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o znakom itąpostać. P an  K anclerz Helm ut Kohl odznaczony został najwyższym  odznacze
niem  akademickim, jak im  je s t Doktorat honoris causa. Jest to wyraz uznania zasług Pana 
K anclerza jako  polityka, jako  w ieloletniego kanclerza, który w olbrzym im  stopniu przy
czynił się do zjednoczenia Niem iec, do integracji Europy, do polepszenia stosunków pol
sko-niemieckich.

Symboliczne gesty pojednania, Panie Kanclerzu, Pana i Pana Prem iera Tadeusza M a
zowieckiego, sprzed 10 laty w Krzyżowej, okazały się prorocze, doprowadziły do zbliże
nia między naszymi państwami i narodami. I właśnie dzisiejszy D oktorat Honorowy nada
ny przez Senat katolickiej uczelni w polskim  W rocławiu je s t tego, w m oim  przekonaniu, 
wyrazistym  potwierdzeniem.

Jeszcze raz, Panie Kanclerzu, serdecznie gratuluję i składam  najlepsze życzenia.

Słowo prof. Jana Waszkiewicza 
Marszałka Województwa Dolnośląskiego

M agnificencjo, Em inencjo, Ekscelencje, Panie i Panowie,
W ielce Szanowny Panie Kanclerzu...
Godność człowieka je s t nienaruszalna, je j poszanowanie i ochrona je s t obowiązkiem  

każdej władzy państwowej, Nie bez przyczyny ta  deklaracja otwiera ustawę zasadniczą i 
określa dem okratyczny ustrój Republiki Federalnej N iemiec. Nie bez przyczyny była ona 
szanowana przez społeczeństwo i respektowana przez władzę. N ie bez przyczyny podpi
sana pół w ieku tem u przez kanclerza K onrada Adenauera, była w  swoim  najw ażniejszym  
przesłaniu obejm ującym  również nakaz zjednoczenia Niem iec, realizow ana przez K ancle
rza H elm uta Kohla. Pow odem  rangi tego prostego stw ierdzenia je s t  to, co stało się hańbą 
X X  wieku, a czego nie chcemy zabierać w  następne stulecie. Było to bezprecedensow e w  
swojej skali i okrucieństwie szarganie ludzkiej godności, proceder, którego rozliczne w a
rianty zapisane zostały w  dziejach dolnośląskiej ziemi.

Przytoczone słowa i Pańska im  wierność stanowią najkrótsze wytłumaczenie pow o
dów, dla których mamy zaszczyt tu  i teraz gościć Pana, Szanowny Panie Kanclerzu. W  
im ieniu najwyższej władzy sam orządu regionalnego w itam  Pana serdecznie.

Godność człowieka opiera się na jego  indywidualności i niepowtarzalności, na jego 
kw alifikacjach jako  osoby, a  więc bytu  powołanego do podejm owania świadom ych i od
powiedzialnych decyzji, bytu  stworzonego na obraz i podobieństwo Boże. Jednakże m ani
festacja godności człowieka nie je s t m ożliwa bez społecznego wym iaru jego  funkcjono
wania, bez udziału w  różnorodnych wspólnotach: od rodziny i kręgu przyjaciół po naród, 
a nawet po wspólnoty ponadnarodowe. W spółuczestnictwo takie wymaga wszakże służe
nia dobru w spólnem u i w ierności wartościom.

Pow rót do tradycji, przyjęcie historycznej odpowiedzialności, świadomość bogactw a 
własnej kultury, w ierność religii, szacunek i posłuch dla autorytetów moralnych, szacunek 
d la ludzi starszych i w iara w  w ięzi rodzinne to wartości, do których nawoływał P an  od 
pierw szych dni sprawowania urzędu kanclerskiego. Już wtedy usłyszała Europa z ust Pana, 
iż  rosnące zwątpienie w  narodzie niem ieckim  i nasilająca się dezorientacja doprow adza do 
szeroko rozpowszechnionego pesym izm u w obec kultury i postępu oraz lęku przed przy
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szłością. Ukazywał Pan tym  samym, że bez konserwatywnego przywiązania do podstaw o
wych zasad i wartości niemożliwe je s t odważne patrzenie w  przyszłość. Pod rządami partii 
chrześcijańsko-dem okratycznej w N iem czech w  latach 80.i 90. nie tylko społeczeństwo 
niemieckie, ale i E uropa nabrała otuchy. W ierzył P an  w  powolną, lecz konsekwentną od
budow ę zaufania do państwa i prawa, wierzy ł  w  pow rót prawdziwych cnót obywatelskich 
oraz sanację narodowej tożsamości.

W szystko to  dokonało się w N iem czech paradoksalnie. Problemy, z którymi przycho
dzi Panu teraz się borykać się we własnym kraju, stanow ią potw ierdzenie zasad, które Pan 
głosi.

Szanowny Panie Kanclerzu, Drodzy Państwo, nie je s t przypadkiem , że pierwszy tytuł 
D oktora honoris causa, jak i nadawany je s t tu  na dolnośląskiej ziemi, w symbolicznym 
roku 2000, przypada właśnie Panu, Szanowny Laureacie. 12 listopada 1989 roku w K rzy
żowej, również na Dolnym  Śląsku, miała miejsce symboliczna M sza święta, z udziałem  
Pana, K anclerza N iem iec i ówczesnego Prem iera Polski, Tadeusza M azowieckiego. P rze
kazany sobie przez Panów „znak pokoju” stał się jednym  z wielkich symboli tamtego 
niezapom nianego roku. Pokazał on  Europie, że pojednanie pomiędzy narodem  polskim  i 
niem ieckim  stało się faktem. Niecałe dwa lata później podpisano fundamentalny traktat o 
dobrym  sąsiedztwie i przyjaznej współpracy, a oprócz niego dokumenty, z których treść 
dwóch not stanowi istotny aspekt obecnej polityki sam orządu w ojewództwa dolnośląskie
go. M am  na myśli notę o współpracy regionalnej przygranicznej oraz m iędzyrządowy 
układ o niemiecko-polskiej współpracy młodzieżowej. Stworzyły one podwaliny pod sku
teczne, osm otyczne, ja k  to nazwała niemiecka prasa, usuwanie historycznych uprzedzeń i 
rozwijanie przyjaznych relacji między sąsiadującymi narodami. W  tam tych latach nikt tak 
dobrze ja k  P an  nie wyczuwał potrzeby rozwijania kontaktów  m iędzyregionalnych i po
między zwykłymi, szczególnie m łodym i ludźmi. K to dziś próbuje zrozum ieć przem iany w 
stosunkach polsko-niem ieckich, musi zastanowić się nad tym, czym  one były dla miesz
kańców zachodniej części Polski, w  tym  także dla Dolnoślązaków. W  przypadku polityki 
realizowanej przez K anclerza K ohla najważniejsze d la  nas było poczucie bezpieczeństwa. 
Za to będziem y Panu zawsze wdzięczni.

Polityka sam orządu województwa, które reprezentuję, zm ierza ku  temu, aby Dolny 
Śląsk stał się najsilniejszym  regionem  kraju  i znaczącym  regionem  Europy. Dolny Śląsk 
poprzez sw oją złożoną historię, wpływy kultur: polskiej, niemieckiej, austriackiej, cze
skiej, a nawet przez krótko węgierskiej, staje się naturalnym europejskim  narożnikiem  
Polski, regionem, który chce stać się pom ostem , przez który przejdzie kraj nasz do zjedno
czonej Europy. Bez świadomości tego, że na zachodzie graniczymy z rzeczywistymi, a nie 
jedynie koniunkturalnym i przyjaciółmi, niem ożliwe byłoby nie tylko realizowanie, ale 
nawet wysłowienie takiego programu.

Szanowny Panie D oktorze, są  jeszcze  inne lekcje, ja k ic h  udzielił P an  politykom  róż
nego szczebla i form atu. K ażdy z nas pow inien być Panu  w dzięczny za  lekcje odw agi i 
konsekw encji myślenia, ale też  za pokaz skuteczności działania. O bie te  cechy męża 
stanu najwyższego form atu w idać było w szybkich i dalekosiężnych decyzjach podej
m ow anych po runięciu M ura  Berlińskiego. To historia otw orzyła pew ne szanse, ale to 
P an  po m istrzow sku je  wykorzystał. W rocławski m atem atyk H ugo Steinhaus pow ie
dział: „Nie sztuka przepow iadać przyszłość, sztuką je s t zgadyw anie teraźniejszości” .
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P an  sw oją i naszą  teraźniejszość potrafił odgadnąć bezbłędnie. Jest to chyba jed n a  z 
najw iększych satysfakcji, ja k a  może spotkać polityka. Z realizow ał P an  m arzenia w ielu 
N iem ców, Polaków  i Europejczyków. D al im  P a n  poczucie  pew ności, stab ilizacji, b ez 
p ieczeństw a stanow iące podstaw ę odczucia  w łasnej, indyw idualnej i zbiorow ej god 
ności.

D ziękuję, Panu, za to wszystko i gratuluję z  całego serca tytułu D oktora honoris causa 
a  czynię to w  im ieniu nie tylko swoim, ale również całego Dolnego Śląska. A na pamiątkę 
dzisiejszego dnia chciałbym  Panu Prem ierowi przekazać herb Dolnego Śląska, historycz
ny, tradycyjny herb, który w olą mieszkańców naszego województwa został przywrócony 
jako  symbol naszej regionalnej wspólnoty.

Wypowiedź ks. prof. Helmuta Jurosa

Szanowni Państwo, w słynnym kalendarzu K anclerza H elm uta K ohla dość wcześnie 
został zarezerwowany dla W rocławia term in 11 stycznia 2000 roku. Zadecydowały o tym  
suwerenne postanowienia Senatu Papieskiego Fakultetu Teologicznego i w olna w ola kanc
lerza akceptującego decyzję Senatu o przyznaniu mu godności D oktora honoris causa. 
Term in został odnotow ały  niezależnie od „burzy w szklance wody” politycznej i sezono
wej koniunktury prowincjonalnej „Tagespolitik” . Terminarz K anclerza K ohla był od  w ie
lu  lat równocześnie kalendarium  historii Europy. Także zegary we W rocławiu odm ierzają 
czas rytm em  europejskim  i w ybijają godziny ważne dla kraju i całej Europy. Tysiącletni 
W rocław zna proporcje czasu i potrafi ocenić w ielkość w ydarzeń historii. M ilenium  W ro
cławia i chrześcijaństwa nad O drą  zbiega się z drugim  M ilenium  narodzin Jezusa Chrystu
sa, cezury historii całego świata.

Papieski Fakultet Teologiczny we W rocławiu pozostający, czy się to  kom uś podoba 
czy nie, w  uniwersyteckiej tradycji tego miasta, honoruje dziś polityka i m ęża stanu za 
wybitne osiągnięcia, które zapisały się na  zawsze w  historii Europy datowanej po Chrystu
sie. Jest to słuszna decyzja dlatego, ja k  po głośnym  zrywie „Solidarności” , ja k  po upadku 
M ura Berlińskiego nie pozostało tylko echo, tak  też po K anclerzu K ohlu nie pozostaną 
tylko wspomnienia. M ylą się ci, którzy pochopnie tw ierdzą, że minęła „era K ohla” . R ze
czywistego obrazu jego  historycznych i epokowych dokonań w dziejach Europy nie zdo
łaj ązdehistoryzow ać, zdekonstraować czy sfalsyfikować głosy wielkich i sam ozwańczych 
moralistów, którzy wspięli się na p iedestał państw a prawa. K anclerz Helm ut Kohl pozo
stanie dla opinii publicznej Europy w ielkim  architektem  i budowniczym  powojennego 
pokoju i porządku w  Europie. O pinia publiczna Europy nie pozwoli się w tym  względzie 
sprowadzić do rozgrywek ideologicznych i politycznych Nie zrezygnuje ona z przeświad
czenia, że H elm ut Kohl je s t przekonanym  dem okratą i nieprzekupnym  politykiem. Pokój 
i bezpieczeństwo, dobrobyt i pomyślność w  demokratycznej i konstytucyjnie praw orząd
nej Europie, k tóra zna grecko-rzym ską zasadę słuszności, będą  dla nas i dla wszystkich 
obywateli Europy wartościam i wyżej cenionym i od regulacji proceduralnych i buchalte- 
ryjnych, ich możliwe naruszenie wcale nie podw aża jeszcze zaufania do państw a prawa 
ani nie je s t samo równoznaczne z kryzysem  państwa. Europę, w te j środkowej części kon
tynentu, w  której je s t położony Wrocław, na  nowo m oralnie przeraża swoisty totalitaryzm.


