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Ostatni list kardynała Wyszyńskiego

   Jak już wcześniej wspominałem, jednym z bohaterów tego „festiwalu Miłosza” miał być kard.
Stefan Wyszyński, ale 26 maja 1981 roku Kardynał zmarł. Ostatni list, jaki napisał – datowany na
3 maja 1981 roku – skierowany był do uczestników uroczystości doktoratu honoris causa
Czesława Miłosza na KUL-u. Był to bardzo obszerny list, w którym z wielką estymą kard.
Wyszyński wyrażał się o Miłoszu. To jest bardzo ważne w związku z incydentem, który miał
miejsce w Sejmie w trakcie debaty nad rokiem Miłosza. Posłowie PiS-u protestowali przeciwko
uchwale, uzasadniając to tym, że Miłosz nie był katolikiem. A przecież profesor Sławińska, która
była głównym promotorem nadania Miłoszowi doktoratu honoris causa, w swojej laudacji mówiła
o Miłoszu jako o najwybitniejszym poecie katolickim świata. List kard. Wyszyńskiego stanowił jak
gdyby podkreślenie tego faktu.

  Do spotkania Wyszyńskiego z Miłoszem nie doszło, ale list Kardynała wcześniej
wydrukowaliśmy i rozdaliśmy wszystkim uczestnikom uroczystości. Został on uroczyście
odczytany i wywołał burzę oklasków.

   Proszę pamiętać, że na takich uroczystościach, jak inauguracja roku akademickiego na KUL-u,
kard. Wyszyński zawsze zabierał głos i jego przemówienie stanowiło najważniejszy punkt
inauguracji, gromadzący tłumy – nieraz drżeliśmy, by w auli KUL nie załamały się balustrady.
Głównie z uwagi na wystąpienie kard. Wyszyńskiego w inauguracji brali udział ambasadorzy
wszystkich państw zachodnich, łącznie z Australią, USA i Kanadą. Tak też miało być w trakcie
spotkania z Miłoszem – specjalny punkt całej uroczystości przewidziany był dla kard.
Wyszyńskiego. Podkreślały to też zaproszenia rozsyłane wiosną. No, ale Wyszyńskiego zabrakło.
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