Przedmowa

J

eŁli nadawany od Łredniowiecza tytuĪ doktora byĪ najwyšszym stopniem naukowym, to
pojawienie siĂ doktorów honoris causa oznaczaĪo narodziny nowego symbolu. Od po-

czîtku towarzyszyĪy mu sĪowa i gesty szczególne, majîce uwypuklið i dokumentowað zarazem, še uczelnia obdarowuje (dekoruje) najwyšszî godnoŁciî osobĂ zasĪušonî dla niej i dla
nauki jako takiej. Jest to zarazem najwiĂksze wyróšnienie, jakim dysponuje uczelnia.
Otrzymywali je, bywaĪo, še zabiegali o nie, takše przedstawiciele innych profesji – politycy,
dyplomaci, dziaĪacze spoĪeczni, ludzie ze Łwiata kultury, sztuki, biznesu. Zmienne koleje,
jakimi biešy historia, zachĂcajî do zadumy nad sprzĂšeniem zwrotnym: nadanie godnoŁci
doktora honoris causa zawiera w sobie zarówno zaszczyt dla uczelni, jak i dla doktora honorowego.
Zaszczyt, ale i wzajemne zobowiîzanie.
Uniwersytet w Poznaniu w juš niemal wiekowej historii obdarowaĪ tytuĪem doktora
honorowego ponad 130 osób. ListĂ tĂ otwiera najwiĂksza polska uczona, podwójna noblistka Maria SkĪodowska-Curie. W czoĪówce znajdujî siĂ teš marszaĪek Francji, Anglii i Polski
Ferdinand Foch oraz amerykaĬski polityk pĪk Edward Mandell House. Nominacje te, sfinalizowane na przestrzeni trzech lat, zĪîczyĪ Paryš. Tam bowiem ŁwiĂcili oni najwiĂksze triumfy. Zarazem niedawno powstaĪy Uniwersytet w Poznaniu wskazywaĪ swe miĂdzynarodowe
aspiracje, zorientowane na Zachód, a w szczególnoŁci na FrancjĂ.
PrzyszĪy Uniwersytet PoznaĬski, inaugurujîc dziaĪalnoŁð 7 maja 1919 r. jako
Wszechnica Piastowska, rychĪo awansowaĪ do rangi symbolu, wizytówki miasta i caĪej Wielkopolski. PozycjĂ tĂ zdobywaĪ w okresie miĂdzywojennym stopniowo, rozwijajîc siĂ jako
wašna placówka naukowa i dydaktyczna. W ciîgu prawie 20 lat jego miĂdzywojennej dziaĪalnoŁci mury Uczelni opuŁciĪo niespeĪna 9 tys. absolwentów. Poszanowanie tego dorobku
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nie zwalnia z pokusy wskazania, še w jednym tylko roku 2013 absolutorium na naszym
Uniwersytecie uzyskaĪo 10 tys. osób. To takše pokazuje skalĂ zmian, w jakich funkcjonuje
Uczelnia, i czasy, w których my šyjemy.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, skokowo siĂ rozwijajîcy w ostatnich latach, stanowi integralnî czĂŁð Łrodowiska akademickiego Poznania, liczîcego ponad 100 tys. studentów. Ich rosnîce oczekiwania zaspokaja wielotysiĂczna grupa nauczycieli akademickich
i sĪušb pomocniczych. Dla caĪej tej wielkiej spoĪecznoŁci ponadczasowe sugestie odnajdujemy w sĪowach prof. Kazimierza Twardowskiego, wygĪoszonych podczas promocji towarzyszîcej nadaniu mu tytuĪu doktora honoris causa Uniwersytetu PoznaĬskiego w 1933 roku.
Przemówienie twórcy filozoficznej szkoĪy lwowsko-warszawskiej, noszîce tytuĪ O dostojeĬstwie uniwersytetu, doczekaĪo siĂ dwóch wydaĬ: pierwszego w 1933 r. i bibliofilskiego
w roku 2011. Do treŁci tam zawartych siĂgamy chĂtnie. Postîpiono tak równieš w czasie
poznaĬskiej, Łrodowiskowej inauguracji roku akademickiego 1 paşdziernika 2013 r. w Sali
Ziemi na terenie Targów PoznaĬskich. Powracam do tych sĪów takše w tym miejscu. Nasz
dostojny doktor honoris causa w 1932 r. podkreŁlaĪ, še obiektywny charakter badania naukowego uwydatnia siĂ w tym wĪaŁnie, „še nie przyjmuje ono rozkazów od šadnych czynników zewnĂtrznych i še nie chce sĪušyð šadnym wzglĂdom ubocznym, lecz še za panów swoich uznaje jedynie doŁwiadczenie i rozumowanie i še jedno tylko ma zadanie: dochodzenie
nalešycie uzasadnionych sîdów prawdziwych albo przynajmniej jak najbardziej prawdopodobnych. […] Ale ci, co Uniwersytety fundujî i utrzymujî, dowiedliby zupeĪnego niezrozumienia istoty Uniwersytetu, gdyby chcieli w czymkolwiek krĂpowað jego pracĂ…”.
Niniejsza ksiîška jest pierwszym tomem szerszej edycji poŁwiĂconej doktorom honoris causa naszego Uniwersytetu. Jest ona najskromniejsza zarówno pod wzglĂdem objĂtoŁciowym, jak teš co do liczby – tylko 24 osoby uhonorowane przez Senat. Autorzy opracowania dysponowali skromniejszî bazî şródĪowî, w tym takše ikonografiî. Kolejne tomy,
nad którymi prace juš trwajî, obejmî 108 sylwetek doktorów honorowych, wzbogaconych
o fragmenty ich wykĪadów wygĪoszonych podczas uroczystoŁci bîdş laudacji promotorów,
a takše o bogatszy serwis fotograficzny. ZamkniĂcie przedsiĂwziĂcia jest zaplanowane na
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maj 2019 roku. Traktujemy je jako fragment obchodów 100. rocznicy utworzenia Uniwersytetu i przyczynek do refleksji nad jego dziejami. Publikacja ta ma przypominað zasĪugi i dorobek doktorów honoris causa, ale takše byð wypeĪnieniem moralnego zobowiîzania naszej
Almae Matris wobec tego dostojnego, zawsze wyjîtkowego, grona.
Rektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
prof. dr hab. BronisĪaw Marciniak
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