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EUROPA CHRISTI

P amiętam, jak przed laty opowiadał bp Ste-
fan Bareła, trzeci biskup częstochowski, 
o słynnym krakowskim filozofie, rektorze 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, autorze książki 
„Między heroizmem a bestialstwem” – ks. prof. 
Konstantym Michalskim, który w starszym 
wieku stracił wzrok. Pojechał on ostatni raz do 
Rzymu, żeby napatrzeć się jeszcze na starożyt-
ne budowle, swoimi słabymi już oczami chło-
nąć piękno cudownych widoków, pamiątek 
kultury i sztuki. Przypominam też sobie znaną 
balladę Bułata Okudżawy, któremu było „żal, 
że po Moskwie nie suną już sanie”... A mnie 
jest żal Europy, chrześcijańskiej Europy, która 
nam się zatraca, która tonie w otchłaniach 
nihilizmu, neomarksizmu i kulcie pieniądza. 

Bogactwo Europy
Trzeba nam dzisiaj tak właśnie jak śp. ks. prof. 
Michalski zapatrzeć się na Europę, która jest 
naprawdę pięknym kontynentem. To nie tylko 
cudowne i  zróżnicowane krainy geograficz-
ne, ale wielka kultura i wspaniała historia, 
sięgające czasów przed narodzeniem Chrystu-
sa; to mądrość starożytnej Grecji, literatura –  
z dziełami Homera na czele – filozofowie, drą-
żący w umysłach jak kropla w skale wielką 
i odkrywczą myśl, która uczyniła Europę potęż-
ną i  zadziwiającą. To Europa starożytnego 
Rzymu, Remusa i Romulusa, Europa rodzące-
go się chrześcijaństwa, powstających bazylik, 
wspaniałej architektury, niezwykłej literatury, 
muzyki. Do tego dochodzą uniwersytety – 
z prawem, teologią, sztukami wyzwolonymi. 
To Europa klasztorów i mnichów budujących 

wnętrze europejskiego domu, porządkowane 
nauczaniem Jezusa Chrystusa i Jego Kościoła. 
To także przestrzenie caritas i miłości bliźnie-
go, wyrażającej się w posłudze w szpitalach, 
w dobroczynności, której przewodzili zakonnicy 
i zakonnice. To Europa świętych, męczenników, 
którzy dawali świadectwo krwi dla Jezusa Chrys- 
tusa i Jego Kościoła. 

Europa to również wynalazki i odkrycia, kar-
czowanie lasów, coraz nowocześniejsza uprawa 
roli, budowanie miast, zamków obronnych, 
Europa odważnych rycerzy i wojowników. Gdy 
myślimy i mówimy „Europa”, to bierzemy pod 
rękę historię i zaglądamy do bogatej tradycji, 
która mieści się w kulturze poszczególnych 
krajów i narodów. Jest to środowisko wielo-
barwne, wymieszane przez wędrówki ludów 
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Serdecznie zapraszamy do udziału  
w Kongresie Ruchu „Europa Christi”. 
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„Dziesięć prostych słów, od których zależy przyszłość Polski, Europy, świata...” – św. Jan Paweł II 
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ANDRZEJ  
LAMPERT  
Śpiewak operowy 
scen Polski i świata.  
Utwór „O Dio Ti cer-
co” (I przykazanie –  
Nie będziesz miał 
bogów cudzych 
przede Mną)

LEVI SAKALA  
Utwór „Aikona” 
(VI przykazanie –  
Nie cudzołóż)

TONY MELENDEZ  
Utwór „Honor your 
father and your 
mother” 
(IV przykazanie – 
Czcij ojca swego  
i matkę swoją) 

DARIUSZ „MALEO”  
MALEJONEK, 
KELVIN GRANT   
Utwór „In my 
Father’s house”  
(IX przykazanie – 
Nie pożądaj żony 
bliźniego swego...)

JÓZEF SKRZEK 
Utwór „Observa 
diem Sabbati”  
(III przykazanie –  
Pamiętaj, abyś 
dzień święty święcił)

FR STAN FORTUNA  
Utwór „8” 
(VIII przykazanie –  
Nie mów fałszywe-
go świadectwa  
przeciw bliźniemu 
swemu)

PIOTR  
ŁUKASZEWSKI  
Utwór  „You shall 
not kill” 
(V przykazanie – 
 Nie zabijaj)

ADEB CHAMOUN  
Utwór „When bro-
thers dwell in peace” 
(X przykazanie – 
...Ani żadnej rzeczy, 
która jego jest)

PADDY KELLY  
Członek dawnej 
grupy The Kelly Fa-
mily. Utwór „Holy”  
(II przykazanie –   
Nie będziesz brał 
imienia Pana Boga 
swego nadaremnie)

LUXTORPEDA  
Utwór „Seventh” 
(VII przykazanie – 
Nie kradnij)
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ze wszystkich zakątków globu. Tu bowiem 
poczuli się dobrze, tu znaleźli warunki – także te 
atmosferyczne – które sprzyjały ich rozwojowi, 
pobudzały ludzkie myślenie i przedsiębiorczość. 

Europa jest kontynentem bogatym i pięk-
nym przede wszystkim pięknymi ludźmi, choć 
trzeba dostrzec także zło, które jest dziełem 
Europejczyków-Kainów.  

Miasta symbole
Gdy patrzymy na Europę, widzimy wielki Rzym, 
Paryż, Londyn, Ateny, Berlin, Sztokholm czy 
Helsinki, widzimy Wilno, Lwów, potem Moskwę, 
widzimy naszą Warszawę, Kraków, Gniezno 
i duchową stolicę Polski – Częstochowę z Jasną 
Górą i jej Kaplicą Cudownego Obrazu Królowej 
Polski, przecież Pani Europy. Europa to także 
francuskie oświecenie, a przedtem reformacja 
Lutra, to I wojna światowa, wojna z bolszewi-
kami w 1920 r., zwycięska dla Polski i  całe-
go kontynentu, o czym ciągle się zapomina. 
Nie sposób nie dostrzec w Europie Auschwitz 
z zabytkowymi już krematoriami – znakami 
okrucieństwa, które są przypomnieniem, jak 
podły może być człowiek, który odszedł od Boga, 
od Dekalogu. Te przykre doświadczenia zwią-
zane z niewiernością Bogu sprawiły, że Europa 
poszarzała, że pociemniało w niej od zarazy 
nienawiści i zła; postawiono w ten sposób pod 
znakiem zapytania rozwój kultury europejskiej, 
mającej zakorzenienie chrześcijańskie. 

Chcemy pamiętać o tych korzeniach, które 
są obecne w całej przestrzeni Starego Konty-
nentu. Nie ma w nim zakątka, który nie byłby 
naznaczony krzyżem Jezusa Chrystusa i Jego 
Ewangelią, namaszczony przez Niego i nazna-
czony obecnością świętego Kościoła. Europa 
pulsuje krwią męczenników i wyznawców Jezu-
sa. W całym jej wymiarze kulturowym widać 
obecność chrześcijaństwa. Jeden ze znanych 
polityków powiedział niedawno, że w Europie 
nawet ateista jest chrześcijaninem. I można 
to uznać za bardzo prawdziwe stwierdzenie. 

Wolność
Obok krzyża – znaku miłości – w Europie naj-
bardziej znaczącą sprawą jest wolność. Europa 
to ziemia ludzi wolnych. Bo tylko w wolności 
człowiek rozwija prawdziwą wielkość, tylko 
wolny człowiek może tworzyć wielkie dzieła, 
tylko wolny człowiek oddycha pełną piersią. 
Prawdziwej wolności służy właśnie Ewangelia 
Jezusa Chrystusa. „Ku wolności wyswobodził 
nas Chrystus” – pisze św. Paweł (Ga 5, 1). Ale 
trzeba też dobrze pojmować słowo „wolność”: 

nie jako swawolę i robienie, co mi się podoba, ale 
jako działanie na rzecz miłości i prawdy. Miłość 
i prawda są zawsze związane z wolnością. To 
wszystko zrodziło się w Europie i służyło jej wzra-
staniu. Dlatego na tym kontynencie w klimacie 
wolności tak pięknie rozwijało się wszystko, 
a ludzie czuli się szczęśliwi. Europa ludzi wol-
nych budowała prawdziwą cywilizację miłości, 
a w tym zawsze zawierała się cywilizacja życia. 

Ale zawiązały się w Europie partie kainowe, 
które spowodowały ogromne zatrucie europej-
skiej myśli. Ateiści i bezbożnicy doprowadzili 
do rozchwiania europejskiego domu. I staje się  
on pusty, co grozi Europie zniszczeniem i zatra-
ceniem jej tożsamości. 

Niebezpieczeństwa grożące Europie dostrze-
gali już wielcy mężowie stanu, założyciele nowej 
Europy, m.in. Alcide de Gasperi, Robert Schu-
man, Jean Monnet, Konrad Adenauer. Wiedzieli, 
że tylko Chrystus może przywrócić Europie jej 
świetność, dać trwały pokój i możliwość praw-
dziwego i wielostronnego rozwoju. Ci wielcy 
Europejczycy przyjęli jako znak jedności euro-
pejskiej sztandar z wizerunkiem 12 gwiazd 
z Apokalipsy św. Jana Apostoła. Sami przeżyli 
czas apokalipsy i  chcieli pokazać, że są siła 
i moc, które obronią przed samounicestwieniem 
i dadzą człowiekowi zwycięstwo. 

Jednak Europa lat 60. i  późniejszych 
odrzuciła maryjne gwiazdy i  chrześcijań-
skie dziedzictwo. Napełnieni marksizmem 
i  nihilizmem politycy postanowili wrócić 
w siodła przygotowane przez Marksa i jego 
ateistycznych kolegów. Stąd dzisiejsza Europa 
nie buduje, ale rujnuje, nie ma ludzi, którzy 
mogliby się stać wodzami dla naszego kon-
tynentu. Owszem, znalazł się taki człowiek. 
To Słowianin, Polak – papież Jan Paweł II, 
dzisiaj święty, którego uznajemy za nowego 
ojca Europy. Podkreślił on znaczenie tego, co 
mówili już założyciele Europy, i całym sobą 
przekonywał do tego współczesnych Euro-
pejczyków. Przypomnę tu słynne już pytanie 
skierowane przez Jana Pawła II do Francuzów: 
„Francjo, co zrobiłaś ze swoim chrztem?”. 
Pewnie powtórzyłby dzisiaj to zdanie, kierując 
je do nas wszystkich: Europo, co zrobiłaś ze 
swoim chrztem? Co zrobiłaś ze swoją wiarą? 
Dlaczego uległaś diabelskiemu misjonarzowi –  
Szatanowi i jego kapłanom, którzy odbierają 
ci wiarę w życie wieczne, którzy odebrali Boże 
Narodzenie i Wielkanoc, dwa wielkie święta 
będące znakiem chrześcijaństwa... Na szczęś- 
cie nie cała Europa zdradziła Boga, miliony Euro-
pejczyków jeszcze w Niego wierzą, modlą się,  
pielgrzymują, korzystają z  sakramentów 
świętych, szanują Boże przykazania i oczeku-
ją na zmartwychwstanie. Trzeba podejmować 
to radosne „Alleluja!”, które – niestety, coraz 

ciszej – wybrzmiewa w chrześcijańskiej Euro-
pie, i wołać do wszystkich jej mieszkańców, 
by uwierzyli Boskiemu Synowi i otworzyli 
dla Niego drzwi. Wyprośmy zatem paszport 
dla Jezusa Chrystusa w całej Europie. Chry-
stus nigdy nikogo nie skrzywdzi. Przycho-
dzi z darem wieczności, przynosi nadzieję, 
przywraca sens ludzkiemu życiu, ożywia 
i wyzwala najlepsze i najpiękniejsze pokłady 
ludzkich pomysłów, działań, poszukiwań – 
po to, żeby Europejczykom żyło się lepiej. 
Jak starzy Elżbieta i  Zachariasz mogli się 
stać rodzicami św. Jana Chrzciciela, który 
przygotował drogi dla Chrystusa, tak z Bożą 
pomocą Europa jest dziś w  stanie zrodzić 
nowych Janów, którzy będą prostować ścieżki 
dla Pana i będą Jego prorokami.

Pełni nadziei
Wierzymy, że Jezus przyjdzie do zbrukanej grze-
chem ateizmu Europy z łaską wiary i wznieci 
w nas żar, który może odrodzić ten kontynent. 
Przeżywamy także dar Bożego Miłosierdzia. To 
iskra, która płynie z krakowskich Łagiewnik, od  
św. Faustyny, której Chrystus przekazał przesła-
nie miłosierdzia dla całej ludzkości. Trzeba ciągle 
pamiętać, że miłosierdzie jest największym 
darem Boga i stanowi strukturę, przez którą 
Zbawiciel przywraca nadzieję nowego otwarcia 
dziejów ludzkości. Kiedy przypominamy sobie 
niedawną jeszcze wielkość Europy, to naprawdę 
żal tego kontynentu. Ale z tym żalem łączymy  
jednocześnie ufność, że popłynie w tym kierunku 
łaska miłosierdzia, która przywróci ludziom 
nadzieję, miłość i wiarę w powrót zmartwych-
wstałego Pana. 

Kto może pomóc Europie powrócić do siebie, 
do swojej chrześcijańskiej tożsamości, do tego, 
by stała się „wspólnotą ducha” – jak mówił  
św. Jan Paweł II? Tego dzieła może dokonać tylko 
Kościół Jezusa Chrystusa, czyli my, chrześcijanie. 
Dlatego pierwszą sesję II Międzynarodowego 
Kongresu Ruchu „Europa Christi” poświęcamy 

tematowi: „Kościół w Europie”.

Europa Christi

Ks. inf. dr Ireneusz Skubiś 
Honorowy redaktor naczelny  
Tygodnika Katolickiego „Niedziela”,  
moderator Ruchu „Europa Christi”.
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My autorzy niniejszej Deklaracji, w poczu-
ciu odpowiedzialności za dobro wspól-
ne – naszą Ojczyznę, Polskę, świadomi 

wyzwań współczesności, w  imię wspólnie 
wyznawanych wartości i idei, których funda-
mentem jest chrześcijańska koncepcja prawdy 
i wolności, w trosce o rozwój i przyszłość Narodu 
polskiego i polskich Rodzin, powołujemy do 
życia Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin 
(ZChR).

Nadszedł czas, by Polacy, dla których war-
tości chrześcijańskie, które legły u podstaw 
naszego bytu państwowego, stanowią istotę 
naszej polskiej tożsamości, mieli prawdziwą 
reprezentację na polskiej scenie politycznej. By 
Polacy, dla których silna, prawdziwie niepodle-
gła i suwerenna Rzeczpospolita jest wartością 
największą, gdzie wolność oznacza odpowie-
dzialność, upomnieli się o  realizację swoich 
ideałów w życiu publicznym.

Jesteśmy organizacją polityczną, skupiają-
cą Polaków, pragnących czerpać inspirację do 
działania na rzecz Ojczyzny z różnych nurtów 
politycznych i społecznych, a w szczególnoś- 
ci: chrześcijańsko-demokratycznych, narodo-
wo-niepodległościowych i ludowych. Naszym 
hasłem są słowa: BÓG, HONOR, OJCZYZNA.

Szczególną uwagę przywiązujemy do wartoś- 
ci moralnych i społecznego nauczania Kościoła 
katolickiego, a zwłaszcza do chrześcijańskiej 
koncepcji osoby ludzkiej oraz solidarności 
społecznej. Za cel stawiamy sobie realizację 
i obronę podstawowych ideałów naszej kultury 
i cywilizacji: życia, rodziny, prawdy, sprawie-
dliwości, godności, honoru i obrony słabszych.

Wartości
Naszą działalność publiczną pragniemy oprzeć 
na wartościach chrześcijańskich, a w szcze-
gólności na czterech filarach: obronie życia 
od poczęcia do naturalnej śmierci, ochronie 
tradycyjnej rodziny, ochronie małżeństwa rozu-
mianego jako związek kobiety i mężczyzny oraz 
przeciwstawieniu się kolejnej w historii islami-
zacji kontynentu europejskiego. Za nasz fun-
dament duchowy i moralny uważamy chrześ- 
cijaństwo – wiarę naszych ojców. Uniwersalne 
wartości chrześcijańskie, takie jak: Dekalog, 
wartości prorodzinne, miłość bliźniego, miło-
sierdzie i  sprawiedliwość, są podstawowym 
drogowskazem i  inspiracją w naszym życiu 
i działalności publicznej.

Przeciwstawiamy się relatywizmowi moral-
nemu i wszechobecnej w mediach poprawnoś- 
ci politycznej, która pod pozorem tolerancji 

i nowoczesności narzuca wzorce życia niszczące 
tradycyjne i  sprawdzone normy społecznego 
postępowania.

Działalność polityczną i społeczną rozumie-
my przede wszystkim jako uczciwą i rzetelną 
służbę na rzecz Narodu i Państwa.

Życie i godność każdego człowieka są dla 
nas najwyższą wartością. Ochrona życia od 
momentu poczęcia aż do naturalnej śmierci 
jest dla nas imperatywem moralnym. Sprze-
ciwiamy się przejawom cywilizacji śmierci  
(tj. aborcji i eutanazji), a także manipulowaniu 
na zarodkach ludzkich: klonowaniu , zapłodnie-
niu in vitro, jako niezgodnym z nauką Kościoła, 
prawem naturalnym i godnością osoby ludzkiej.

Własność prywatna, spółdzielcza i  pań-
stwowa są dla nas równoprawne, a za jeden 
z fundamentalnych celów naszego działania 
uznajemy systematyczne zwiększanie potencja-
łu: środków produkcji, kapitału, wartości inte-
lektualnych i innych, skupionych w rękach 
Polaków.

Naród
Polski Naród jest jedy-
nym suwerenem w naszej 
Ojczyźnie.

Więzi narodowe mają charak-
ter naturalny, nie podlegają ograni-
czeniom ideowym ani geograficznym. Jesteśmy 
dumni z faktu bycia Polakami, a dorobek naszych 
przodków jest ważnym elementem naszej tożsa-
mości narodowej. Naszym skarbem i chlubą jest 
kultura narodowa i na tym dziedzictwie będziemy 
budować dalszą przyszłość naszej Ojczyzny.

Sprzeciwiamy się wszelkim przejawom 
antypolonizmu. Będziemy bronić honoru 
i  godności Polski i  Polaków wszędzie tam, 
gdzie kłamstwo i  fałsz, inspirowane przez 
nieprzychylne Polsce środowiska, szkalują 
naszą Ojczyznę i nas jako Naród.

Za szczególnie ważne uznajemy umacnianie 
związków kulturowych i gospodarczych z Polo-

nią oraz z Polakami za granicą. Pragniemy, 
aby stali się oni ważnym elementem naszej 
Narodowej Wspólnoty. Chcemy uczynić z nich 
siłę wspierającą rozwój naszej Ojczyzny.

Szczególną wagę i znaczenie przykładamy do 
Polaków na Kresach, którzy są nierozłączną częś- 
cią naszego Narodu, a którym w wyniku zdrady 
jałtańskiej i przesunięcia granic przyszło żyć 
poza Rzecząpospolitą. Dziejowym obowiązkiem 
państwa polskiego musi być niesienie wszelkiej 
pomocy naszym Rodakom na Wileńszczyźnie, 
Grodzieńszczyźnie, Lwowszczyźnie i Wołyniu 
w celu zachowania ich związków z Macie-
rzą oraz zachowania polskiego dziedzictwa, 
języka, kultury i wiary przodków. Stanowczo 
przeciwstawiamy się wszelkiej dyskryminacji 
Polaków na Kresach ze względu na ich polskie 
pochodzenie i polską tożsamość. Polska racja 
stanu, dobro i pomyślność Narodu polskiego 
będą dla nas zawsze najwyższym nakazem 
naszej polityki międzynarodowej.

Rodzina
Zdrowa rodzina jest fundamentem silnego naro-
du. Rodzina, w której umacniane są podstawo-
we więzi międzyludzkie i wartości moralne, jest 
najlepszym miejscem dla integralnego rozwoju 
człowieka. Dlatego domagamy się ochrony 
i opieki nad tradycyjnym modelem rodziny, 
rozumianym jako trwały, monogamiczny zwią-
zek kobiety i mężczyzny. Opowiadamy się za 

prawem rodziców do wychowania dzieci 
zgodnie ze swoimi przekonaniami, 

bez narzucania im zgubnych 
modeli wychowawczo-edu-

kacyjnych.
Przeciwstawiamy się 

promowaniu ideologii 
gender w sferze publicznej 

oraz propagowaniu jej w szko-
le. Uznajemy genderyzm za główny 

oręż nienawiści wobec Kościoła i wiary, wobec 
rodziny, normalności i moralności opartej na 
tradycji chrześcijańskiej. Genderyzm to obecnie 
główna ideologia ateistów, to nowe wcielenie 
skompromitowanego marksizmu, a promocja 
ideologii gender to dążenie do zniszczenia 
wzorców ról społecznych kobiet i mężczyzn, 
to zaprzeczenie wrodzonej naturalnej płcio-
wości, to otwarcie na wszelkie formy zbo-
czeń, niszczenie możliwości powstawania 
naturalnych zdrowych rodzin, tworzonych 
przez ojca i matkę, to próba zniszczenia całego 
społeczeństwa. Dlatego nazywamy rzeczy po 
imieniu i będziemy bronić chrześcijańskiego 

ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN
Historia uczy, że demokra-
cja bez wartości łatwo się 
przemienia w jawny bądź 
zakamuflowany totalitaryzm.

Jan Paweł II, 
encyklika „Centesimus annus”

Na fundamencie obrony życia i ochrony rodziny

deklaracja ideowa
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ZJEDNOCZENIE CHRZEŚCIJAŃSKICH RODZIN
świata wartości. Zdecydowanie sprzeciwia-
my się lansowaniu związków nieformalnych, 
a także związków w obrębie tej samej płci (tzw. 
związki partnerskie).

Działalność gospodarcza powinna uwzględ-
niać dobro i trwałość rodziny oraz stwarzać 
warunki niedyskryminacji kobiet ze względu 
na ich pragnienie posiadania dzieci. Obec-
ną w dzisiejszej Europie tendencję ujemnego 
przyrostu naturalnego i braku więzi rodzin-
nych postrzegamy jako poważne zagrożenie 
dla przyszłości naszego kontynentu, zarówno 
w aspekcie społecznym, jak i ekonomicznym. 
Polska rodzina, jej fundament materialny, inte-
lektualny i zdrowotny będą przedmiotem naszej 
stałej troski.

Miejsce Polski w Europie  
i świecie
W polityce zagranicznej będziemy się kierować 
polską racją stanu, dokonując każdorazowo 
kalkulacji zysków i strat. Wartością nadrzędną 
będzie dla nas zawsze suwerenność Narodu 
i niepodległość Państwa. Naród polski jest 
jedynym decydentem w sprawach go doty-
czących. Tylko Naród, świadomy swych praw 
i  obowiązków, może zapewnić prawidłowy 
rozwój Polski.

Udział Polski w  strukturach międzyna-
rodowych, w  tym w Unii Europejskiej, nie 
może nigdy stać się celem samym w sobie. 
Opowiadamy się zdecydowanie za budo-
wą Europy Ojczyzn, opartej na współpracy 
wolnych i  solidarnych narodów, na rów-
nych zasadach prawnych i ekonomicznych. 
Będziemy popierać mechanizmy współpracy 
życia gospodarczego, społecznego czy kultu-
ralnego na naszym europejskim kontynencie 
na zasadach dobrowolnej współpracy. Mówi-
my zdecydowanie „nie” koncepcji integra-
cji europejskiej, polegającej na tworzeniu 
superpaństwa według reguł tzw. Traktatu 
Reformującego z Lizbony. Europa na modłę 
Traktatu, obarczona biurokracją i deficytem 
demokracji, to Europa słaba, gdzie dominu-
je dyktat najsilniejszych, a rozwój jednych 
dokonuje się kosztem drugich.

Członkostwo Polski w Pakcie Północnoatlan-
tyckim wprawdzie zwiększa znacznie bezpie-
czeństwo naszego kraju, ale w pełni go nie 
gwarantuje. Polsce potrzebna jest silna, nowo-
czesna, patriotyczna i profesjonalna armia. 
Będziemy dbać o dobre stosunki z innymi pań-
stwami na zasadzie wzajemności i parterstwa. 
Zobowiązujemy się również rozwijać i moder-
nizować Wojsko Polskie oraz jednostki obrony 
terytorialnej kraju tak, by były one w stanie 
skutecznie bronić naszych granic.

W służbie narodu
Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin pragnie 
podjąć wielkie zadanie edukacji demokratycznej 
Narodu i przywrócenia działalności publicznej jej 
służebnego wymiaru. Wybory mają być wyrazem 
woli większości. Sprzeciwiamy się egoizmowi 
środowisk politycznych. Władza nie powinna 
stać się celem samym w sobie. Władza ma służyć 
dobru wspólnemu. W naszej działalności pra-
gniemy się oprzeć na wskazaniach Jana Pawła II  
zawartych w encyklice „Veritatis splendor”: 
„W odniesieniu do dziedziny polityki należy pod-
kreślić, że uczciwość w kontaktach między rzą-
dzącymi a rządzonymi, jawność w administracji 
publicznej, bezstronność w rozstrzyganiu spraw 
publicznych, poszanowanie praw przeciwników 
politycznych, ochrona praw ludzi oskarżonych 
w procesach i sądach doraźnych, sprawiedliwe 
i uczciwe wykorzystanie pieniędzy publicznych, 
odrzucenie niegodziwych metod zdobywania, 
utrzymywania i poszerzania władzy za wszelką 
cenę – to zasady, które znajdują swe najgłębsze 
źródło, a  jednocześnie uzasadnienie warto-
ści osoby, w  transcendentnej wartości osoby 
i w obiektywnych nakazach moralnych, doty-
czących funkcjonowania państw”.

Niech Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin 
dobrze służy Narodowi i Państwu.

Tak nam dopomóż Bóg!  I

Nie chcemy być na marginesie

PAWEŁ NOWICKI: – Czym jest Zjednoczenie 
Chrześcijańskich Rodzin? 

DR BOGUSŁAW ROGALSKI: – Zjedno-
czenie Chrześcijańskich Rodzin jest odpo-
wiedzią na coraz bardziej widoczne w życiu 
publicznym spychanie chrześcijan na mar-
gines, lekceważenie, ośmieszanie, a nawet 
zwalczanie wartości chrześcijańskich w prze-
strzeni publicznej. Chcemy to zmienić przez 
aktywny udział katolików, a mówiąc szerzej –  
chrześcijan, w  życiu publicznym, zwłasz-
cza politycznym. Najwyższy czas, by kato-
licy przestali być bierni. Idziemy za głosem  
kard. Roberta Saraha, który wezwał katolików 
do wyjścia z katakumb, do których zostali 
zepchnięci przez lewicowo-liberalne środowi-
ska i media. Musimy odważnie bronić naszego 

świata wartości, który jest istotą polskości, na 
którym została zbudowana nasza Ojczyzna.
– Na jakich wartościach opieracie swoją dzia-
łalność? 

Wzorem jest dla nas założony przez ks. inf. 
Ireneusza Skubisia Ruch „Europa Christi”, 
postulujący powrót do korzeni, do wartości 
chrześcijańskich, jako antidotum na postępu-
jącą ateizację i islamizację. Naszą działalność 
opieramy na czterech bezkompromisowych 
filarach na: obronie życia od poczęcia do natu-
ralnej śmierci, ochronie rodziny i małżeństwa 
rozumianego jako związek kobiety i mężczy-
zny, odważnym sprzeciwie wobec związków 
homoseksualnych i  ideologii gender oraz 
na przeciwstawieniu się nowej islamizacji, 
która staje się śmiertelnym zagrożeniem dla 

Europy. Żyjemy w czasach, gdy potrzebni są 
wśród świeckich odważni rycerze Chrystusa, 
nowi krzyżowcy, gotowi bronić tego, co świę-
te, dziedzictwa ostatnich dwóch tysięcy lat, 
które jest w Europie brutalnie zwalczane. Wici 
zostały rozpuszczone, powstało Zjednocze-
nie Chrześcijańskich Rodzin. Polskę i Europę  
da się jeszcze uratować.

Dr Bogusław Rogalski  
prezes Zjednoczenia Chrześci-
jańskich Rodzin, europoseł  
w latach 2004 – 2009, doradca 
EKR w Parlamencie Europejskim

Europa Christi

Z dr. Bogusławem Rogalskim – prezesem Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin  
i jednym z liderów Ruchu „Europa Christi” – rozmawia Paweł Nowicki
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temat do dyskusji

P owiedziałbym nawet – jeśli nie jest to 
sformułowanie zbyt frywolne – że owo 
przykazanie ma wręcz pecha. Już choćby 

przez to, że w tradycyjnym polskim przekła-
dzie została z niego tylko połowa: „ani żadnej 
rzeczy, która jego jest”. Druga połowa zawarta 
jest w poprzednim i trzeba chwili umysłowego 
wysiłku, żeby połączywszy jedno z drugim, 
uświadomić sobie jego znaczenie: nie pożądaj 
żadnej rzeczy, która należy do bliźniego.

Nie pożądaj 
Na tym nie koniec, bo dokonawszy tego, łatwo 
uznać, że właściwie dziesiąte przykazanie 
powtarza tylko nieco innymi słowami to, 
co raz już zostało powiedziane w  przyka-
zaniu siódmym: „nie kradnij”. Od takiego 
zaś stwierdzenia prosta już droga do tego, 
by uznać zakaz pożądania cudzych dóbr za 
swego rodzaju naddatek, uzupełnienie do 
przykazania siódmego, o które można dbać, 
no, powiedzmy, odrobinę mniej niż o wszyst-
kie pozostałe. Bardzo to niebezpieczna myśl. 
Skoro Ten, który dał nam przykazania, uznał 
za słuszne przestrzec nas osobno przed samym 
tylko pożądaniem tego, co do nas nie należy, 
powinniśmy raczej wyciągnąć stąd wniosek, 
że istnieje pewien rodzaj zła, u którego źródła 
może leżeć sama chęć posiadania cudzego 
dobra. Że owo zło możemy powodować, wcale 
nie uczestnicząc w kradzieży, nie wyciągając 
osobiście ręki po cudze. Że, krótko mówiąc, 
skoro osobno nas o tym uprzedzono, powin-
niśmy się chrapki na nie swoją własność 
wystrzegać szczególnie pilnie.

Czy o tym pamiętamy? Ani trochę. Przytła-
czająca większość ankietowanych przez CBOS 
Polaków podpisała się pod stwierdzeniem, 
że bogatych powinno się obciążać kosztami 
świadczeń na rzecz uboższych, że jest nie-
sprawiedliwe, aby jeden miał, a drugi nie, 
i  że państwo powinno wyrównywać takie 
dysproporcje za pomocą podatków. Przy czym 
tak się jakoś składa, że odsetek ludzi podzie-
lających tę opinię wzrastał szczególnie wśród 

tych, którzy sami są ubodzy (a w każdym 
razie za takich się uważają). Skoro nam bra-
kuje, chcemy korzystać z tego, co należy do 
innych: w takim duchu wychowywano nas od 
dziesięcioleci. Nie widzimy nic złego w tym, 
że po to, by pomóc ubogim – czyli nam – pań-
stwo zabierze komuś tam bogatszemu, kogo 
zresztą nawet nie znamy. Ba, gotowi jesteśmy 
uważać, że nam się to, w imię sprawiedliwości 
społecznej, należy! I nikomu, naprawdę niko-
mu (a rozmawiałem o tym nie raz, proszę mi 
wierzyć) nawet nie przyjdzie do głowy, że to 
sprzeczne z podstawami katolicyzmu. – Dla-
czego? – dziwią się ludzie. – Przecież wszyscy 
tak uważają, przecież to normalne i na całym 
świecie się tak robi.

Trudno o bardziej dobitny przykład spu-
stoszeń, jakie poczynił socjalizm w mózgach 
pokoleń: niemal wszyscy uważamy, że nam 
się od państwa należy to czy tamto, że to rząd 
powinien nam zapłacić za szkołę, lekarza,  
dać emeryturę. Skąd rząd to weźmie – nikogo 
już nie obchodzi. No cóż, komuś zabierze, 
ale przecież tamten ktoś ma dużo, a nam 
nie starcza. Zresztą my sami, osobiście, nic 
nikomu nie zabieramy. My mamy czyste ręce; 
bierzemy tylko to, co nam się należy. Nie ma 
więc powodów do wyrzutów sumienia...

Czy bogaci płacą podatki? 
Bardzo ciekawą uwagę zapisała w  swoim 
„Dzienniczku” św. Faustyna Kowalska: Co 
robi Pan, kiedy grzeszymy? Napomina nas 
i stara się zawrócić ze złej drogi. Ale co robi, 
kiedy grzesznik okaże się zatwardziały i na 
owe napomnienia nie zważa? Ano wówczas 
Pan udziela mu nauczki ostatecznej: po prostu 
spełnia jego marzenia.

Nie inaczej dzieje się  z  nami; ze społe-
czeństwami, które w ostatnim stuleciu dały 
się skusić obietnicom socjalistów i zupełnie 
wyrzuciły z pamięci ostrzeżenie, by nigdy nie 
pożądać żadnej rzeczy, która należy do kogo 
innego. Marzenia o  bezpłatnych szkołach, 
lekarzu czy przeróżnych innych świadczeniach 

zostały wszak spełnione. I  czy naprawdę 
jesteśmy z tego zadowoleni? 

Wystarczy chwila starannego przyjrzenia się  
mechanizmom rządzącym gospodarką, by 
zauważyć podstawowe kłamstwo, którego 
zdemaskowanie obraca wniwecz wszelkie 
teorie „sprawiedliwości społecznej”: swych 
dochodów, przeznaczanych na poprawianie 
standardu życia ubogich, państwo nie czerpie 
wcale od najbogatszych! Potoczne przekonanie 
o ich większym obciążeniu, a co za tym idzie –  
wszelkie teorie bazujące na tym przesądzie 
są po prostu kompletną bzdurą zdatną do 
mamienia maluczkich, lecz absolutnie nie-
wytrzymującą krytyki. W istocie bowiem to 
właśnie bogacze są w państwie opiekuńczym 
jedyną grupą, która de facto żadnych podat-
ków nie płaci.

Dlaczego bogaci nie płacą podatków? 
Z kilku powodów. Po pierwsze – nawet w kra-
jach bardzo zamożnych, gdzie przez wiele lat 
panował „dziki” kapitalizm, jest ich po prostu 
zbyt mało, by, razem wzięci, mogli wnieść 
do państwowej kasy znaczącą sumę. Nawet 
gdyby ich zrujnowano, zagarnięte fortuny 
rzucone do podziału między całe społeczeń-
stwo zniknęłyby niczym śnieg na kuchennej 
płycie. Państwo musi więc szukać dochodu 
gdzie indziej – skubiąc ubogich. Wie to każdy 
kupiec, że zarabia się na obrocie, a nie na 
sztuce; podobna zasada obowiązuje w podat-
kach: tysiąc emerytów oddających po 20 proc. 
swych dochodów przynosi rządowi znacznie 
więcej niż dziesięciu bogaczy, nawet gdyby 
tym ostatnim zabrano po połowie mienia.

Jednak zabrać im tego fizycznie nie spo-
sób – i  to po drugie – chyba że w drodze 
jednorazowej, policyjnej konfiskaty, jak to 
zrobili bolszewicy. Bogactwo bierze się bowiem 
z reguły z produkcji bądź świadczenia usług. 

Zapomniane  
przykazanie

RAFAŁ A. ZIEMKIEWICZ

Nie słyszałem, aby ktokolwiek badał, które z przykazań 
najmocniej tkwi przeciętnemu człowiekowi w pamięci.  
Ale gotów jestem pójść o zakład, że w takim badaniu dziesiąte 
przykazanie byłoby wymieniane najrzadziej, jeśli w ogóle



Europa Christi

VIIwww.myslacojczyzna.pl� 14�października�2018�.�nr�9�Europa�Christi

Każdy zatem podatek, którym państwo obcią-
ży takiego przedsiębiorcę, zostaje przez niego 
przerzucony w cenę produktów i usług. Płacą 
go więc nie właściciele fabryk, tylko klienci 
kupujący ich wyroby, z  reguły ubodzy. Ba, 
w  ten sposób na ubogich przerzucane są 
nawet podatki nałożone na towary luksuso-
we; bogacze, którzy jako jedyni takie towary 
kupują, muszą wszak odbić sobie poniesiony 
wydatek i czynią to opisanym wyżej sposobem.

Finansowa spirala 
Czy zatem opodatkowanie przedsiębiorców nie 
niesie ze sobą zgubnych skutków? Niestety, 
niesie. Skutkiem podnoszenia podatków jest 
wzrost cen. I  tutaj zaczyna działać fatalny 
w  skutkach dla kraju mechanizm. Drogim 
wyrobom trudniej znaleźć nabywców, spada 
więc na nie popyt i po pewnym czasie część 
producentów musi ograniczyć produkcję, a to 
oznacza zwalnianie pracowników. Zwolnieni, 
utraciwszy źródło dochodów, ograniczają swe 
zakupy tylko do tego, co najpotrzebniejsze: 
to z kolei sprawia, że popyt na rynku maleje 
jeszcze bardziej, a kolejne firmy zwalniają pra-
cowników, którzy ograniczają swoje zakupy, 
i tak dalej. Błędne koło rusza.

Jego obroty znakomicie przyśpiesza rząd, 
który chcąc kupić sobie zwycięstwo w następ-
nych wyborach, czym prędzej idzie za „głosem 
ludu” i przydziela bezrobotnym zasiłki. Natu-
ralnie, aby to zrobić, musi dysponować pie-
niędzmi, a więc podnosi podatki i tym samym 
nakręca wiodącą w dół spiralę. Aby rozdzielać 
zasiłki, rząd musi dysponować odpowiednim 
biurokratycznym aparatem, który będzie bez-
robotnych rejestrował, rozdzielał, co jest do 
rozdzielenia, pisał sprawozdania etc. A to 
kosztuje. W Polsce A.D. 1993 ogólna suma 

wydana z budżetu państwa na opiekę nad 
bezrobotnymi była sześć razy większa od 
łącznej sumy wypłaconych zasiłków. Co ozna-
czało, że aby wypłacić bezrobotnemu milion, 
rząd wydawał pięć milionów na biurokrację.

Ale to, oczywiście, nie wszystko. Żeby prze-
ciwdziałać bezrobociu, rząd zaczyna ustalać 
rozmaite podatkowe ulgi – np. inwestycyjne 
lub na tworzenie nowych miejsc pracy. Musi 
także ustępować przed silnymi grupami naci-
sku, które mogłyby go obalić – rolnikami, gór-
nikami etc. (choć, o czym grupy te nie wiedzą, 
prędzej czy później i tak im się do kieszeni 
dobierze). System podatkowy staje się coraz 
bardziej skomplikowany i po pewnym czasie 
nikt już, poza specjalistami, nie potrafi się  
zorientować w  labiryncie ulg, zwolnień 
i wykluczających się wzajemnie przepisów.

Kontrolować kontrolujących? 
I tu dopiero zaczyna się istny raj dla kombi-
natorów. Nasz bogacz czym prędzej zatrudnia 
wyspecjalizowanych w „doradztwie podatko-
wym” prawników, którzy zręcznie wypełniają 
papiery, i ma kłopot z głowy. To jest trzeci 
powód, dla którego nie można z niego, tak 
naprawdę, ściągnąć podatków. Im więcej zara-
bia, tym lepszych specjalistów może zatrudnić; 
najbogatsi zatrudniają wręcz tych samych, 
którzy doradzają rządowi... jak ściągać podat-
ki z tych, którzy się od ich płacenia migają 
różnymi prawnymi kruczkami. Nic, tylko być 
doradcą podatkowym.

W okresie świątecznym w Warszawie (gdzie 
indziej zapewne też, ale Warszawę znam 
z autopsji) niemal wszystkie restauracje przeży-
wają istną inwazję chętnych do organizowania 
w nich przyjęć. Czemu? Ano, rachunek za takie 
przyjęcie można włożyć w koszty firmy, czyli 
przerzucić na jej klientów. I tak jest ze wszystkim. 
Biznesmen jeżdżący limuzyną i obnoszący się  
z najnowszym telefonem komórkowym zarabia 
przeciętnie... kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ofi-
cjalnie. Samochód i telefon to własność firmy. 
I cóż zrobić? Niektórzy twierdzą: rozbudować 
kontrolę skarbową, konfiskować, poddać ceny 
oficjalnej kontroli, aby „spekulanci i paska-
rze” nie mogli ich zawyżać, i karać, karać... 
Ale bądźmy realistami – wszystko to było już 
ćwiczone i skończyło się sromotną klęską. Kto 
będzie kontrolować? Jeśli urzędnik jednym 
podpisem będzie decydować o czyichś miliar-
dowych dochodach, to czy oprze się on pokusie 
wzięcia łapówki? Kto go dopilnuje? Przecież 
nie postawimy przy każdym policjanta, a przy 
każdym policjancie drugiego, żeby pilnował 
kolegi. Choćby z tej przyczyny, że nie ma na 
to pieniędzy w wiecznie dziurawym budżecie, 
który musi już pokrywać koszty zasiłków oraz 
koszty coraz bardziej rosnącego aparatu kon-
troli skarbowej i biurokracji z urzędów pracy...

Uważny czytelnik może sądzić, że przy-
łapał mnie na sprzeczności. Z jednej strony 
piszę bowiem, że przedsiębiorców nie można 
opodatkować, że płacą za nich ich klienci 
i tak naprawdę nic im to nie szkodzi, z drugiej 
zaś – że przedsiębiorcy szukają sposobów, 
by się od płacenia podatków wykręcić. Jak 
to jest?

Precyzyjna układanka 
Otóż, wbrew pozorom, sprzeczności nie ma. 
Przedsiębiorcy opodatkować nie można, ale 
można go podatkami zrujnować. Drogie wyro-
by, jak już się rzekło, sprzedają się gorzej, 
więc zyski stopniowo maleją. Wysokie podatki 
powodują, że grono bogaczy maleje. Prosty 
mechanizm sprawia, że w pierwszej kolej-
ności wypadają z tego grona ludzie uczciwi. 
Zawsze natomiast pozostają ci, którzy tkwią 
w  tzw. układach. Im żadna recesja nie jest 
straszna; zawsze załapią się na rozmaite 
formy państwowej „promocji” przedsiębior-
czości, na rządowe zamówienia, preferencyjne 
kredyty i inne formy państwowej interwencji. 
Zawsze mogą liczyć na informację o okazji 
do krociowych zysków wskutek przygoto-
wywanej przez rząd zmiany kursów, ceł lub 
stóp procentowych. Oto kolejny rezultat prób 
realizowania marzeń o „sprawiedliwości spo-
łecznej”. Wytwarza się zamknięta, wąska 
grupa wielkich bogaczy, żyjących w doskonałej 
symbiozie z  ludźmi władzy. Oligarchia ta, 
wbrew potocznemu mniemaniu, wcale nie jest 
zainteresowana kapitalizmem. Wręcz przeciw-
nie – kapitalizm oznaczałby jej natychmias- 
towy koniec, albowiem kapitalizm oznacza 
swobodną konkurencję, a wolna konkurencja 
oznacza, że ten, kto umie produkować szyb-
ciej, taniej i lepiej, kto jest bardziej pomysłowy, 
puszcza drogich producentów i nieudolnych 
handlowców z torbami. W państwie opiekuń-
czym natomiast konkurencja nie powstanie, 
zdławiona w  zarodku administracyjnymi 
ograniczeniami i  podatkami. Zyski człon-
ków oligarchii są więc większe, niż można 
by na to liczyć w kapitalizmie. Logiczny stąd 
wniosek, że oligarchii stokrotnie opłaca się 
zyski te inwestować w utrzymanie istniejącego 
porządku, a nawet – do pewnego momentu, 
gdy zrujnowana tym porządkiem gospodarka 
nie zacznie się osuwać w otchłań – w zwięk-
szenie zakresu „opieki państwa nad ubogimi”. 
Dlatego członkowie tej uprzywilejowanej kasty 
biznesmenów „z układu” ochoczo finansują 
partie lewicowe i centrowe. Te zaś przyjmują 
pieniądze chętnie – wszak potrzebują ich na 
utrzymanie biur, na plakaty, chorągiewki, 
kupowanie dziennikarzy, słowem na wszystko, 
co jest potrzebne do tumanienia ludzi „spra-
wiedliwością społeczną” i  do wygrywania 
wyborów. I

Ph
ot
ob

an
k/
fo
to
lia
.c
om



P owiadają, że przysłowia są mądrością 
narodów. Wszystko to, oczywiście, być 
może, chociaż z drugiej strony – czego to 

ludzie nie wygadują? Nie tylko zresztą wyga-
dują, ale i wyrabiają. Przykładowo w Wielkiej 
Brytanii bardzo aktywnie działa Stowarzysze-
nie Wyznawców Teorii Płaskiej Ziemi, które 
utrzymuje, że Ziemia musi być płaska, bo 
przecież nikt nie wygina szyn kolejowych, 
by przystosować je do kulistego kształtu. 
Z  takim argumentem trudno dyskutować, 
podobnie jak z innymi, o których wspomina 
Julian Tuwim w  wierszu: „Przestroga dla 
idiotów”: „Wykrzyknikami racji/ Na głowach 
stanęły butelki./ – Mesdames, jak można – 
szepnąłem,/ Zgorszony patrząc na nie. /Idiota 
spytał: «Co, proszę?»/ – Nic, ja do butelek, 
panie./ – «Jakże to: do butelek?/ Z butelki to 
się pije./ Ale butelka nie słyszy,/ Albowiem 
ona nie żyje!»”. Czyż można cokolwiek prze-
ciwstawić takim oczywistościom? Nic zgoła 
i pewnie dlatego Tadeusz Boy-Żeleński napi-
sał: „Ty, co głupoty powagą najmądrzejszych 
wodzisz za łby!”. Dlatego obok przysłów, 
które zawierają zbawienne prawdy, mądrość 
narodów wyrażają też dowcipy, które stano-
wią często odtrutkę na rozmaite solenności. 
Za komuny np. opowiadano sobie, jak to słu-
chacz zadzwonił do Radia Erywań z zapyta-
niem, czy kołchoźnik może sobie kupić wołgę. 
Radio odpowiedziało, że naturalnie, jakże 
by inaczej – ale po co mu tyle wody? Inna 
anegdota – w odpowiedzi na zarzuty, jakoby 
kołchoźnicy nie mieli żadnego wyboru –  
głosiła, że jakże nie mają, kiedy przecież 
mają? Nawet w kołchozowej stołówce mogą 
jeść albo nie jeść! Wreszcie w sporze między 
Amerykaninem a sowieciarzem, który ustrój 
jest lepszy, Amerykanin użył argumentu, że 
w USA każdy może skrytykować amerykań-
skiego prezydenta. Sowieciarz w odpowiedzi 
odparł, że w ZSRR jest tak samo – tutaj też 
każdy może skrytykować amerykańskiego 
prezydenta. Voilá! 

Jedną z takich zbawiennych prawd, w które 
wierzą miliony, a może nawet miliardy ludzi, 
jest przekonanie, że głównym, jeśli nie jedy-
nym, organizatorem życia gospodarczego 
powinno być „państwo”. Dla wielu jest to 
zrozumiałe samo przez się, bo traktują „pań-
stwo” jako coś w rodzaju Opatrzności, która 
dzięki swej wszechmocy może zaradzić 
wszystkiemu i rozwiązać każdy problem. Co 
prawda prezydent USA Ronald Reagan, który 
coś tam o państwie musiał przecież wiedzieć, 
twierdził, że rząd nie może rozwiązać żadnego 
problemu, a tylko stworzyć kolejne, ale kto 
by go tam słuchał, skoro przecież wszyscy 

wiedzą lepiej? Mają, oczywiście, rację, jak 
zresztą we wszystkim, co mówią – ale nieza-
leżnie od tego spróbujmy rozebrać na czynniki 
pierwsze słowo „państwo”. 

Kiedy tak krok po kroku odzieramy „pań-
stwo” z właściwości niekoniecznych, bez któ-
rych może ono nadal istnieć jak gdyby nigdy 
nic – dochodzimy wreszcie do fazy, kiedy po 
oddzieleniu wszystkich listków od karczocha 
zostaje nam „fond d’artichaut”, czyli rdzeń. 
W przypadku państwa takim rdzeniem jest 
przemoc, bo bez przemocy państwo istnieć nie 

może. Państwo zatem jest rodzajem monopolu 
na przemoc i dlatego właśnie tak energicznie 
zwalcza próby jego naruszenia. Warto tedy 
zwrócić uwagę, że z  tego właśnie powodu 
państwo przemawia specyficznym językiem; 
nie wysuwa propozycji, tylko wydaje rozkazy. 
W przypadku dziedzin związanych z używa-
niem przemocy, jak np. bezpieczeństwo czy 
nawet polityka zagraniczna, jest to metoda 
jak najbardziej słuszna, natomiast może  
się okazać – i na ogół się okazuje – zawodna 
w gospodarce. Gospodarka bowiem polega 
na wytwarzaniu i wymianie dóbr, a zarówno 
wytwarzanie, jak i wymiana wymagają dla 
swojej skuteczności porozumienia. Owszem, 
można gospodarować bez jakiegokolwiek 
porozumienia, ale doświadczenie historyczne 
podpowiada, że skutki takiego postępowania 
bywają opłakane. Anne Applebaum w swojej 
książce „Gułag” dowodzi, że sowieckie łagry, 
które były również organizacją gospodarczą, 
były deficytowe, chociaż korzystały prawie 
wyłącznie z pracy niewolniczej, a w takim 
przypadku o żadnym porozumieniu mowy być 
nie może. Podobno niemieckie „koncentraki” 
uzyskiwały bardzo mizerne wyniki finansowe 
w przeliczeniu na jednego więźnia, chociaż 
w bilansie uwzględniały nawet takie pozycje, 
jak „dochód z utylizacji zwłok”. Zatem dyry-
gowanie gospodarką rzadko kiedy wychodzi 
jej na zdrowie, nawet w przypadku gospodarki 
wojennej – o czym zaświadcza w pamiętni-
kach minister gospodarki III Rzeszy Albert 
Speer, pisząc, że III Rzesza nigdy nie osiągnęła 
poziomu produkcji amunicji z jesieni 1918 r. 

Nawiasem mówiąc, mój niemiecki przyjaciel, 
architekt z Berlina Wschodniego, nie chciał 
w  to uwierzyć, więc, ponieważ pamiętniki 
Speera były w NRD niedostępne, przez tłuma-
cza przysięgłego musiałem przełożyć odnośny 
fragment znowu na niemiecki i mu wysłać.

Porozumienie między uczestnikami życia 
gospodarczego wydaje się zatem lepsze od 
dyrygowania. No tak, ale porozumienie 
wymaga swobody negocjowania i  zawie-
rania umów, tymczasem z państwem – jak 
zauważył gen. Charles de Gaulle – się nie 
negocjuje, bo „państwo nie wysuwa propo-
zycji, tylko wydaje rozkazy”. Dyrygowanie 
gospodarką przez państwo – czyli w prak-
tyce przez urzędników państwowych: panią 
Zosię, pana Józia i pana Franciszka – taką 
swobodę z góry wyklucza i z tego powodu 
państwo nie powinno być organizatorem 
życia gospodarczego, zwłaszcza jedynym. 
Drugi powód podał pozbawiony złudzeń 
bp Ignacy Krasicki we „Wstępie do bajek”: 
„Był minister rzetelny – o sobie nie myślał”. 
Ponieważ każdy urzędnik – i  pani Zosia, 
i pan Józio, i pan Franciszek – myśli przede 
wszystkim o sobie („Ludzie to straszni egoiści 
– skarżył się pewien jegomość. – Każdy myśli 
tylko o sobie. O mnie myślę tylko ja jeden na 
całym świecie!”), toteż w gospodarce dyry-
gowanej korupcja kwitnie, bo – jak powiada 
Pismo Święte – „nie zawiążesz gęby wołowi 
młócącemu”. Wydawać by się mogło, że są to 
argumenty całkiem racjonalne i w dodatku 
nieprzekraczające możliwości umysłu ludz-
kiego, ale z jakiegoś powodu są zdecydowa-
nie odrzucane przez tzw. vox populi. Jest to 
– jak zauważył św. Jan Maria Vianney, gdy 
zastanawiał się, dlaczego ludzie popełniają 
grzechy główne – kolejna tajemnica natury 
ludzkiej. On zauważył to przy zazdrości, 
która – w odróżnieniu od innych grzechów 
głównych – nie dostarcza człowiekowi ani 
chwili przyjemności, tylko od początku 
samą udrękę. A przecież ludzie zazdroszczą 
nagminnie, podobnie jak nagminnie hołdują 
przekonaniu, że gospodarką powinno się 
zajmować „państwo”.
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Wokół tajemnic natury ludzkiej

Gospodarka polega  
na wytwarzaniu i wymianie 
dóbr, a zarówno wytwarzanie, 
jak i wymiana wymagają  
dla swojej skuteczności  
porozumienia
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