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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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