
– 7  – 

Przedmowa 

e li nadawany od redniowiecza tytu  doktora by  najwy szym stopniem naukowym, to 

pojawienie si  doktorów honoris causa oznacza o narodziny nowego symbolu. Od po-

cz tku towarzyszy y mu s owa i gesty szczególne, maj ce uwypukli  i dokumentowa  zara-

zem, e uczelnia obdarowuje (dekoruje) najwy sz  godno ci  osob  zas u on  dla niej i dla 

nauki jako takiej. Jest to zarazem najwi ksze wyró nienie, jakim dysponuje uczelnia. 

Otrzymywali je, bywa o, e zabiegali o nie, tak e przedstawiciele innych profesji – politycy, 

dyplomaci, dzia acze spo eczni, ludzie ze wiata kultury, sztuki, biznesu. Zmienne koleje, 

jakimi bie y historia, zach caj  do zadumy nad sprz eniem zwrotnym: nadanie godno ci 

doktora honoris causa zawiera w sobie zarówno zaszczyt dla uczelni, jak i dla doktora ho-

norowego. 

Zaszczyt, ale i wzajemne zobowi zanie. 

Uniwersytet w Poznaniu w ju  niemal wiekowej historii obdarowa  tytu em doktora 

honorowego ponad 130 osób. List  t  otwiera najwi ksza polska uczona, podwójna noblist-

ka Maria Sk odowska-Curie. W czo ówce znajduj  si  te  marsza ek Francji, Anglii i Polski 

Ferdinand Foch oraz ameryka ski polityk p k Edward Mandell House. Nominacje te, sfina-

lizowane na przestrzeni trzech lat, z czy  Pary . Tam bowiem wi cili oni najwi ksze trium-

fy. Zarazem niedawno powsta y Uniwersytet w Poznaniu wskazywa  swe mi dzynarodowe 

aspiracje, zorientowane na Zachód, a w szczególno ci na Francj . 

Przysz y Uniwersytet Pozna ski, inauguruj c dzia alno  7 maja 1919 r. jako 

Wszechnica Piastowska, rych o awansowa  do rangi symbolu, wizytówki miasta i ca ej Wiel-

kopolski. Pozycj  t  zdobywa  w okresie mi dzywojennym stopniowo, rozwijaj c si  jako 

wa na placówka naukowa i dydaktyczna. W ci gu prawie 20 lat jego mi dzywojennej dzia-

alno ci mury Uczelni opu ci o niespe na 9 tys. absolwentów. Poszanowanie tego dorobku 
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nie zwalnia z pokusy wskazania, e w jednym tylko roku 2013 absolutorium na naszym 

Uniwersytecie uzyska o 10 tys. osób. To tak e pokazuje skal  zmian, w jakich funkcjonuje 

Uczelnia, i czasy, w których my yjemy. 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, skokowo si  rozwijaj cy w ostatnich latach, sta-

nowi integraln  cz  rodowiska akademickiego Poznania, licz cego ponad 100 tys. stu-

dentów. Ich rosn ce oczekiwania zaspokaja wielotysi czna grupa nauczycieli akademickich 

i s u b pomocniczych. Dla ca ej tej wielkiej spo eczno ci ponadczasowe sugestie odnajdu-

jemy w s owach prof. Kazimierza Twardowskiego, wyg oszonych podczas promocji towarzy-

sz cej nadaniu mu tytu u doktora honoris causa Uniwersytetu Pozna skiego w 1933 roku. 

Przemówienie twórcy filozoficznej szko y lwowsko-warszawskiej, nosz ce tytu  O dostoje -

stwie uniwersytetu, doczeka o si  dwóch wyda : pierwszego w 1933 r. i bibliofilskiego  

w roku 2011. Do tre ci tam zawartych si gamy ch tnie. Post piono tak równie  w czasie 

pozna skiej, rodowiskowej inauguracji roku akademickiego 1 pa dziernika 2013 r. w Sali 

Ziemi na terenie Targów Pozna skich. Powracam do tych s ów tak e w tym miejscu. Nasz 

dostojny doktor honoris causa w 1932 r. podkre la , e obiektywny charakter badania nau-

kowego uwydatnia si  w tym w a nie, „ e nie przyjmuje ono rozkazów od adnych czynni-

ków zewn trznych i e nie chce s u y  adnym wzgl dom ubocznym, lecz e za panów swo-

ich uznaje jedynie do wiadczenie i rozumowanie i e jedno tylko ma zadanie: dochodzenie 

nale ycie uzasadnionych s dów prawdziwych albo przynajmniej jak najbardziej prawdopo-

dobnych. […] Ale ci, co Uniwersytety funduj  i utrzymuj , dowiedliby zupe nego niezrozu-

mienia istoty Uniwersytetu, gdyby chcieli w czymkolwiek kr powa  jego prac …”. 

Niniejsza ksi ka jest pierwszym tomem szerszej edycji po wi conej doktorom hono-

ris causa naszego Uniwersytetu. Jest ona najskromniejsza zarówno pod wzgl dem obj to-

ciowym, jak te  co do liczby – tylko 24 osoby uhonorowane przez Senat. Autorzy opraco-

wania dysponowali skromniejsz  baz  ród ow , w tym tak e ikonografi . Kolejne tomy, 

nad którymi prace ju  trwaj , obejm  108 sylwetek doktorów honorowych, wzbogaconych  

o fragmenty ich wyk adów wyg oszonych podczas uroczysto ci b d  laudacji promotorów,  

a tak e o bogatszy serwis fotograficzny. Zamkni cie przedsi wzi cia jest zaplanowane na 
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maj 2019 roku. Traktujemy je jako fragment obchodów 100. rocznicy utworzenia Uniwersy-

tetu i przyczynek do refleksji nad jego dziejami. Publikacja ta ma przypomina  zas ugi i do-

robek doktorów honoris causa, ale tak e by  wype nieniem moralnego zobowi zania naszej 

Almae Matris wobec tego dostojnego, zawsze wyj tkowego, grona. 
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