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�Najwy�zszy Czas� Nr ������ i Gazeta Polska Nr ��������

Has�lo 	wra
zliwo�sci spo�lecznej� w zamierzeniu r�ownoznaczne z postulatem
niesienia zorganizowanej pomocy osobom bez pracy chorym i starszym pow�
tarza si�e w tekstach i wypowiedziach przedstawicieli najr�o
zniejszych partii poli�
tycznych� Niekt�orzy zw�laszcza politycy programowo przyznaj�acy si�e do inspiracji
chrze�scija�nskiej wi�a
z�a to has�lo z innym jeszcze � z has�lem 	spo�lecznej gospodarki
rynkowej�� Niemal wszyscy uznaj�a 
ze ka
zde z tych hase�l usprawiedliwia utrzy�
manie rozleg�lego sektora publicznego a zatem 	bezp�latnej� opieki zdrowotnej i
szkolnictwa oraz rozbudowanego pa�nstwowego systemu opieki socjalnej� Innymi
s�lowy polityci ci s�a zwolennikami utrzymania wysokiego opodatkowania obywa�
teli �rzecz przecie
z w tym 
ze w ostatecznym rozrachunku to obywatel ponosi
koszty wszelkiego opodatkowania � nie tylko w�lasnych zarobk�ow ale te
z towar�ow
i us�lug��

Czy rzeczywi�scie jednak obowi�azek niesienia pomocy potrzebuj�acemu oznacza
konieczno�s�c utrzymania omnipotentnego pa�nstwa opieku�nczego� Wiele je�sli nie
wszystko wskazuje na to 
ze odpowiedzi pozytywnej mo
zna udzieli�c wtedy tylko
gdy jej uzasadnienia szuka si�e nie w chrze�scija�nstwie a w marksi�zmie czy soc�
jali�zmie � �latwym do w�la�sciwego zakwali�kowania socjali�zmie klasycznym lub
socjali�zmie 	ukrytym� nowoczesnym coraz cz�e�sciej na Zachodzie zwanym soc�
jalizmem postmodernistycznym lub systemem spo�lecze�nstwa menad
zerskiego�

Nak�ladany przez pa�nstwo na obywatela podatek jest niczym innym jak od�
bieraniemobywatelowi jego w�lasno�sci� W granicach rozs�adku przymus podatkowy
mo
zna oczywi�scie usprawiedliwi�c� Pa�nstwo wszak zapewnia obywatelowi szeroko
poj�et�a ochron�e prawn�a chroni go przed z�loczy�nc�a i naje�zd�zc�a a to wszystko kosz�
tuje� Mo
zna te
z uzna�c 
ze w pewnych skrajnych przypadkach tylko pa�nstwo a nie
wsp�olnota lokalna � s�asiedzka gminna czy pra�alna � mo
ze nie�s�c pomoc jakiej�s
grupie potrzebuj�acych� Ale jak alarmowa�l ju
z w latach pi�e�cdziesi�atych �owczesny
m�adry or�edownik spo�lecznej gospodarki rynkowej i zarazemwsp�o�ltw�orca niemieck�
iego cudu gospodarczego profesor Wilhelm R�opke pa�nstwo opieku�ncze nie ma
wbudowanych w siebie mechanizm�ow hamuj�acych rozrastanie si�e jego kompe�
tencji� W roku ���� profesor R�opke pisa�l� 	Czy
z mo
zna nie zauwa
zy�c 
ze sprawy
�pa�nstwa opieku�nczego przyp� J�K�� wymkn�e�ly si�e nam z r�ak tak jak to sta�lo si�e
z podatkiem progresywnym rosn�acym nieprzerwanie od chwili jego przyj�ecia ������
����� Pa�nstwo opieku�ncze ma wbudowan�a nie daj�ac�a si�e wyeliminowa�c sk�lonno�s�c
do dalszego rozwoju� Coraz to inne obszary obejmuje si�e przymusow�a pomoc�a�
Coraz to inne grupy spo�lecze�nstwa s�a wci�agane w zakres owej pomocy��
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Profesor R�opke nie myli�l si�e przestrzegaj�ac przed zwyci�estwem w Europie soc�
jalistycznego totalitaryzmu � wystarczy spojrze�c na udzia�l sektora publicznego
w gospodarkach pa�nstw Europy Zachodniej czy zwr�oci�c uwag�e na panoszenie
si�e socjalist�ow w Parlamencie Europejskim i innych agendach Unii Europejskiej�
Profesor nie dlatego bi�l na alarm 
ze by�l dogmatycznym ekonomicznym libera�lem
�cho�c by�l ekonomicznym libera�lem� ale dlatego 
ze by�l chrze�scijaninem i widzia�l
z�lo p�lyn�ace z niokie�lznanego rozwoju pa�nstwa opieku�nczego� Zdawa�l sobie spraw�e

ze zwolnienie cz�lowieka z cz�e�sci odpowiedzialno�sci za siebie i swoich najbli
zszych
zwolnienie go z obowi�azku niesienia pomocy bli�zniemu i scedowanie tej odpo�
wiedzialno�sci i tego obowi�azku na pa�nstwo pozbawia cz�lowieka w�la�sciwej mu
godno�sci zniewala go i demoralizuje�

Niemiecki uczony proponowa�l zreszt�a sposoby powstrzymania rozrostu pa�nstwa
opieku�nczego� Chcia�l by pa�nstwo przestrzega�lo wypracowanej przez nauk�e spo�le�
czn�a Ko�scio�la zasady pomocniczo�sci� Zasada ta nie pozwala wsp�olnotom 	wy
zszego
stopnia� ingerowa�c w wewn�etrzne 
zycie wsp�olnot 	stopnia ni
zszego� � gmina nie
ma prawa pozbawia�c rodziny jej mo
zliwo�sci dbania o swoje sprawy pa�nstwo
nie ma prawa czyni�c tego gminie przeciwnie na przyk�lad prawa stanowione
przez pa�nstwo powinny sprzyja�c wolnym dzia�laniom wsp�olnot ni
zszych stopni
ku og�olnemu dobru� �Zasada pomocniczo�sci zezwala na interwencj�e wsp�olnoty
wy
zszego stopnia w szczeg�olno�sci pa�nstwa wtedy dopiero gdy wsp�olnota ni
zszego
stopnia dopuszcza si�e niespe�lniania swoich naturalnych zada�n�� Przez lata w
obron�e idei pa�nstwa opieku�nczego obron�e zgodn�a oczywi�scie z zasad�a pomoc�
niczo�sci naga
zowa�l si�e sam Ko�sci�o�l zw�laszcza Ojciec �Swi�ety Pawe�l VI� Jednak
pa�nstwo opieku�ncze nie da�lo si�e okie�lzna�c�

Dzi�s Zach�od doskonale zna ujemne strony centralistycznie zorganizowanej opie�
ku�nczo�sci pa�nstwowej� Nie ma 
zadnej w�atpliwo�sci 
ze w ekonomicznie i tak jeszcze
do�s�c liberalnej Ameryce opieku�nczo�s�c ta nie tylko zbyt wiele kosztuje ale � w
przypadku najubo
zszych obywateli � wsp�o�lodpowiedzialna jest za rozk�lad za�
straszaj�aco wielu rodzin za nies�lychany wzrost liczby nie�slubnych dzieci oraz
za trwa�le przywi�azanie wielu ludzi do statusu bezrobotnego� Upadek moralny
Szwecji jest dzi�s oczywisto�sci�a� Te i podobne obserwacje przyczyni�ly si�e do kry�
tycznego przedstawienia pa�nstwa opieku�nczego przez Jana Paw�la II w Jego en�
cyklice 	Centesimus Annus��

W rzeczy samej konsekwencje cz�e�sciowego zwolnienia ludzi z odpowiedzialno�sci
i obowi�azk�ow obj�e�ly ca�le spo�lecze�nstwa nie tylko ich niekt�ore warstwy� Maleniu
znaczenia obowi�azk�ow towarzyszy�lo akcentowanie 	praw�� Kiedy�s je�sli cz�lowiek
chcia�l utrzyma�c siebie i swoich najbli
zszych wiedzia�l 
ze musi pracowa�c� Dzi�s
m�owi si�e nam 
ze mamy 	prawo do pracy� my za�s uwa
zamy 
ze prawo to oznacza
zgod�e na socjalistyczny etatyzm i zorganizowanie nam przez pa�nstwo jakiego�s
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pseudo�zaj�ecia� Kiedy�s wszystkich jednakowo obowi�azywa�lo bycie uczciwymi
lud�zmi �cho�c nie wszyscy nimi byli� dzi�s niekt�orzy maj�a jakie�s specjalne prawa
jako takie czy inne 	mniejszo�sci�� Kr�otko m�owi�ac pomniejszenie znaczenia
obowi�azk�ow zaowocowa�lo postawami roszczeniowymi i konsumpcyjnymi�

Tw�orcy idei pa�nstwa opieku�nczego nie chcieli zaniku autentycznej ludzkiej
wra
zliwo�sci na n�edz�e bli�zniego� Nie mogli te
z przewidzie�c kryzysu moralnego
jaki dotyka dzi�s spo�lecze�nstwa kraj�ow rozwini�etych� Ale pa�nstwo opieku�ncze
mia�lo swoj�a dynamik�e rozrastania si�e kosztem ubezw�lasnowolnienia obywateli i
co za tym idzie sprzyja�lo powstaniu pot�e
znego aparatu w�ladzy� Skorzysta�ly na
tym elity polityczne i intelektualne niepomiernie si�e rozrastaj�ac oraz zwi�ekszaj�ac
swoje znaczenie i wp�lywy� Oczywi�scie ogromnie rozros�la si�e tak
ze biurokracja
pa�nstwowa 
zyj�aca na koszt bezradnego podatnika� Do przemian ustrojowych
szybko dostosowa�l si�e wielki business cz�e�sciowo chroni�ac si�e przed wolnorynkow�a
konkurencj�a dzi�eki zam�owieniom rz�adowym� Demokracja wesz�la w stadium 	spo�
�lecze�nstw menad
zerskich� � dyktatu pseudowi�ekszo�sci manipulowanej przez fak�
tycznie rz�adz�ac�a elit�e menad
zer�ow politycznych i przemys�lowych wspomaganych
przez kast�e 	intelektualist�ow�� To nieprawda 
ze rz�ady nomenklaturowe by�ly
specy�czn�a cech�a pa�nstw bloku sowieckiego� Elity nomenklaturowe rz�adz�a obec�
nie wsz�edzie�

Przez ostatnie dziesi�eciolecia programy zachodnich partii centro�lewicowych
�Demokrat�ow w USA� chrze�scija�nskich centro�prawicowych �Republikan�ow w
USA� a tak
ze cz�e�sci partii prawicowych niemal si�e mi�edzy sob�a nie r�o
zni�ly� Dzi�s
nikogo nie powinno dziwi�c 
ze wielki business w USA od lat r�ownie ch�etnie ��
nansuje parti�e Demokratyczn�a i Republika�nsk�a 
ze politycy wszystkich nacji s�a
skorumpowani za�s zdezorientowanym wyborcom obiecuj�a gruszki na wierzbie
bezczelnie zani
zaj�ac koszty swojej 	szczodro�sci� za pieni�adze podatnik�ow� Tak
zem�sci�lo si�e danie zbyt wielkiej w�ladzy pa�nstwu i jego elitom�

A co to wszystko ma wsp�olnego z socjalizmem� Faktem jest 
ze teoretycy lewicy
zrezygnowali z bezwzgl�ednej walki z w�lasno�sci�a prywatn�a� Ale te
z dostrzegli

ze wystarczy im kontrolowanie cz�e�sci tej w�lasno�sci � cho�cby tej pochodz�acej z
nadmiernych podatk�ow� Lewica dostrzeg�la 
ze wystarczy jej zadbanie o centralne
sterowanie redystrybucj�a poka�znej cz�e�sci dochodu narodowego� Wszak ludzie
wystarczaj�aco skutecznie ograbieni z w�lasnych pieni�edzy nie maj�a wyboru i musz�a
zda�c si�e na �lask�e pa�nstwowej biurokracji i zarz�adzanych przez ni�a instytucji�

Rzecz w tym 
ze ubezw�lasnowolnione spo�lecze�nstwo �latwiej podda�c zabiegom
lewicowych 	in
zynier�ow spo�lecznych�� Lewicowi 	intelektuali�sci� od ko�nca II
wojny �swiatowej nie�zle op�lacani przez og�o�l podatnik�ow buduj�a nowe post�chrze�s�
cija�nskie spo�lecze�nstwo� W spo�lecze�nstwie tym wychowanie dzieci zale
zy bardziej
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od program�ow pa�nstwowych ni
z od woli rodzic�ow� Tradycj�a si�e pogardza wszys�
tko co lokalne jest 	za�sciankowe� wiar�e w Boga ledwie si�e toleruje to co zwi�azane
z kultur�a chrze�scija�nsk�a najcz�e�sciej okre�sla si�e mianem ciemnogrodu� W ich
miejsce wprowadza si�e nowe kodeksy prawne najr�o
zniejsze 	karty praw� w naj�
lepszym razie nieporadnie na�sladuj�ace Dekalog i Tradycj�e znacznie cz�e�sciej pro�
muj�ace etyczny permisywizm i nihilizm� W tym nowym wspania�lym �swiecie rodz�
ina ma ju
z znaczenie co najwy
zej symboliczne nic dziwnego wi�ec 
ze wychowanie
do 
zycia w rodzinie zostaje zast�apione zaj�eciami na temat 	bezpiecznego seksu�
z rozdawnictwem kondom�ow w�l�acznie�

Marks mia�l wi�ecej racji ni
zby�smy sobie tego 
zyczyli s�adz�ac 
ze eliminuj�ac
w�lasno�s�c prywatn�a stworzy nowego cz�lowieka � cz�lowieka w kt�orego �swiadomo�sci
nie b�edzie ju
z miejsca dla Boga i Jego praw i kt�ory nie b�edzie bytem jednos�
tkowym obdarzonym woln�a wol�a lecz jakim�s 	bytem kolektywnym� ca�lkowicie
uleg�lym wobec 	woli og�o�lu�� Marks rozumia�l 
ze odebranie cz�lowiekowi wszelkiej
w�lasno�sci r�ownoznaczne jest z pozbawieniem go jakiejkolwiek odpowiedzalno�sci
� za siebie za swoj�a rodzin�e za cokolwiek�

Rozro�sni�ete pa�nstwo opieku�ncze dzia�la mo
ze nie tak skrajnie ale podobnie�
Powt�orzmy jego racj�a bytu jest odbieranie cz�lowiekowi cz�e�sci jego w�lasno�sci�
Nast�epnie przejmuj�ac na siebie cz�e�s�c decyzji etycznych jakie powinna podej�
mowa�c jednostka pa�nstwo odbiera cz�lowiekowi mo
zliwo�s�c w�la�sciwego do�swiad�
czania jego podmiotowo�sci � do�swiadczania jego grzeszno�sci i jego cn�ot� Sum�
ienie obumiera� �Swiat pozbawiony tego co swojskie wyzbyty tradycji za to
przepe�lniony 	globalnymi� ideami 	o�swieconych� intelektualist�ow jawi si�e jako
obcy� Zrozumia�le i ewentualnie mo
zliwe do wyegzekwowania pozostaj�a 	prawa� �
prawo do roszcze�n prawo do konsumpcji w ko�ncu prawo do zmienienia w drodze
referendum samych praw przyrodzonych cz�lowieka w tym jego prawa do 
zycia�
Pa�nstwo�moloch jest bliskie triumfu�

Lipiec ����
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