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wybiły się na niepodległość. I gdyby dzisiaj próbować zestawić listę dziesięciu osób, które 
najbardziej przyczyniły się do tego, że kraje Europy środkowej wyrwały się z okowów 
totalitaryzm u, to pewnie obok takich postaci, ja k  Jan  Paw eł II, R onald R egan czy Lech 
W ałęsa byłby także P an  Kohl, Kanclerz H elm ut Kohl. Ale też ogrom ne zasługi Pana K anc
lerza dotyczą naszej drogi do Europy, naszej integracji ze strukturami europejskim i. Jego 
Em inencja K siądz Kardynał przywołał w  swoim  pięknym  słowie przed dzisiejszą N aj
św iętszą O fiarą perspektywę historyczną, tysiącletnią, przyw ołał postać O ttona III, który, 
proszę mi wybaczyć, że użyję słowa bardzo współczesnego w  stosunku do w ydarzeń sprzed 
lat tysiąca, który wspierał wówczas integrację Polski z  katolickim  światem  zachodnim.

Ja chciałbym  przywołać perspektywę historyczną następnego tysiąclecia. Bow iem  o 
ile dzisiaj polskie dzieci w podręcznikach historii uczą się o O ttonie III i o jego  roli w  
wejściu Polski do zachodnich struktur europejskich przed tysiącem  lat, to za tysiąc lat, 
jestem  przekonany, że polskie dzieci ucząc się, j a  nie w iem  może z podręczników, może z 
ekranów komputera, może jeszcze z jak ichś innych cudownych m ediów przekazywania 
inform acji, ale polskie dzieci ucząc się historii swojego kraju  będ ą  mówić, że w tysiącz
nym  roku w drodze Polski do Europy pom agał O tton III, a  w  dwutysięcznym roku, czy w  
przededniu dwutysięcznego roku, w  drodze Polski do Europy pom agał K anclerz Helm ut 
Kohl.

Chciałbym  pogratulować, i te gratulacje złożyć na ręce Jego M agnificencji ks. Rektora 
Papieskiego Fakultetu Teologicznego, dlatego że znakomite grono doktorów  honorowych 
tej uczelni dzisiaj wzbogaciło się o postać niezwykłą.

Chciałbym  też pogratulować Panu K anclerzowi Helm utowi Kohlowi, bow iem  dokto
rat honorowy je s t tym  największym  akadem ickim  wyróżnieniem, jak ie  środowisko akade
mickie może kom ukolwiek przyznać. A  jednocześnie, Panie Kanclerzu, stając się dokto
rem  honorowym  Papieskiego Fakultetu Teologicznego, stał się P an  honorowym  członkiem  
społeczności akademickiej tej uczelni. A  więc jednocześnie także honorowym  członkiem  
społeczności akademickiej całej Polski.

Jako M inister Nauki chciałbym  Pana powitać w  tym  gronie i chciałbym  symbolicznym 
uściskiem  ręki przyjąć Pana do grona tych osiem dziesięciu tysięcy polskich naukowców.
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Em inencjo, Księże Kardynale, Panie Kanclerzu, Księże M agnificencjo
Zabieram  tutaj głos jako  partner Pana Kanclerza w  roku 1989, chcę bardzo szczerze 

pogratulować tego doktoratu. Zabieram  głos jako  trudny partner, bo byliśm y dla siebie 
trudnym i partnerami. P an  Kanclerz o tym  zresztą często mówił i pisał w  swoich pam iętni
kach. Ja  jeszcze pam iętników nie napisałem, ale coś tam  napiszę na ten  temat. Inna była 
perspektywa K anclerza Niemiec, inna perspektywa Prem iera Polski, ale obie perspektywy 
były niezwykle ważne dla obu krajów  i dla wspólnej Europy. Perspektyw ą K anclerza N ie
miec było doprowadzenie możliwie zdecydowanie i szybko do zjednoczenia Niemiec, per
spektywa Prem iera Polski ówczesnego była taka, ażeby w  tym  momencie zjednoczenia 
N iem iec usunąć wszystkie dwuznaczności w  naszych wzajem nych stosunkach i właśnie 
w  tym  momencie stworzyć dla nich podstawę rozwoju poprzez poczucie bezpieczeństwa
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ludzi, którzy na  tych ziem iach mieszkają, żyją, rozw ijają się i że to je s t warunkiem  tego, 
ażeby stosunki nasze, obu naszych krajów, dobrze się rozwijały .

Ja  sądzę i jestem  przekonany, że te dziesięć lat, bardzo dobrych stosunków polsko- 
-niem ieckich potw ierdziło to, że dobrze się stało, że wtedy w trudnych, niełatwych rozmo
wach doprowadziliśm y do tych uregulowań. Począwszy od deklaracji naszej wspólnej, ku 
traktatowi podpisanem u przez ministrów Genschera i Skubiszewskiego i później ku W iel
kiem u Traktatowi.

W  środku tych wydarzeń, tej historii stoi w spom inana tu M sza św. odprawiana przez 
K siędza Arcybiskupa N ossola w  Krzyżowej i ta  wymiana pozdrowienia pokoju. Także 
wśród polityków ważne są  bezpośrednie ludzkie odczucia. I nie zapomnę tego mojego 
odczucia wtedy w  czasie tej M szy św., kiedy wymienialiśmy ten gest pokoju, ponieważ w 
Pana twarzy, w  Pana oczach, Panie Kanclerzu, odczytałem  wtedy wielkie wzruszenie. M y
ślę też, że należy podkreślić w  Pana działalności, w której zwłaszcza europejski wymiar 
honoruje dzisiaj Papieski Fakultet, trzy momenty ważne dla przebiegu tych spraw osiem 
dziesiątego dziewiątego roku: Pana świadomość przeszłości, Pana świadomość teraźniej
szości i Pana świadomość przyszłości. Pana świadomość przeszłości, bolesnej nieraz w 
historii naszych narodów, a  zw łaszcza bolesnej w okresie II wojny światowej, co Pan 
w ielokrotnie podkreślał mówiąc o tym, że niepokoi Pana czas, kiedy przyjdzie generacja, 
która ju ż  w polityce tej świadom ości nie ma. To bardzo ważne, że Pan to podkreślał. Świa
domość teraźniejszości, świadomość odpowiedzialności za to, żeby te wielkie przemiany 
przeprowadzić pokojowo, bezkonfliktowo i zdecydowanie. I świadomość przyszłości, kiedy 
rozumiał P an  od początku, że Europa może być tylko wielka, że nie tylko Polska potrzebu
je  Europy, ale E uropa potrzebuje także Polski, jako  kraju  dużego, jako  k raju  stabilizujące
go sytuację w  Europie środkowowschodniej. I dlatego, zw łaszcza za to zaangażowanie 
jesteśm y w  Polsce Panu za to, bardzo wdzięczni. Gratuluję Panu tego doktoratu i sądzę, że 
przeżywa P an  dzisiaj także chwile słusznego wzruszenia. Dziękuję.

Słowo ks. arcybiskupa Alfonsa Nossola

Szanowne i czcigodne oraz nadzwyczajne zebranie dzisiejszego wrocławskiego wyda
rzenia naukowego, ogólnopolskiego i ogólnoeuropejskiego. M iejsce, m ożna by twierdzić 
niby przypadkowe, czas akurat teraz i sposób przekazywania tej godności, polityk otrzy
muje D oktorat honoris causa Papieskiego Fakultetu Teologicznego. To się nie zdarza za 
często. Bo tu  w chodzą w  grę zamiary, plany i ich  urzeczywistnienia w zakresie ogólno
ludzkim.

Tutaj we W rocławiu urodził się nie tylko D itrich von  Bonhoeffer, który krótko przed 
śm iercią ze skrępowanymi rękoma, czekając na w yrok definitywnego zakończenia docze
snego życia, nakreślił na małej karteczce: „N a drodze do wolności je s t śmierć najwięk
szym świętem” . W rocław to też miejsce urodzenia Edyty Stein, Żydówki, która szukała 
twierdząc, że „m oje całe życie było jednym  w ielkim  szukaniem  prawdy” . I dlatego żadne 
kanony Pierwszego Przym ierza nie stanowiły d la  niej barier. Przekroczyła je , w  kierunku 
Drugiego Przym ierza. Tam spotkała upersonalnioną, spersonifikowaną D rogę, Prawdę 
i Życie. Tej Prawdzie bezwzględnie zawierzyła. I wtedy, kiedy jako  B enedykta od K rzyża


