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„Polityka i wartoś ci"- 
czy moż na takie zesta�
wienie traktować  po�
waż nie? W obiegowych 
opiniach słowa te wy�
kluczają  się  wzajemnie, 
wywołują c ironiczne 
komentarze. Politycy 
chę tnie odwołują  się  do 
etyki, szukają c w niej 
oparcia dla własnych 
poglą dów. Trudno się  
dziwić  takim skłonno�
ś ciom, skoro już  staro�
ż ytni próbowali powią �
zać  politykę  z wyż szy�
mi wartoś ciami, by 
dzię ki temu ugrunto�
wać  niepodważ alnoś ć  
władzy jako wykładni�
ka jedynie słusznej 
prawdy (nieś miertelny 
Platon). Ta ostatnia jest 
niestety nie do zidenty�
fikowania w systemie 
demokratycznym, 
gdzie pluralizm poli�
tyczny uzasadnia etycz�
ny relatywizm.

w artoś ci
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MOŻE WŁAŚNIE z powodu wieloznacz�
noś ci odniesień  kryją cych się  za tymi 
słowami, należ y i o polityce i o warto�
ś ciach rozmawiać . Jest to temat, który- 
choć  niewą tpliwie trudny i draż liwy- 
przez intelektualistów i przez samych 
polityków nie powinien być  unikany.
Z takiego założ enia wyszedł też  zapew�
ne Instytut Niemiecko - Polski z Darm�
stadt, który wybrał hasło: „Polityka 
i Wartoś ci” jako temat listopadowej, 
kolejnej już  (szóstej) polsko- niemiec�
kiej dyskusji panelowej organizowanej 
przez tę  instytucję .

Sala widowiskowa heskiego teatru 
w  Darmstadt była wypełniona. Zaintereso�
wanych przycią gną ł nie tylko temat, ale 
i osoby prelegentów. Stronę  niemiecką  re�
prezentowali przedstawiciele ż ycia poli�
tycznego - dr Heiner Geißler, były minister 
federalny oraz Hans Koschnick, były bur�
mistrz i obecny prezydent Instytutu Nie�
miecko - Polskiego w  Darmstadt. Z Polski 
zostali zaproszeni dla odmiany - przedsta�
wieni przez prowadzą cego tę  dyskusję  Ba�
sila Kerskiego, redaktora naczelnego pol�
sko-niemieckiego magazynu „Dialog”- dwaj 
intelektualiś ci: Adam Michnik, redaktor na�
czelny „Gazety Wyborczej” oraz ks. prof. 
dr hab. Józef Ż yciń ski, arcybiskup lubelski.

Zazwyczaj to pierwsza wypowiedź  
ukierunkowuje dalszą  wymianę  myś li. 
Rozpoczą ł Adam Michnik od swych osobi�
stych wspomnień  o Willym Brandcie i jego 
wizycie w  Polsce w  1970 roku. Adam 
Michnik wyznał, iż , mimo uznania dla za�
sług na polu normalizacji stosunków pol�
sko- niemieckich (Ostpolitik), nie moż e 
wybaczyć  Brandtowi, ż e identyfikował 
wówczas Polskę  z rzą dami komunistycz�
nymi (Realpolitik).

Kolejny mówca, arcybiskup Józef Ż y�
ciń ski, pchną ł rozważ ania polityczno- 
etyczne na nieco ogólniejsze tory. Spróbo�
wał mianowicie, na przykładzie Lublina, 
zaakcentować  demokratyczno-niezawisłą  
tradycję  Rzeczpospolitej. Podkreś lił, iż  
Polska powinna wypracować  taki styl de�
mokracji, w  który wpisany bę dzie szacu�
nek dla wartoś ci religijnych (przykład: 
USA), a nie tendencja do podkreś lania 
róż nic i opozycji (przykład: Francja). Kate-

goryczne odrzucenie relatywizmu i rozpa- 
sanego kapitalizmu powinno pomóc 
w  odnalezieniu nieprzekraczalnych granic 
wyznaczają cych ś wiat uniwersalnych, 
chrześ cijań skich wartoś ci.

Podobnego zdania, aczkolwiek w  bar�
dziej zlaicyzowanej wersji, był dr Geißler. 
Ten doś wiadczony uczestnik ż ycia publicz�
nego zwrócił uwagę  na panują cy we 
współczesnej polityce chaos, który przeno�
si się  na obszar etyki. W  zwią zku z tym 
postulował, by wypracować  od podstaw 
obraz człowieka (Menschenbild) wolnego 
od narodowych, rasowych, klasowych czy 
płciowych klasyfikacji. Człowiek to przede 
wszystkim istota społeczna- podkreś lił dr 
Geißler (było to jednak raczej się gnię cie 
do tradycyjnych korzeni europejskiej cywi�
lizacji niż  nowatorski program). Taki punkt 
wyjś cia daje- zdaniem dr Geißlera- podsta�
wy do budowania społeczeń stwa wielokul�
turowego. To bliż ej niesprecyzowane, 
a ostatnio bardzo popularne wyraż enie, 
stało się  tematem wewnę trznej niemiecko- 
niemieckiej dyskusji mię dzy dr Geißlerem 
a Hansem Koschnickiem. W  Niemczech ż y�
je obecnie ok. 8 mln obcokrajowców, 
a pytanie: jak z nimi współistnieć ?- jest cią �
gle aktualne. Obaj panowie próbowali 
wyjaś nić  sobie wzajemnie definicje takich 
poję ć  jak: wielokulturowy, mię dzykulturo�
wy czy wielonarodowoś ciowy. Na koniec 
zarzucili retorykę  kulturową , by osią gną ć  
concensus w  postaci poję cia: Verfassung�
spatriotismus (w  wolnym tłumaczeniu: pa�
triotyzm wzglę dem konstytucji) jako wy�
znacznika dla toż samoś ci obywatelskiej.

Nie udało się , niestety, unikną ć  podzia�
łu dyskusji na sekcje narodowe, roztrzą sa�
ją ce typowo niemieckie czy typowo pol�
skie tematy, które tak ze sobą , jak i z mo�
tywem przewodnim wieczoru, niewiele 
miały wspólnego. Unaoczniły się  przy tej 
okazji naturalne ską diną d róż nice oraz spe�
cyfika problemów nurtują cych obecnie oba 
kraje. W  Niemczech beztroskie, bo dotych�
czas bez zarzutu funkcjonują ce „samozado- 
wolone społeczeń stwo”, stanę ło w  obliczu 
socjalnych, kulturowych i gospodarczych 
problemów. Niewą tpliwie potrzebuje ono 
precyzyjnie okreś lonych współrzę dnych, 
które wytyczą  nowe, a moż e- stare, kryte-
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ria wartoś ci. Polska- kraj w  stanie perma�
nentnej transformacji, skazana jest na cią �
głe poszukiwania własnej toż samoś ci. Roz�
darcie pomię dzy silnym, zorientowanym 
na Zachód parciem do przodu, a nieustan�
nym rozliczaniem się  ze swą  przeszłoś cią , 
wywołuje w  ludziach lę k, niepewnoś ć  
i frustrację . Fakt ten jest niestety czę sto wy�
korzystywany przez polityków do wła�
snych rozgrywek politycznych.

Do bardziej ogólnych rozważ ań  po�
wrócił dr Geißler wskazują c na problemy 
socjalne jako na najwię ksze zagroż enie dla 
stabilnoś ci współczesnej Europy i ś wiata. 
Odpowiedzią  na biedę  i wyzysk XIX w ie�
ku był socjalizm, zaś  w  wieku XX - dwa 
systemy totalitarne. Jakie przedsię wzią ć  
kroki, by zachłanny kapitalizm, polityka 
wielkich koncernów i globalizacja nie do�
prowadziły do tragedii w  XXI wieku? Trze�
ba zmienić  całą  Weltpolitik (politykę  ś wia�

tową ) i przywrócić  Weltethos 
(etos ś wiatowy)!- za tę  recep�
tę  dostał dr Geißler oklaski 
od czujnej publicznoś ci.
Adam Michnik- jako dzienni�
karz i intelektualista, też  do�
strzega aktualne zagroż enia 
i to te o wiele bardziej kon�
kretne: fundamentalnym, 
według niego, współczesnym 
niebezpieczeń stwem nie jest 
turbokapitalizm, ale antyame- 
rykanizm, który jest równo�
cześ nie skierowany przeciw 
idei demokracji i całej cywili�
zacji judeochrześ cijań skiej.

Temat „Polityki i Wartoś ci” został na 
scenie teatru w  Darmstadt uję ty tak szero�
ko i uniwersalnie, ż e- gdyby nie wiszą cy 
nad głowami szanownych prelegentów na�
pis- trudno byłoby odgadną ć  myś l prze�
wodnią  odbywają cej się  właś nie dyskusji. 
Ani razu nie padły słowa: korupcja, intere�
sy polityczne, kampania wyborcza, ani też : 
uczciwoś ć , odpowiedzialnoś ć  polityczna 
czy wiernoś ć  poglą dom. Być  moż e są  to 
zbyt trywialne wyraż enia, by uż ywać  ich 
jeszcze w  poważ nych debatach po 11 
wrześ nia... A moż e dla „polityki” i „warto�
ś ci” nie ma po prostu wspólnego mianow�
nika? Społeczeń stwo nie moż e się  jednak 
obejś ć  bez tych dwóch czynników. Ktoś  
musi nadać  mu ramy organizacyjne, 
w  obrę bie których pewne wartoś ci bę dą  
powszechnie akceptowane i przestrzega�
ne. Jakaś  umowa społeczna przecież  cią �
gle nas obowią zuje. ■
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„Pragnieniem m oim  -  jako naj�
wyż szego Pasterza Koś cioła powsze�
chnego, który pochodzi ze wschodniej 
Europy i zna  aspiracje ludów  
słowiań skich, tego drugiego „płuca” 
naszej wspólnej europejskiej ojczyzny
-  jest to, by Europa suwerenna i wy�
posaż ona w wolne instytucje rozsze�
rzała się  kiedyś  a ż  do granic, jakie  
wyznacza je j  geografia, a bardziej 
jeszcze historia. Jakż e miałbym tego 
nie pragną ć , skoro inspirowana wiarą  
chrześ cijań ską  kultura tak głę boko 
naznaczyła dzieje wszystkich ludów  
naszej Europy, ludów greckich i ła�
ciń skich, germań skich i słowiań s�
k ich .” Jan Paweł II, Przemówienie 
w  Parlamencie Europejskim w  Stras�
burgu, 11.10.1988 r.
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