
Spisek Prochowy w 1605 r i 2014.

 

 

Na czele tego spisku stała grupa katolików z niejakim rzezimieszkiem zwanym Guy Fawkes. 
Przywódca katolików był były Protestant, Robert Catesby. 1 Spisek miał na celu zgładzenie króla 
Jakuba I, który zlecił translacje Biblii Króla Jakuba(KJV). Spisek się nie udał, a Catesby zginał 
obejmując posag Maryi. Innymi spiskowcami byli:

• John Wright
• Christopher Wright
• Robert Wintour
• Thomas Wintour
• Thomas Percy.

W sumie miało ich być 13stu.2 Należy dodać, ze James I(Jakub I) był antykatolicki. Sam napisał traktat 
1 http://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Catesby  

2 http://www.bournemouthecho.co.uk/news/11581626.14_things_you__possibly__don_t_know_about_Bonfire_Night/  
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zatytułowany Daemonologie3, który stal w opozycji do praktykowania czarów. Kopia pdf dostępna pod 
linkiem.      

Purytanie zaczęli głosić kazania przeciwko papieżowi. Podczas przesłuchania wyszło, ze ten spisek był 
planowany przez Jezuitów. Opozycja do katolicyzmu w Anglii wyglądała podobnie jak ta Purytan w 
USA. Po latach zaczęto zmieniać prawo, aby praktyki katolików mogły mieć miejsce.4567

5 Listopada palili kukłe papieża i diabła.  Wystawa w 1647 upamiętniała wielka łaskę Boga w 
uwolnieniu królestwa od piekielnych spisków papistów. Zawierała kule ognia palące się na wodzie jako 
symbol powiązania katolicyzmu z silami piekieł oraz komory ognia symbolizujące duchy papieskie 
wychodzące spod ziemi. Dziś jedna z najbardziej spektakularnych procesji odbywa się w mieście 
Lewes.8 9Znajdują się tam tzw stowarzyszenia ognisk (bonfire societies10). Niosą oni 17 palących się 
krzyży, symbol męczenników Protestanckich, którzy byli prześladowani za rządów ówczesnej Jezebeli- 
Marii I (Krwawej Marii) .11 Cliffe Bonfire Society maszeruje pod bandera- Żadnego tu papieża (No 
pope) i dokonuje symbolicznego spalenia kukły papieża Pawła V. Inna personę, która pala jest katolik i 
upadly Protestant/ Jezuita- Guy Fawkes. Pala również inne osoby postrzegane jako wrogów.1213 

Ułożyli rymowankę, która jednak jest ocenzurowana, z powodu ekumenicznych podchodów 
papiestwa. Poniżej przedstawiam jej wolne tłumaczenie z angielskiego:14

Pamiętaj, zapamiętaj 5 Listopada
Proch, zdradę i plan
Nie widzę powodu dla którego zdrada prochowa
powinna być kiedykolwiek zapomniana.

3 http://www.gutenberg.org/files/25929/25929-h/25929-h.html  

4 http://en.wikipedia.org/wiki/Catholic_emancipation  

5 http://en.wikipedia.org/wiki/Act_of_Uniformity  

6 http://en.wikipedia.org/wiki/Test_Act  

7 http://en.wikipedia.org/wiki/Penal_Laws_%28Ireland%29  

8 http://www.lewesbonfirecelebrations.com/  

9 http://en.wikipedia.org/wiki/Lewes_Bonfire  

10 http://en.wikipedia.org/wiki/Sussex_Bonfire_Societies  

11 http://en.wikipedia.org/wiki/Mary_I_of_England  

12 http://www.bbc.com/news/blogs-magazine-monitor-29915270  

13 http://www.breitbart.com/Breitbart-London/2014/11/05/Scottish-First-Minister-To-Be-Burnt-For-Bonfire-Night  

14 http://www.novareinna.com/festive/chants.html  
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Guy Fawkes, Guy Fawkes
Oto jego zamiary:
Aby wysadzić Króla i Parlament
60 beczek prochu pod ziemia
By obalić biedna stara Anglię
Dzięki Bożej opatrzności został przyłapany
Z ciemna latarnia w dłoni i zapalona zapałką
Krzyczcie chłopaki, krzyczcie chłopaki
Boże chroń króla!
Hip hip, hura!
Hip hip, hura!
Chleb za 1 grosz15by nakarmić starego papieża
Ser by go udusić
Pinta piwa aby przeczyścić mu gardziel
Kupa chrustu aby go spalić
Spal go w balii/ kadzi smoły
Niech pali się jak płonąca gwiazda
Opalcie ciało od jego głowy
Wtedy powiemy- stary papież nie żyje.
Hip hip, hura!
Hip hip, hura!

Jak to wszystko wygląda można zobaczyć na filmach:

Film 1
Film 2

Zdjęcie pochodzi ze strony. Drugi z tej strony. Uzycie na zasadzie FAIR USE w celach 
edukacyjnych.

http://en.wikipedia.org/wiki/Guy_Fawkes
http://en.wikipedia.org/wiki/Gunpowder_Plot

15 http://en.wikipedia.org/wiki/Penny_bun  
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