) postawiony przeciwko
bardzo dobrze ustalonej prawidłowości, że nasze zmysły dzia-
łają na ogół trafnie. Można też zrobić jak Rahner, uczepić się
jednego szczegółu i maskować ukryte założenie, dlaczego niby
ten szczegół miałby być rozstrzygający. “Sugestia” i “problemy”
Rahnera to przykłady nieprecyzyjnego użycia języka.

Wszystkie te objekcje uważam więc za nieuzasadnione wo-
bec faktu ustalonego ponad rozsądną wątpliwość - i raczej za
efekt wyobraźni i wybiórczego traktowania materiałów źródło-
wych (przy okazji - dobrym rozwiązaniem problemu głodnego
filozofa jest falsyfikacjonizm, może on metodą prób i błędów od-
kryć działającą teorię spożywania kotleta).

5.7 Argument Hume’a, Richard Dawkins
Na ostatku zostawię książkę “Bóg Urojony”, sprzedany w milio-
nach egzemplarzy bestseller biologa Richarda Dawkinsa, jednego
z popularniejszych trubadurów ateizmu na świecie. „God Delu-
sion” [RD], strona 116 pisze tak:
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„Pozornie, masowe wizje, tak jak doniesienia o 70
000 pielgrzymów w Fatimie w Portugalii w 1917 ro-
ku widziało „słońce które urwało się z nieba i opadało
na ziemię” są trudniejsze do podważenia. Nie jest ła-
two wyjaśnić jak tyle ludzi mogło mieć tą samą halu-
cynację. Jeszcze trudniej jednak zaakceptować, że to
się naprawdę wydarzyło bez zauważenia przez resz-
tę świata – i to nie tylko zauważenia ale odczucia
katastrofalnego zniszczenia układu słonecznego, wli-
czając w to siły bezwładności wyrzucające wszystkich
w kosmos. Test na cud Davida Hume’a przychodzi
na myśl „Żadne świadectwo nie wystarczy by uznać
cud, chyba że jego fałsz byłby bardziej cudowny niż
same świadectwo."

“Może się wydawać nieprawdopodobne, że 70 tysię-
cy osób mogło być jednocześnie zwiedzonych, albo
ustalić masowe kłamstwo. Albo, że historia myli się
twierdząc, że 70 tysięcy osób widziały tańczące słoń-
ce. Albo że jednocześnie widzieli miraż (kazano im
patrzeć na słońce, co pewnie nie pomogło dla ich
wzroku). Ale każde z tych pozornych nieprawdopodo-
bieństw nie jest tak nieprawdopoodobne, niż alterna-
tywa: że Ziemia trzęsła się na swojej orbicie a Układ
Słoneczny został zniszczony, czego nikt poza Fatimą
nie widział.”

O ile nie uważam tego za specjalnie wartościową literaturę,
to ta książka jest mi dość bliska przez ten fragment. Można po-
wiedzieć, że przebudziłem się ze snu. Po pierwsze nie wiedziałem
wtedy wiele o cudach. O Fatimie wiedziałem niewiele, a o Cudzie
Słońca chyba nic. Miałem przed sobą dowód na to, że niektó-
rzy materialiści i darwiniści chętnie uwierzyliby w cokolwiek,
jesliby tylko zgadzało się to z ich poglądami, wbrew “metodzie
naukowej” którą podobno stosują. Jeśli obserwacja tysięcy osób
nie wystarczy by coś ustalić, myślałem, to czego możemy być
pewni? Chyba nie ewolucji jak pisze fizyk Thorsten Renk [tr] -
liczba paleontologów którzy się zajmują wykopaliskami jest pew-
nie mniejsza - wszystko może być tak samo wielką mistyfikacją

61



5.7 Argument Hume’a, Richard Dawkins 5 SCEPTYCY

i kłamstwem (“zamiast wykopywać skamieliny z ziemi, składają
je gdzie indziej”) (Dawkins pewnie by się nie zgodził, mawia, że
jeśli ktoś w XXI wieku twierdzi, że nie wierzy w teorię ewolucji
to kłamie albo jest niespełna rozumu). Jak w ogóle może istnieć
nauka wobec tego, myślałem?

Ciekawe też jest, jakie argumenty Dawkins przedstawia. Jeśli
chodzi o Argument Hume’a, rozumiany jako a priori to nie jest
dobre ujęcie tego argumentu (por. np z [Plat]). Taki argument
jest słaby, czy nawet trywialny - odpowiada czemuś co nazywa
się błędem potwierdzenia, gdzie ktoś odrzuca jakieś dowody, bo
nie odpowiadają jego przekonaniom. Jak wspomniałem, cokol-
wiek można w ten sposób podważyć, także ewolucję. Czasami
takie rozumienie przyjmują protestanccy apologeci (np William
Lane Craig [LC]) gdy usiłują obronić (przed Humem) historycz-
ność Zmartwychwstania.

Argument Hume’a przeciwko świadectwu o cudach - wyłożo-
ny w całym tekście “Inquiry Concernign Human Understanding”,
“Chapter X: Of Miracles, Part I & Part II” składa się z dwóch
części. Pisze on, że cud jest przekroczeniem praw natury, to jest
dobrze ustalonej regularności w naturze - na podstawie pozna-
nia zmysłowego. Zauważa następnie, że możemy porównać ze
sobą stopień wiary w świadectwo do stopnia tego jak niepraw-
dopodobne są fakty o których ono świadczy. Według Hume’a
w świadectwa wierzymy dlatego - że są na ogół wiarygodne na
podstawie naszego doświadczenia. Gdy więc świadectwo przeczy
jakimś regularnościom które znamy z doświadczenia - możemy
się spodziewać, że to raczej świadectwo jest nieprawdziwe. Na
tej podstawie:

(Teza 1.) Żadne świadectwo o cudzie nie jest wiarygodne, no
chyba że jego fałsz byłby bardziej cudowny niż sam cud.

To znaczy wiarygodne świadectwo o czymś nadzwyczajnym
powinno być nadzwyczajnej jakości - tak by nie dało się łatwo
zarzucić błędu czy fałszu. Zręczniejsza interpretacja A. Hajeka
([Plat]) brzmi tak - świadectwo jest wiarygodne jeśli to o czym
świadczy jest bardziej prawdopodobne niż jego fałsz.
Nie odrzucamy cudów a priori jak Dawkins - Hume to podkreśla
w pierwszych zdaniach części II. Wtedy dopiero stwierdza:
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(Teza 2. ) Nigdy nie było żadnego wiarygodnego świadectwa
o cudzie.

Na jego poparcie wskazuje 4 argumenty.

1. Nie ma w historii cudu poświadczonego przez a) wystar-
czającą liczbę ludzi b) posiadających zdrowy rozsądek, do-
bre wychowanie i wykształcenie, c) praworządnych i o nie-
poszlakowanej reputacji. b) Nie ma ludzi świadczących się
o faktach dokonanych w sposób jawny i w znanej części
świata, by wykluczyć fałsz.

2. Ludzka natura skłania się ku marzeniom o fantastycznych
stworach i przygodach, a w połączeniu z duchem religij-
nym przekreśla zdrowy rozsądek. Człowiek religijny może
konfabulować poddając się własnym marzeniom, czy też
wiedzony pychą i zuchwalstwem, albo chęcią przysłużenia
się świętej sprawie.

3. W opowiadania o nadprzyrodzonych zjawiskach obfitują
ludy “ciemne i barbarzyńskie” - a jeśli poddaje im się na-
ród cywilizowany to na ogół dlatego, że przejął je od “ciem-
nych” przodków z powagą należną tradycji. Oszustwa i za-
bobon, pada u nich na podatny grunt, co jest potwierdzone
zdaniem Hume’a przez obserwacje, że nic takiego nie dzieje
się w czasach mu współczesnych.

4. O cudach donoszą różne religie które nie mogą być jedno-
cześnie prawdziwe.

O ile samym jego definicjom cudu i praw natury można tro-
chę zarzucić, to nie będę tego rozwijał - w myśl przywileju wąt-
pliwości zastąpiłem jedynie stwierdzenie “prawo natury”, “dobrze
potwierdzoną regularnością”, tak jak to robi badacz Hume’a Ale-
xander George (por. streszczenie [EC]). Zarówno punkt 3. jak i
przesłanki Tezy 1. odróżniają religię, która miała jeden cud, lub
krótki okres cudów dawno temu, od religii, która miała cuda
od dawna, w każdym wieku, aż po współczesność. By stawiać
“regularność” przeciwko złamaniu tej “regularności” trzeba mieć
do czynienia z wyjątkiem, sam Hume pisze, że “niewzruszone do-
świadczenie” ją ustaliło. Dla takiej religii doświadczenie już nie
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jest “niewzruszone”, więc może się ona takim zarzutom oprzeć.
Nauka raczej ignoruje pojedyńcze anomalie, ale zarazem zna
przypadki dobrze opisanych rzadkich, niekontrolowanych zda-
rzeń - np supernowe, meteoryty, fale grawitacyjne - absurdem
jest twierdzić, że przeczą one jakiemuś niewzruszonemu doświad-
czeniu. Tym sposobem religia katolicka kładąc na szali kilkaset
co lepszych cudów może nieźle skorzystać na pomysłach Hume’a,
gdyż sama się im może łatwo oprzeć, a jej konkurencja nie. Jest
to przykład błędu indukcji, o którym pisaliśmy na stronie 25
(bez świadomego błędu Hume’a, bo ta teoria wtedy nie istniała
- Hume uważa indukcję za ’naturalny instynkt’ i wskazuje, że
nie można podać jej racjonalnego uzasadnienia).

Wracając do Fatimy, która wydarzyła się po śmierci Hume’a,
jest to dobry przykład czegoś co dobrze odpowiada na wszystkie
zarzuty z Tezy II.

Ad. 1, 2. Istnieje wiele spisanych świadectw - część z nich
pochodzi od profesorów, arystokracji, a także niewierzących.
Cud przewidziano publicznie, podając jego czas i miejsce, każdy
mógł przyjść i sprawdzić sam, co dziesiątki tysięcy osób zrobiło.
Niewierzący bez uprzedzeń natury religijnej dali świadectwo o
“srebrnym słońcu”.

Ad 3. Cud wydarzył się we współczeności w Europie Zachod-
niej - nie w dawniejszych wiekach.

Ad 4. Różne religie donoszą o cudach, ale nie wszystkie do-
starczają takich samych dowodów, nie wszystkie cuda są w sta-
nie spełnić powyższe zarzuty. Religia która to może zrobić nie
może być tu zrównana z tymi które nie mogą.

Jest to więc istotnie bardzo “cudowne” świadectwo. Możemy
je uznać za prawdziwe ponad rozsądną wątpliwość.

W tym jednym wypadku można zbić argument tego rodzaju
nawet prościej, korzystając z tego, że miała miejsce nieprawdo-
podobna predykcja. Ktoś, kto chciałby podać wyjaśnienie tego
świadectwa (np. ludzie zostali zwiedzeni, kłamią itd) robi ro-
zumowanie wyjaśniające (czy też abdukcyjne). To, kiedy takie
rozumowania są uzasadnione i czy w ogóle jest przedmiotem kon-
trowersji w filozofii [Lad], s. 199. Nieprawdopodobna predykcja
jest bardziej uzasadnionym sposobem rozumowania, jak widzie-
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liśmy, więc przeważa ona nad rozumowaniem wyjaśniającym.
Drugi zarzut Dawkinsa to przykład fałszywej alternatywy:

albo kłamstwo/przywidzenia/błąd albo “układ słoneczny znisz-
czony/ziemia zatrzęsła się na orbicie”. Notabene, wierzący nie
twierdzą ani jednego, ani drugiego.

5.8 O metodzie naukowej niektórych ateistów
Przy okazji Dawkinsa, zróbmy skromną dygresję. Pomoże nam
to lepiej nakreślić rozpowszechnione nieporozumienia wokół me-
tody naukowej, byc może odpowiedzialne za to, że rzadko rozu-
muje się w debacie publiczej z podstawowych przesłanek tejże
metody. Dawkins jest przykładem nowego rodzaju “naukowych”
ateistów z początku XXI wieku. Wśród innych można wymie-
nić Daniela Dennetta (jest to naukowiec lub filozof materialista
zajmujący się umysłem), nieżyjącego już dziennikarza Christo-
phera Hitchensa i Sama Harrisa (ogólnie mówiąc pisarz, zajmuje
się badaniem świadomości, buddyjskimi praktykami duchowymi
i środkami psychoaktywnymi). Ci czterej pewnego razu nazwali
się “Czterema Jeźdzcami Apokalipsy” i nawet wydali wspólnie
książkę.

Wszystkich ich dotyczy jeden problem, o którym pisałem
szerzej w rodziale o predykcjach. Nie jestem tu, by rozsądzać
między falsyfikacjonizmem, resztką logicznego pozytywizmu, a
relatywizmem (na przykład), ale jaką filozofię byśmy nie wybra-
li, z tych względnie spójnych jak na dzisiejsze czasy, to pozycja
tychże panów jest absurdem. Myślę, że mają liczne nienaukowe
poglądy, jednak uważają je za naukowe. Z drugiej strony ataku-
ją religię jako nienaukową, rzadko mówiąc, co precyzyjnie mają
na myśli. Dennettowi np [AG] zarzuca pseudonaukową retorykę i
brak argumentów w jego popularnej książce na temat świadomo-
ści (“mimo wnikliwych i wartościowych detali, materialistyczny
opis świadomości Dennetta jest poparty głównie retorycznym
kuglarstwem”). Innym przykładem są niefalsyfikowalne ewolu-
cyjne i socjobiologiczne poglądy Dawkinsa ([DD] s. 110, [tr]).
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5.8.1 Dennett, znowu Dawkins i ewolucja

Skupmy się na chwilę na samej ewolucji. To co Renk mu wytyka
jako błędne i obalone, silny adaptacjonizm, było przedmiotem
ostrej krytyki w samej biologii ewolucyjnej już w latach 70. Po-
gląd ten działa mniej więcej tak: zakłada się bez dowodu, że
wszystkie cechy organizmów powstały wskutek pędzonego do-
borem naturalnym przystosowania do środowiska33, następnie
mając jakąć cechę układa się historyjkę jak ta cecha wyewolu-
owała, a następnie jest to przedstawiane jako wielka moc wy-
jaśniająca ewolucji34. Pogląd ten, jest nienaukowy, zarówno z
punktu widzenia falsyfikacjonizmu jak i indukcji (przykład błę-
dów o których pisałem w 3.2.6). Wszelkie możliwe negatywne
przypadki (tj gdzie to nie działa), można zamieść pod dywan
dodając złożoności do hipotezy, a hipotezy alternatywne nie są
stosownie zbadane. Gould i Lewontin [Gd] w głośnym artykule z
1979 przyrównują to do dr. Panglossa35, który wszelkie nieszczę-
ścia tłumaczył pokrętnymi historyjkami 36. Krytyka Goulda i
Lewontina37 miała niemały wpływ na biologów, ale niektórzy,
w tym także Dawkins z Dennettem, postanowili się do niej nie
stosować (np. [RD] s. 167). Jeden i drugi argumentuje nadal
na rzecz jakiejś ezoterycznej potężności "adaptacjonistycznego
myślenia" w oderwaniu od tego, czy te wyjaśnienia są prawdzi-
we, albo uzasadnione z empirycznego punktu widzenia. Dennett

33R. Lewontin: "podejście do studiów ewolucyjnych, które zakłada, bez
dalszego dowodu, że wszystkie cechy morfologiczne, fizjologiczne i behawio-
ralne organizmu są adaptacyjnymi, optymalnymi rozwiązaniami"

34Przykład z Goulda: "Harner (1977) proponuje, że ofiary z ludzi u Az-
teków, były adaptacją ewolucyjną spowodowaną ciągłymi brakami mięsa".
"Wilson (1978) używa tego jako głównej ilustracji adaptacyjnej, genetycz-
nej predyspozycji do mięsożerności u ludzi."

35Bohater "Kandyda", noweli-pamfletu Voltaire’a
36Pangloss wierzy w leibnitzowską zasadę, że żyjemy w najlepszym z moż-

liwych światów i jest w stanie zbyć wszelkie dowody przeciw temu przy
pomocy skomplikowanych historyjek. Śmierć kompana Pangloss tłumaczy
tak, że zatoka koło Lizbony istnieje właśnie po to, by mógł się on w niej
utopić. Syfilis, którym się zaraził, tłumaczy jako konieczny skutek wyprawy
Kolumba, dzięki której sprowadzono kakao i koszenilę.

37S. J. Gould i R. Lewontin, nieżyjący już profesorowie biologii na Ha-
rvard University, obydwaj przyznający się otwarcie do ateistycznych i mark-
sistowskich poglądów.
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poświęcił temu podrozdział 9.1 w [DDn]:

Rozumowanie adaptacjonistyczne nie jest opcjonal-
ne, jest sercem i duszą ewolucyjnej biologii. Choć
może być uzupełniane i poprawiane, to myśleć o usu-
nięciu jej z centralnej pozycji w biologii, to wyobrazić
sobie nie tylko upadek Darwinizmu, ale rozpad całej
współczesnej biochemii i wszystkich nauk o życiu i
medycyny.

Być może ma on rację, że porzucenie adaptacjonizmu to koniec
(jak to on mówi) "biologii ewolucyjnej" i Darwinizmu. Wspo-
minałem, że nowa synteza ewolucyjna ani nie przypomina te-
go, co dziś się powszechnie rozumie przez ewolucję, ani nie da
się łatwo wykorzystać do snucia materialistycznych bajek. Prze-
ciw wszystkiemu innemu muszę stanowczo zaprotestować. Nauki
empiryczne mają określone racjonalne metody i nie sposób nagle
udawać, że porzucenie jednej obalonej hipotezy ma na nie jakiś
istotny wpływ. To, że medycyna, biochemia, czy genetyka upad-
nie bez darwinizmu to szalona spekulacja. Każda z tych dziedzin
ma jakiś swój zestaw udowodnionych empirycznie (przez predyk-
cje i doświadczenia) teorii, dla których prawdziwość darwinizmu
nie ma żadnego znaczenia.38.

Widzimy, że zamiast empirycznej, racjonalnej metody nauki
usiłuje się nam tu przemycić zupełnie inną. Darwinizm jest ’na-
ukowy’ sam przez się i całkowicie niezbędny dla nauk o życiu,
a jak coś się sprzeciwia darwinizmowi to sprzeciwia się samej
’nauce’. Dawkins ([RD])idzie nawet dalej. Wiara w potężność
darwinizmu rozwiązuje wszekie problemy, zarówno z samym dar-
winizmem i na zewnątrz jego.

(s. 140). "Odkrycie, przez Darwina, działającego
procesu, który robi bardzo nieintuicyjną rzecz, jest
tym co sprawia, że jego wkład do ludzkiej myśli jest
tak rewolucyjny i tak naładowany mocą by podnieść
świadomość."

38Raczej odwrotnie: neodarwinowska synteza usiłowała bardzo uczepić
się do genetyki.
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(s. 141-142) "Zaskakujące jak potrzebne jest ta-
kie podniesienie świadomości. Fred Hoyle był świet-
nym fizykiem i kosmologiem ale (tu Dawkins wymie-
nia jego poglądy o biologi jako fałszywe, bez dalszego
dowodu) sugerują, że potrzebował podniesienia świa-
domości przez dobrą ekspozycję na teorię doboru
naturalnego. Na poziomie intelektualnym myślę że
on rozumiał dobór naturalny. Ale potrzebujesz prze-
siąknąć doborem naturalnym, zanurzyć się w nim,
popływać w nim by naprawdę dostrzec jego potęgę.
"

(s. 188 ) "Najbardziej pomysłowym i potężnym
dźwigiem odkrytym do tej pory jest Darwinowska
ewolucja przez dobór naturalny. (...) Nie mamy rów-
noważnego dźwigu dla fizyki. Jakiś rodzaj teorii Mul-
tiverse mógłby co do zasady zrobić taką samą wyja-
śniającą robotę jak Darwinizm robi dla biologii. Ten
rodzaj wyjaśnienia jest powierzchownie mniej satys-
fakcjonujący niż biologiczna wersja Darwinizmu, po-
nieważ ma większe zapotrzebowanie na szczęście. Ale
zasada antropiczna pozwala nam postulować znacz-
nie więcej szczęścia, niż ilość z jaką nasza ograniczo-
na ludzka intuicja jest komfortowa. Nie powinniśmy
tracić nadziei, że lepszy dźwig wyrośnie w fizyce, coś
tak potężnego jak Darwinizm w biologii. "

Wybrano te fragmenty z Dawkinsowego argumentu, że Bóg
"prawie napewno" nie istnieje. Parę komentarzy słowem wyja-
śnienia. "Dźwig" (o którym pisze i Dennett) to koncepcja po-
wyższej filozofii, zgodnie z którą naukodarwinista powinien wy-
jaśniać świat tak, żeby go coraz bardziej rugować z niego kre-
acjonizm i Stwórcę. Cokolwiek, co mogłoby przywodzić na myśl
Stwórcę jest zabronione i nazywa się "powietrznym hakiem"
(ang. skyhook). Teoria jest na tyle potężna na ile może dostar-
czyć takich wyjaśnień. I tak na przykład argument fine tuning
(biorący się z kosmologii argument na istnienie Boga) usiłuje
się tu wyjaśnić przez teorię wielu wszechświatów (Multiverse) -
inną pseudonaukową (zob. [pw]) hipotezę. ’Zasada antropiczna’

68



5.8 O metodzie niektórych ateistów 5 SCEPTYCY

u niego znaczy tyle, że różne nadzwyczajne nieprawdopodobień-
stwa mogły się zadziać biorąc pod uwagę, że jesteśmy jedną z
wielu (miliardów może) planet zdolnych do zamieszkania. Na
przykład jeśli (pisze Dawkins) prawdopodobieństwo powstania
życia jest jak jeden do miliarda, to mogło się to zadziać na jednej
z miliardów planet. Problem w tym, że też nie - to są znacznie,
znacznie mniejsze liczby39.

Z racjonalnymi metodami nauki nic to wspólnego nie ma. Po-
jęcia takie jak "poziom świadmości" czy "nadzieja" są całkowicie
poza ich zasięgiem - nie da się ich opisać obiektywnymi wielko-
ściami, ani sprowadzić do racjonalnych przesłanek, ani nawet
podać uniwersalnych definicji. Multiverse to najwyżej nietesto-
walna spekulacja, silny adaptacjonizm też (albo gorzej). Wykręt
z ’zasadą atropiczną’ się nie zgadza matematycznie. Wszystko
to można opisać słowem ’metafizyka’. Można ją dalej sklasyfiko-
wać jako pseudonaukę: bo udaje ona naukę, nie mając ku temu
podstaw. I wedle pojęć Wolniewicza jako irracjonalny natura-
lizm (naturalizm wiadomo dlaczego, a irracjonalny przez znacz-
ne porzucenie świadomego operowania przesłankami na rzecz
nieświadomych władz umysłu).

Rachunek ’złożoności’ Dennetta i Dawkinsa z dźwigami i
hakami ma, moim zdaniem, ten problem, że oni muszą jakoś
odnieść złożoność hipotezy do złożoności tego, co ona usiłuje
opisać. Do tego trzeba by ścisłej definicji złożoności, a nie wi-
działem, by jakąś podali. Naprawić się chyba tego nie da. Je-
den wybór definicji, jakim jest złożoność Kołmogorowa (dłu-
gość najkrótszego programu, który mógłby wyprodukować dany
ciąg) jest dla nich dość bezużyteczny. Po pierwsze, nie mówi
ta złożoność nic na temat bytów nieredukowalnych do algoryt-
mów40. Po drugie wtedy problem ewolucji byłby postaci "Czy

39Fred Hoyle (którego Dawkins wspomina) obliczył nieprawdopodobień-
stwo na poziomie 10−40000 a biolog ewolucyjny Eugene Koonin 10−1018.
Żeby zapisać tą drugą liczbę w postaci ogólnej trzeba napisać ponad 1000
zer. Hoyle mawiał, że powstanie życia jest tak nieprawdopodobne jak to, że
tornado na złomowisku poskłada działający samolot. Miliard to 109 i tak,
to zdecydowanie za mało. Trylion (1012), kwintylion (1030) i gugol (10100)
również.

40zob. 3.2.6 - Solomonoff używa złożoności Kołmogorowa jako miary zło-
żoności hipotez
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da się wytwarzać złożoność algorytmiczną przy pomocy losowej
optymalizacji", co wyglądą na trudną przeszkodę do pokona-
nia. Alternatywnej definicji dostarczył Popper ([POP], r. VII),
wskazując, że małą złożoność można zdefiniować przez dużą fal-
syfikowalność - tutaj notabene też oni nie poszaleją, bo trzeba
by mieć moc predykcyjną i wyrzucać hipotezy, które nie działa-
ją. Widzimy tu przykład problemu z filozofią irracjonalistyczną
o którym wspominaliśmy w 4.1.3. Co to jest "złożoność"? Nie
wiadomo. Podobnie co to jest "nauka", co to jest "wyjaśnienie"
itd. Zwłaszcza, że powyżej wymknęło mu się, że teoria Mul-
tiverse to "wersja darwinizmu" (czyżby darwinizm kosmiczny)
i jest to jedynie "powierzchownie" mniej satysfakcjonujące bo
"ma większe zapotrzebowanie na szczęśćie". Zgadzam się z tym,
że neodarwiniści mają duże zapotrzebowanie na szczęście, w za-
sadzie to dużo większe, niż im się wydaje.

5.8.2 Sam Harris i moralność naukowa

Sam Harris odkrył zaś, że “nauka” może ustalić wartości mo-
ralne W eseju “Clarifying the Lanscape” [SHa] tłumaczy, co on
rozumie przez metodę naukową. Esej ten jest próbą zrównania
różnych niezbyt precyzyjnych metodologicznie dziedzin nauki (z
jego własną “nauką” na czele) z fizyką, co jest ciężkim absurdem.

“Bronię zasadniczo jedności wiedzy, że granice mię-
dzy dyscyplinami są jedynie konwencjami”

“Czasami jedność wiedzy jest bardzo łatwa to zoba-
czenia: czy jest naprawdę granica między prawdami
fizyki i tymi biologii - nie.”

Nawet małe dziecko jest w stanie prędzej czy później stwier-
dzić, że fizyka (dobrze przetestowane teorie uczone w szkole i
na studiach) jest czymś sympatycznym, bo pozwala nam prze-
widzieć z ogromną dokładnością to, czego w inny sposób byśmy
wiedzieć nie mogli - inaczej rzecz się ma z biologią, i zupełnie
inaczej z (para)psychologią. Harris musi to zamaskować:

“Jestem zdziwiony, że niektórzy myślą o nauce w sen-
sie tytułów naukowych, budżetów i architektury, a
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nie logicznych i empirycznych intuicji które pozwa-
lają formułować uzasadnione sądy o świecie”

“Niektórzy” (niestety widać nieliczni) myślą o nauce w sensie
jej metody, głównie zbioru elementarnych przesłanek rozumo-
wania naukowego. A intuicja to właśnie przekonania pojawiają-
ce się bezpośrednio, bez świadomego operowania przesłankami
przy pomocy rozumu. Czyżby Harris miał takie pozarozumowe
poznanie tego, co jest naukowe lub nie? Na to wygląda. Patrz,
to jest “łatwe do zobaczenia”, że nie ma “granicy” między “praw-
dami” fizyki i biologii, po prostu ja tak myślę i tak musi być.

Zauważmy, że “nauka” tu nie tylko definiuje wartości. Nauka
Harrisa nawet ma wartości, oto więc epistemologia i aksjologia
po tysiącach lat stały się jednym. Co to są te “wartości” nie
wiadomo, ale Harris twierdzi, że jeśli światowej sławy genetyk
Collins mówi, że Bóg obdarzył człowieka duszą nieśmiertelną,
wolną wolą i moralnością, on te wartości “podważa każdym sło-
wem”. Chodzi mu więc pewnie o materializm.

Część pozycji Harrisa i Dawkinsa byłaby do obronienia na
gruncie twardego relatywizmu, zwłaszcza maksymy “wszystko
się nada” Paula Feyerabenda. Problem w tym, że u Harrisa wcale
nie “wszystko się nada” - na przykład różni religianci podważają
wartości nauki. To jest gwóźdź programu - fizyk Stenger może
usiłować wyrzucić za burtę religię - biorąc za metodę falsyfi-
kacjonizm, ale wyfrunie za nią również i Harris i mu podobni.
Harris takiego luksusu nie ma - zaś efekty tego konundrum widać
wyżej.

6 Zakończenie
Trudno się oprzeć wrażeniu, czytając kilku powyższych autorów
z 5.8, że wybrałem akurat takich, którzy pasują do mojej hi-
potezy i sam popełniam błąd indukcyjny, który co rusz komuś
zarzucam. Po pierwsze jednak, nie ja tu samodzielnie wybiera-
łem. Richard Dawkins to profesor Oksfordu (obecnie profesor
emeryt), członek Royal Society i laureat wielu nagród: nauko-
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wych, popularyzatorskich i "wolnomyślicielskich"41. Pochwala-
ją jego prace nawet laureaci nagrody Nobla. Gdyby ci wszyscy
ludzie mogli wynieść do tychże honorów kogoś znaczniejszego,
bardziej sposobnego chorążego postępu niewątpliwie by to zro-
bili. Nie robią tego. Jest wielu ateistycznych uczonych i filozofów
których ja osobiście cenię wyżej niż Dawkinsa, tylko że oni pi-
szą rzeczy, które dostarczają mi argumentów, jak widzieliśmy
- nikogo takiego ze strategicznego punktu widzenia nie opłaca
się promować. Podobnie twarzą ateizmu wynikającego z biologii
ewolucyjnej nie może zostać Koonin, bo nagle wszyscy by prze-
czytali w gazecie, że z życiem na ziemi to wcale nie jest taka
prosta sprawa, jak dotychczas Dawkins twierdzi. Inni z wielkich
mędrców tego świata zaś często nie są zainteresowani w ogó-
le sprawą religii (Feynman), przyznają się do ateizmu a priori
(Lewontin), albo w inny sposób niespecjalnie pomagają42. Nie-
którzy zaś, jak Wittgenstein i Wolniewicz przeżyli życie znacznie
bliżej ’od królestwa niebieskiego’ od ww kolegów, choć wierzą-
cymi katolikami nie zostali. Inteligencja i niewiara nie tworzy
dobrego koryfeusza niedowiarstwa - potrzebna jest jeszcze sto-
sowna wojowniczość i bezwzględność, w myśl wolteriańskiego
credo "Écrasez l’infâme!"43.

Podobny obraz rozciąga się i w przeszłość - wspomnieliśmy
w tej pracy wielu takich co uchodzą za najmędrszych, jeśli cho-
dzi o filozofię. Ot choćby taki Hume, wielki empirysta i sceptyk
- którego argumenty katolicka religia może pokonać, a następnie
obrócić na swych wrogów. A co zaś z tomami "filozofii popular-
nej", literatury i żurnalizmu?Weźmy na przykład "Słownik Filo-

41ostatnio zabrano mu jedną z tych ostatnich pod zarzutem poniżania
transgenderystów

42S. Weinberg w 1999 wspominał jednego z murzyńskich niewolników,
którego los znacznie się pogorszył, od kiedy właściciel przekonał się do
jednej z sekt protestanckich popierających niewolnictwo. Konkluduje on, że
religia to ’obraza ludzkiej godności’ i trzeba religii by ’dobrzy ludzie robili
złe rzeczy’. Albo ktoś to weźmie na poważnie, bo przecież noblista musi być
wielce mądry. Albo zapali mu się lampka ostrzegawcza, bo nawet noblista
żadnego lepszego argumentu nie wymyślił.

43"Zgniećcie bezecną!" - oryginalnie „Wyznanie chrześcijańskie jest religią
haniebną, podłą hydrą, która musi być zniszczona" (Voltaire, cytat w B.
Wildstein, „Bunt i afirmacja”, 2020 ).
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zoficzny" Voltaire (np "Wiara", "Religia", "Cnota"), czy "Wiel-
kiego Inkwizytora" Dostojewskiego. Czy tam są jakieś rozumo-
wania oparte na faktach, czy logice? Nie zauważyłem, najwyżej
takie które można z łatwością obalić. Zostaje jedynie lapidar-
ny paszkwil. Nie "pojął światłości" ani libertyn ani turaniec.
To znaczy, nie poddał własnych poglądów pod światło rozu-
mu: wiary w swojego bożka, którego turaniec ma odpowiednio
na Kremlu, a libertyn w "rozrywkowej" dzielnicy miasta. Podły
atak im wystarczy, by osądzić najdonioślejszą tajemnicę istnie-
nia - a przez to i siebie osądzić. Czyż nie jest to tragiczne i
smutne? Wielu było i jest takich co czynią podobnie: Poe, Ash-
bee, ostatnio Dan Brown ("Kod Leonarda Da Vinci") - dużo
tam paszkwilu i oszczerstwa często bardzo ohydnego, rzeczo-
wych argumentów raczej nie. Wszystko wielcy literaci od ’best-
sellerów’. Wielu innych atakuje od strony pseudo-historycznej,
lansując czy to niedowiarstwo, czy to modernizm i protestan-
tyzm44. Dowodzi się "uczenie" "historycznie", że Ewangelia i
doktryna Kościoła została w jakiś sposób sfałszowana. Zwłasz-
cza mówi się, że nie ma dowodów na dawne cuda Chrystusa,
przemilczając przy tym większe nawet cuda współczesne jak Fa-
tima. Albo też oskarża się Kościół o odpowiedzialność za różne
podłości, oszukując, albo rozdmuchując znacznie jakieś rzadkie
sprawy. Przykładem jest współodpowiedzialność za Holocaust45
albo występki i skandale seksualne niewielkiej części kleru kato-
lickiego.

44Który to historii wszak innej mieć nie może, niż niespójna i delikat-
nie mówiąc niepolitpoprawna. Po pierwsze protestantyzm wynaleziono 15
wieków po apostołach, ignorując a priori i bez dalszego dowodu większość
źródeł historycznych o chrześcijaństwie starożytnym. Po drugie - jak to za-
kładanie wyglądało zob. W. Cobbetta "History of Protestant Reform in
England and Ireland" (polski tytuł "Historya Reformy Protestanckiej w
Angliji i Irlandyji" z 1874), albo też "Luter i Luteranizm" Heinricha Deni-
fle. W tej pierwszej książce oberwało się znacznie i Hume’owi, który wszak
wypłynął w Anglii na salony jako historyk. Okazuje się, że nieuczciwy i
ogromnie zawzięty na katolicyzm.

45Z ideowego punktu widzenia Hitler był wielkim antychrześcijaninem i
entuzjastą darwinizmu społecznego, z którego wywiódł, że "jedyne prawo
to prawo dżungli", a rasy ludzkie powinny toczyć wieczną wojnę o zaso-
by, dzięki czemu doskonalsze rasy mogą ewoluować. Tak też wywiódł swój
antysemityzm. zob. T. Snyder "Black Earth", s. 1-9. NYC 2015.
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Ks. Ruotolo46 porównał całą tą trzódkę do motłochu wyją-
cego "Na krzyż z nim" w Wielki Piątek. Z kim tak naprawdę?
Z rozumem na krzyż - bo wszak Chrystus to logos47. Cóż może
człowiek potrzebniejszego sobie uczynić, niż rozstrzygnąć rozu-
mem sprawy swojego istnienia, przyszłości i przeznaczenia? Albo
cóż gorszego może sobie zrobić, niż wysilić ten rozum, by siebie
zwieść i okłamać - wielką wymową i retorytką i zmyślnym pasz-
kwilem. Oto więc na krzyż, z rozumem i prawdą. Wiele wysiłku
włożyli oni wszyscy by "Zgnieść bezecną", ale nie szukali pilnie
odpowiedzi, dlaczego to robią. Czy gdy się otrząsnie kłamstwo
i paszkwil zostaje jakaś opowiedź? Oprócz pałacu i lunaparu,
Egiptu i Babilonu, samowoli i dzikości tyranów z jednej, moral-
nego upadku z drugiej?

Przypuszczam, że społeczeństwa mają problem z literaturą i
humanistami. Ci pierwsi dostarczają szeroko mówiąc rozrywki i
kultury, więc wynosi się i upamiętnia ich na różne sposoby. Czę-
sto gęsto robi się wokół tego znaczna mitobufonada i sekta. Ci
drudzy roszczą sobie prawo do ustalania co jest dobre, pięknę i
wartościowe. Na uczelni na której studiowałem fizykę były tak
zwane OGUNy - szło o to, żeby dodać niewielką liczbę przedmio-
tów spoza danego kierunku. Nazywano je potocznie ’odchamia-
czami’, a ulotka uczelni mówi coś o "poszerzaniu horyzontów".
Wcześniej, w liceum, posłyszałem na lekcjach języka polskiego
o wielkich mistrzach literatury i filozofach - co wierzyli w senty-
mentalizm, libertynizm, deizm, dekadentyzm, socjalizm i inne.
Dziś jest wielu pretendentów na nowe piedestały - głoszących to
lub owo. Czy oni wszyscy udowodnili swoje idee przez świado-
me operowanie przesłankami? Czy pewni są, że mówią prawdę?
Ja dowodu nie widziałem. Jeśli ktoś chce mi taki przesłać, to
chętnie się zapoznam, o ile mi czas pozwoli.

Ja zrobiłem do tej pory, co byłem w stanie, by poznać funda-
mentalne sprawy rozumem i jestem twardo przekonany do religii
katolickiej. Część jedynie tych rozważań zawiera ta oto książka.
Jedni mają w XX "Teologię po Auschwitz" - chcąc skonfron-

46Ks. Dolindo Ruotolo, Sługa Boży, mistyk, zm. w 1970.
47"światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka", zob. też

"Pierwsza Apologia" Św. Justyna, p. 22
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tować religię z tragedią Holocaustu. Nie przeczę, że to ważna
sprawa. Ja jednak mam "teologię po Fatimie". Tamże w Portu-
galii zadziały się tak wielkie i pewne cuda, że nie sposób dłużej
racjonalnie ignorować ani ich, ani wszystkich innych katolickich
cudów w historii - zwłaszcza, że sprawa jest najważniejsza z
możliwych. Bledną przy tym wszystkie pretensje i spekulacje.
Dzisiejszy świat, który zrobił sobie apoteozę empirycznej nauki
powinien to w szczególnośći dobrze zrozumieć.
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7 Załącznik.
Poniższe świadectwa są w źródłach w języku angielskim i zostały
przeze mnie przetłumaczone na język polski, chyba by sprecyzo-
wano inaczej. Pochodzą z książek Stanleya Jakiego [slj], Johna
de Marchi [DM2], Idalino Costa Brochado [CB] i innych źródeł.

Świadectwo Jose Maria Almeidy Garret: ([DM2] s.
139, [CB] s. 175, [slj]), (oryginał po portugalsku w [DCF]
s. 149 i w “Os Episodios. . . ”, [DCF] s. 577)

“Musiało być to około drugiej czasu urzędowego i
około południa słonecznego. Słońce przebiło się przez
gęste chmury i świeciło jasno i intensywnie. Zwróci-
łem się w kierunku magnesu który przyciągał wszyst-
kie spojrzenia i zobaczyłem je jako dysk z jasno wi-
doczną krawędzią, świetlisty i błyszczący - ale taki
który nie ranił oczu. Nie zgadzam się z porównaniem
które słyszałem w Fatimie - że to matowy srebrny
dysk. Był to raczej czystszy, bogatszy, jaśniejszy ko-
lor - coś jak połysk perły. Nie przypominał księżyca w
pogodną noc - bo patrzenie nań sprawiało wrażenie,
że to żyjący organizm. Nie był sferyczny jak księżyc
i nie miał podobnej barwy, odcienia czy zacienienia.
Wyglądał jak oszklone koło z macierzy perłowej. Nie
mógł być pomylony ze słońcem widzianym przez mgłę
(nie było wtedy mgły, z resztą), bo obraz nie był za-
mglony, ciemny i rozproszony. W Fatimie to (dysk -
K.Z.) dawało światło i ciepło i widać je było wyraź-
nie - z łatwo widoczną krawędzią.”

“Niebo było usiane lekkimi chmurami. Chmury prze-
chodziły ze wschodu na zachód i nie przesłaniały świa-
tła słońca - dając wrażenie przechodzenia za nim -
choć czasem białe cętki przybierały różową i niebie-
ską barwę przechodząc przed słońcem. Nadzwyczajne
było to, że można było skupić wzrok na tym piecu
światła i ciepła bez bólu ani oślepienia źrenic. Feno-
men, z wyjątkiem dwóch przerw gdy słońce wydawa-
ło się wypuścić promienie błyszczącego gorąca, które
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zmusiły nas by odwrócić wzrok, musiał trwać około
10 minut.”

“Słońce nie było nieruchome i nie było to iskrzenie
ciała niebieskiego - kręciło się wokół siebie. Nagle
usłyszałem wrzawę, okrzyk przerażenia całego tłu-
mu. Słońce wirując dziko jakby uwolniło się z firma-
mentu i ruszyło w stronę ziemi groźnie, jakby chcąc
ją zmiażdżyć swoją wielką, ognistą masą. Okropne
uczucie to było”

Podczas fenomenu, który właśnie opisałem były zmia-
ny kolorów powietrza. Patrząc na słońce zauważy-
łem, jak wszystko ciemnieje. Patrzyłem na najbliższe
obiekty, a potem aż po horyzont. Widziałem wszyst-
ko w kolorze ametystu. Obiekty wokół mnie, niebo i
atmosfera, były w tym samym kolorze. Dąb nieopodal
rzucał cień w tym kolorze na ziemię.

Obawiając się, że cierpię na uszkodzenie źrenic, nie-
prawdopodobne wyjaśnienie, bo wtedy nie widziałbym
na purpurowo - odwróciłem się i zamknąłem oczy, za-
krywając je rękami, by odciąć dostęp światła. Nadal
będąc odwrócony, otworzyłem oczy i zobaczyłem tak
samo purpurowy krajobraz.

Wrażenia nie przypominały zaćmienia i patrząc na
słońce dostrzegłem, że atmosfera się oczyściła. Nie-
długo później usłyszałem wieśniaka nieopodal woła-
jącego z zaskoczeniem: “Proszę spojrzeć, ta pani jest
cała żółta”. I tak naprawdę wszystko, blisko i daleko,
zmieniło się przybierajać kolor żółtego adamaszku.
Ludzie wyglądali jakby mieli żółtaczkę, (. . . ) moja
własna ręka była tego koloru.

Artykuły Avelino de Almeidy z “O Seculo” i “Ilustra-
cao Portugesa” [bla], [DM2] s. 137

“O Seculo” - 16 października 1917
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“Widzimy jak ogromny tłum odwraca głowy w kierun-
ku słońca które wygląda zza chmur w pełnym zenicie.
Słońce przypomina matowy srebrny talerz i można
na nie patrzeć bez najmniejszego wysiłku - nie pali i
nie oślepia. Można by powiedzieć, że trwa jakieś za-
ćmienie. Ale nagle wielka wrzawa się podnosi i naj-
bliżsi widzowie krzyczą “Cud, cud”. Przed zdumiony-
mi oczyma tych ludzi, których postawa przenosi nas
do czasów biblijnych, którzy bladzi ze strachu patrzy-
li w niebo z odkrytymi głowami, słońce dygotało i
wykonywało niewidziane nigdy wcześniej gwałtowne
ruchy. “Tańczyło” wedle typowych określeń chłopów”

“Ludzie wtedy zaczęli się dopytywać kto, co widział.
Wielka większość widziała drżenie i taniec Słońca,
inni potwierdzili, że widzieli twarz Świętej Panny,
jeszcze inni przysięgali, że słońce wirowało jak fajer-
werk i że zbliżyło się do Ziemi jakby chciało spalić ją
swoimi promieniami. Niektórzy widzieli sukcesywne
zmiany kolorów.”

“Ilustracao Portugesa” - 29 października 1917

“Widziałem, że deszcz przestał padać o przewidzia-
nej porze. Gęsta masa chmur rozstąpiła się i słońce
- dysk z matowego srebra pokazało się w zenicie i roz-
poczęło swój konwulsyjny taniec, który wielka liczba
osób porównała z tańcem serpentynowym, tak piękne
i wspaniałe były kolory kolejno zdobiące tarczę sło-
neczną.”

“Nie wystarczy to by zaspokoić twoje życzenie, ale
moje oczy i uszy z pewnością nie widziały ani nie sły-
szały różnych rzeczy, a niewielu było takich których
nie wzruszyła wielkość tego spektaklu, wyjątkowego i
nade wszystko wartego badań i przemyśleń.”

prof. Goncalo Almeida Garret - 3 grudnia 1917 ([slj],
[Dl], s.11, oryginał portugalski [DCF] s. 146)
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" 1. Zjawisko trwało 8 do 10 minut 2. Słońce straci-
ło oślepiającą jasność, przybierając niby ksieżycowy
połysk, tak, że łatwo było je oglądać. 3. Trzy razy
słońce wydawało się wirować na obrzeżach, strzela-
jąc iskry, jak znane fajerwerki. 4. Ten ruch, pojawia-
jący się i przerywany trzy razy, był szybki. 5. Słońce
stało się fioletowe a następnie żółte, rozpościerając
ten kolor na ziemię, (potem - K.Z.) odzyskało swój
blask i jasność, sprawiając, że nie można było na nie
już patrzeć. 6. To wszystko stało się krótko po połu-
dniu, w okolicach zenitu (co jest bardzo ważne). Nie
uważam tego zjawiska za astronomiczne, ale atmos-
feryczne na tle słońca, z efektami blasku księżyca i
rotacyjnego ruchu. Takie efekty są jednak niepraw-
dopodobne w zenicie, gdy wpływy meteorologiczne są
słabe. "

“Maria de Martel Patricio”, " O Dia" z 19 paździer-
nika 2017 ([DM2] s.136, także [CB] i u innych)

“Słońce wygladało jakby okryte całunem, tak że moż-
na było na nie patrzeć. Odcień nieba, macierz perło-
wa, zmienił się w coś w rodzaju jaśniejącej srebrnej
płachty, która rozerwała się, gdy chmury się rozstą-
piły, a srebrne Słońce, spowite szarą jasnością welo-
nu wydawało się kręcić i wirować, otoczone kręgiem
cofniętych chmur. Wzbił się wtedy krzyk z każdego
gardła, padliśmy na rozmokniętą ziemię, my tysiące
i tysiące stworzeń Bożych, które wiara wzniosła ku
niebu. Światło stało się niebieskawe w wybornym od-
cieniu, jakby z witraży wielkiej katedry rozlewając sie
na wielką gotycką nawę. (. . . ) Niebieski powoli znikł
i światło wyglądało jakby z żółtego witraża. Żółte pla-
my były na twarzach, białych chustkach i ciemnych,
szarych spódnicach świadków. Pojawiły się wszędzie
w dębowym zagajniku na skałach, na ziemi. Wszy-
scy płakali, modlili się ze zdjętymi czapkami, przejęci
wspaniałym cudem na który liczono. Sekundy i mi-
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nuty wydawały się godzinami, tak malownicze to by-
ło. Chmury płynęły z góry, w mglistym szarym świe-
tle które okryło słońce. (. . . )”

“A Beira Baixa”, z 20 października ([slj], 73)

“Tysiące osób potwierdziło, że widziało to zjawisko.
Deszcz lał się strumieniami. Przestał o przewidzia-
nym czasie objawienia, jakby posłuszny głosowi”widzących"
którzy powiedzieli, że nie będzie trzeba już trzymać
parasoli otwartych."

“Słońce się pojawia, świeci dziwnym światłem, wi-
dziane jak gdyby było księżycem w pełni. Jego świa-
tło przechodzi stopniowe przemiany, raz czasem jak-
by dysk słoneczny był otoczony pierścieniem ognia,
czasem jak srebrna metalowa miska. Wydaje się krę-
cić wokół swojej osi szybko i sprawia wrażenie urwa-
nia się z orbity i rzucenia się na Ziemię, produkując
gwałtowne ciepło. Nikt w dobrej wierze niczemu z
tego nie zaprzecza. Słyszeliśmy to od tych co to wi-
dzieli i listy przesłane z Fatimy to potwierdzają. Czy
było to zjawisko naturalne, które powtórzyłoby się w
identycznych warunkach atmosferycznych? Zjawisko
elektryczne,jak niektórzy próbują twierdzić? Nie wie-
my, ani nie myślimy, że do nas należy się wypowie-
dzieć na tak delikatny temat”

“Diario de Noticias” ([CB], s. 153) z 15 października
1917:

“Masowa sugestia natychmiast złapała te tysiące wie-
rzących i ciekawskich. Wielka liczba osób otworzyła
parasole - a dzieci nakazały je zamknąć; wówczas we-
dle świadectwa tysięcy osób - wydarzyła się dziwna
rzecz. Słońce - wyglądające na dysk matowego sre-
bra - poruszało się w okręgu - jakby napędzane elek-
trycznością - wedle świadectwa wybitnych ludzi któ-
rzy oglądali to wydarzenie”. I tysiące poddanych su-
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gestii (kto wie czy nie zwiodło ich światło słońca, kó-
re pierwszy raz widzieli tego dnia) padło na ziemię,
płacząc i trzymając się za ręce.”

Maria de Lemos Queiros, list do redakcji “Correio da
Beira”, 11 listopada 1917 ([DCF], s.127 po portugalsku
i [slj] s.107)

“Minuty później (po tym jak Łucja powiedziała, że
widzi objawienie, K.Z.), po przyjściu pastuszków, do-
kładnie w przewidzianym czasie (o godzinie pierw-
szej) przestało padać, a niebo do tej pory ciemne,
rozpogodziło się trochę naprzeciwko obiecanego miej-
sca objawień, co instynktownie skierowało wszystkie
spojrzenia w tamtym kierunku. Naprawdę była to chwy-
tająca za serce scena, widziana przez 40 do 50 tysięcy
ludzi. (. . . ) Nie widzieliśmy Naszej Pani i nie uważa-
my się za tego godnych. Ale widzieliśmy potwierdze-
nie, nadprzyrodzone zjawisko słoneczne! (. . . ) Jak
mówiłam, o pierwszej, w miejscu gdzie chmury się
rozstąpiły, ze zdumieniem ujrzeliśmy srebrny glob,
kręcący się trochę i przykrywany tu i ówdzie przez
chmury. To się powtórzyło 3 razy w odstępie 3-4 mi-
nut. (. . . ) Po tym preludium, król nieba (Słońce - K.
Z.), jakby przesłonięty przez chmury, ale nie całko-
wicie, ukazał się nagle w pełnym splendorze, bardzo
różny od swojego zwykłego wyglądu, okryty czerwoną
chmurą albo płomieniem. Po paru chwilach glob ner-
wowo drżał, jakby poruszany elektrycznością. Wyda-
wał się rosnąć, próbując jakby przyspieszać i spadać
na ziemię, wywołując moment strachu i radośći.”

Joao Maria Lucio Serra, list opublikowany w “A Or-
dem”, 21 listopada, ([slj])

“oglądali słońce na tle błękitnego nieba, bez uszkodze-
nia źrenic intensywnym blaskiem ani żadnych proble-
mów ze wzrokiem, podczas gdy ono pojawiało się w
różnych kolorach, kręcąc się szybko, a czasami wyda-
wało się urywać z nieba i zbliżać do Ziemi.”
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