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W bogatym i ugruntowanym tradycj  repertuarze uroczysto ci uniwersyteckich

ceremonia em i opraw  wyró nia si  nadanie najwy szej godno ci akademickiej –

doktoratu honoris causa. Nagroda ta trafia do r k osób o wybitnych osi gni ciach

w dziedzinie nauki, kultury, a tak e niezwyk ych zas ugach dla uczelni b d  spra-

wy narodowej.

Trudno nie zgodzi  si  z opini  prof. Franciszka Ziejki, by ego rektora Uniwer-

sytetu Jagiello skiego, e „uroczysto  nadania doktoratu honorowego nale y nie-

w tpliwie do najwa niejszych i najpi kniejszych chwil w yciu ka dej uczelni.

Niepowtarzalna atmosfera towarzysz ca temu wydarzeniu zapada g boko w pa-

mi  laureatom, a tak e ca ej Wspólnocie Akademickiej”1.

Przebieg aktu wr czenia dyplomu doktora „dla zaszczytu” na Uniwersytecie

Wroc awskim w pe ni t  opini  potwierdza. wi to to odbywa si  w najwa niej-

szym miejscu Uniwersytetu – w Auli Leopoldy skiej, z udzia em w adz rektorskich,

dziekanów wszystkich wydzia ów, cz onków Senatu i profesorów wyst puj cych

w strojach akademickich, licznie zaproszonych go ci, z chórem akademickim itp.

Uroczysto  otwiera i przewodniczy jej rektor, dziekan przedstawia curriculum vitae

prze wietnego doktoranta, natomiast promotor wyg asza laudacj  oraz odczytuje

tekst sporz dzonego w j zyku aci skim dyplomu, który trafia do r k laureata. Na-

st pnie nowo wypromowany doktor h.c. wyg asza przemówienie (wyk ad). Pod-

nios a uroczysto  ko czy si  towarzyskim spotkaniem.

Przedstawiony w ogólnym zarysie przebieg promocji doktorów honorowych na

naszym Uniwersytecie w czasach wspó czesnych nie tylko nie ró ni si  od prze-

biegu tego wi ta na innych polskich uczelniach, ale – co wi cej – jest bardzo

podobny do przebiegu i oprawy tych uroczysto ci, pocz wszy od XIX w., gdy Uni-

wersytet Wroc awski by  uczelni  prusko-niemieck .
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1 R. Pagac z-Moczar sk a, Jubileuszowe doktoraty honoris causa. Nauka uhonorowana. Kro-

nika Wielkiego Jubileuszu, „Alma Mater. Miesi cznik Uniwersytetu Jagiello skiego” 2000, nr 26, s. 13.
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Uwaga o podobnym promowaniu doktorów honorowych na ró nych uczelniach

potwierdza wspólne ród o przej cia tej tradycji. Zarówno na Uniwersytet Jagiel-

lo ski, jak i do uczelni we Wroc awiu, ten zwyczaj akademicki przyw drowa

z uniwersytetów austriackich i niemieckich. Ale Wroc aw by  przed Krakowem.

Na Uniwersytecie Leopoldy skim (Universitas Leopoldina) pierwsze doktoraty ho-

norowe wr czono ju  w 1803 r. Wówczas to, 18 sierpnia, podczas przeniesionych

z 1802 r. uroczysto ci obchodów stulecia powstania uczelni, uhonorowano dokto-

ratami 10 osób: dwie na Wydziale Teologicznym i osiem na Filozoficznym. Pierw-

szy doktorat h.c. odebra  miejscowy biskup pomocniczy (pó niejszy ordynariusz

diecezji wroc awskiej) – Emanuel von Schimonsky-Schimoni; pozostali laureaci

byli w wi kszo ci ksi mi katolickimi i ewangelickimi, a tylko dwa doktoraty ho-

norowe wr czono osobom wieckim, doktorom medycyny, chirurgom z Wroc a-

wia2. W Krakowie natomiast pierwsze doktoraty honoris causa przyznano dopie-

ro w 1816 r. (profesorom – historykowi Feliksowi Bentkowskiemu i wyk adowcy

literatury polskiej Paw owi Czajkowskiemu)3.

We Wroc awiu kolejne doktoraty „dla zaszczytu” przyznano dopiero po up y-

wie 13 lat, w 1816 r. Uczelnia mia a za sob  g bokie przeobra enia. Od 1811 r.

by a ju  pi ciowydzia owym (Wydzia y: Teologii Katolickiej, Teologii Ewange-

lickiej, Prawa, Medycyny i Filozofii), pa stwowym Uniwersytetem, po po cze-

niu miejscowej katolickiej Leopoldyny z protestanck  Viadrin  z Frankfurtu nad

Odr  (Universitas Litterarum Wratislaviensis).

Od tego czasu a  do II wojny wiatowej, a wi c w okresie prusko-niemieckich

dziejów, nadano 463 doktoraty honoris causa. Je li doda  do tej liczby 10 wyró -

nie  honorowych z 1803 r., to w sumie przed 1945 r. by o tych nagród 4734. Ozna-

cza o to, i  przeci tnie co roku odznaczano ponad trzy osoby (3,3).

Po II wojnie wiatowej na polskim uniwersytecie we Wroc awiu, licz c do po-

owy 2009 r., tytu em tym wyró niono 143 osoby, tj. ponad dwie osoby rocznie

(2,3). Dane te potwierdzaj , e w czasach niemieckich przyznawano doktoraty ho-

norowe z wi kszym rozmachem, e by a wówczas wi ksza dost pno  tej nagro-

dy. Do  powszechn  praktyk  by o bowiem wyró nianie honorowym doktoratem

przedstawicieli takich zawodów, jak nauczyciel, aptekarz, lekarz czy muzyk, wy-

wodz cych si  cz sto z ma ych miejscowo ci l skich szczebla powiatowego. By

to dowód na to, jak Uniwersytet dba  o utrzymanie wszechstronnych kontaktów

z ca ym regionem l skim, czemu s u y a te  konsekwentnie prowadzona polityka

pozyskiwania sprzymierze ców m.in. przez nadawanie doktoratów honorowych.

Ten sam cel przy wieca  polityce nadawania licencjatów honoris causa, co by o

jednak praktykowane wy cznie na obydwu wydzia ach teologicznych5.

Romuald Gelles

2 R. Gel le s, Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Wroc awskiego 1803–2002. Od biskupa su-

fragana Schimonskiego do profesora Leszka Ko akowskiego, Wroc aw 2003, s. 10 i n.
3 R. Pagacz-Moczarska, Siedmiu Wspania ych, „Alma Mater…”, 2000, nr 22, s. 3 i n.
4 R. Gel le s, Dwa wieki doktoratów honoris causa na Uniwersytecie Wroc awskim (1803–2002).

Cz. 1, „Zbli enia. Annäherungen. Polska-Niemcy. Polen-Deutschland”, 2003, nr 1 (34), s. 28 i n.
5 K. Pre tzsch, Verzeichnis der Breslauer Universitätsschriften 1811–1885. Mit einem Anhange

enthaltend die Ausserordentlichen und Ehrenpromotion sowie Diplomerneuerungen. Im Auftrage der

Königlichen und Universitäts-Bibliothek zu Breslau, Breslau 1905, s. 335 i n.
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Z okazji wielkich, okr g ych rocznic uczelnianych w adze uniwersytetu stawa-

y si  bardzo hojne, przyznawano doktoraty honorowe masowo, np. 4 VIII 1861 r.,

gdy wi towano 50-lecie ustanowienia pa stwowego Uniwersytetu w stolicy Dol-

nego l ska, dyplomy doktora h.c. wr czono 45 osobom, a 3 VIII 1911 r. z powo-

du 100-lecia tego wydarzenia – 59!6

Je li porównamy powy sze dane z tymi z okresu po 1945 r., to okazuje si , e

doktorat h.c. sta  si  po ostatniej wojnie bardziej elitarn  nagrod . Zreszt  spostrze-

e  nasuwaj cych si  z porówna  nadawania tych doktoratów w czasach niemiec-

kich i polskich jest bardzo wiele. Ograniczmy si  do wskazania kilku.

Ongi , przed 1945 r., doktoraty honorowe przyznano ponad 120 duchownym

(ok. 25% wszystkich wyró nionych), w ród których znalaz o si  kilku kardyna-

ów i biskupów oraz wielu profesorów w sutannach i szeregowych kap anów oby-

dwu wyzna . Najliczniej, co zrozumia e, przyznawano doktoraty h.c. duchownym

na wydzia ach teologicznych: na Wydziale Teologii Katolickiej na 66 wszystkich

nadanych tam doktoratów do r k duchownych trafi o 51, a na Wydziale Teologii

Ewangelickiej odpowiednio 88 i 46. Oczywi cie osoby duchowne nagradzano w ten

sposób tak e na innych wydzia ach7. Po ostatniej wojnie nie zdarzy o si  jednak

u nas obdarowanie doktoratem honorowym osoby duchownej.

Z kolei w czasach niemieckich nie przyznano tego wyró nienia adnej kobie-

cie, cho  przyzna  trzeba, e by a to inna epoka; w powojennym okresie nagrod

t  odebra o ju  kilka kobiet. Pierwsz , dopiero w 1980 r., by a prof. Bogus awa

Je owska-Trzebiatowska, chemik.

Trudno sobie w dzisiejszych czasach wyobrazi  nadanie doktoratu honoris causa

studentowi, a taki wypadek, jedyny co prawda, mia  miejsce na Uniwersytecie

Wroc awskim, co by o tak e w ówczesnych czasach wydarzeniem niezwyk ym. Na

wniosek Wydzia u Filozoficznego 5 II 1845 r. nagrod  t  odebra  22-letni student

Uniwersytetu Berli skiego, Gotthold Eisenstein, matematyk. W ten sposób wro-

c awscy, uniwersyteccy matematycy wykazali si  wielk  intuicj  i wyobra ni , bar-

dzo wcze nie dostrzegaj c genialne uzdolnienia pó niejszej s awy matematycznej8.

Do grona prze wietnych doktorów Almae Matris Wratislaviensis w czona zo-

sta a tak e grupa wojskowych. Zacz o si  w 1819 r., a po raz ostatni zdarzy o si

to w latach I wojny wiatowej, gdy w wype nionej po brzegi Auli Uniwersyteckiej

doktorat „dla zaszczytu” odbiera  genera  niemieckiej armii.

Potem, a  po dzie  dzisiejszy, nigdy ju  na Uniwersytecie Wroc awskim nie

w czono do wspólnoty akademickiej, poprzez nadanie tego wysokiego wyró nie-

nia, osoby reprezentuj cej armi .

Bli sze przyjrzenie si  tej kategorii doktorów h.c. na Uniwersytecie Wroc aw-

skim dostarcza, jak si  wydaje, kilku interesuj cych spostrze e .

W sumie doktorów honorowych zwi zanych z armi  by o niewielu, zaledwie

17 (mo e 18, je li zaliczy  do tej grupy nast pc  tronu Fryderyka Wilhelma Ho-

Zwi zki uniwersytetu z armi  (wojskowi doktoranci h.c. Uniwersytetu Wroc awskiego)

6 R. Gel le s, Doktorzy honoris causa..., s. 15.
7 Ibidem, s. 19 i n.
8 K. Pre tzsc h, op. cit., s. 348; G. Eisenstein zmar  w 1853 r. w wieku 29 lat, nie zd y  wi c

w pe ni rozwin  swoich zdolno ci.
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henzollerna, pó niejszego króla pruskiego w latach 1840–1861, Fryderyka Wilhelma

IV, który odebra  29 IX 1818 r. doktorat w mundurze wojskowym), a wi c tylko

ok. 4% ogólnej liczby wszystkich laureatów.

Kroniki uniwersyteckie odnotowa y, i  pierwszym wojskowym, który odebra

doktorat h.c., by  pu kownik w stanie spoczynku, chirurg pu kowy z Wroc awia,

Georg Johan Schwindt. Uroczysto  odby a si  1 IV 1819 r., a wniosek w sprawie

odznaczenia wyp yn  z Wydzia u Medycyny. By  on dopiero drugim doktorem

honorowym w rejestrze tego wydzia u, pierwszy przyznano w 1816 r. profesorowi

prawa z Uniwersytetu Wroc awskiego, Johannowi Christianowi Friedrichowi

Meisnerowi9.

Z Wydzia u Medycyny wywodzi a si  zreszt  najliczniejsza grupa wyró nio-

nych honorowo wojskowych, w sumie sze  osób. Byli to, podobnie jak G.J.

Schwindt, lekarze wojskowi z Wroc awia i Dolnego l ska. Wymienimy ich w po-

rz dku chronologicznym: August Beyer, lekarz pu kowy 10. Pu ku Huzarów z O a-

wy i Johan Friedrich Hager, lekarz pu kowy 10. Pu ku Piechoty z Wroc awia (oby-

dwaj otrzymali dyplomy 6 II 1843 r.); August Friedrich Noethe, lekarz sztabowy

ze Zgorzelca (12 III 1863 r.), August Joseph Ignaz Brauner, lekarz sztabowy

z K odzka (15 IV 1864 r.). Ostatnim z grupy lekarzy wojskowych by  August Lu-

dwig Bege, lekarz sztabowy z Nysy, któremu wr czono doktorat honorowy 1 V

1865 r.10

Drug  daj c  si  wyra nie wyró ni  grup  byli kapelani wojskowi. O przyzna-

nie im honorowej godno ci akademickiej zadba y dwa wydzia y teologiczne.

Podczas jubileuszowego wi ta uniwersyteckiego 4 VIII 1861 r. (50-lecie usta-

nowienia pa stwowej uczelni) w gronie 45 wypromowanych doktorów h.c. zna-

laz  si  z nominacji Wydzia u Teologii Katolickiej ksi dz kapelan Leopold Pell-

dram z Berlina, ale blisko zwi zany z Wroc awiem i Dolnym l skiem.

Urodzi  si  w 1811 r. w widnicy w rodzinie lekarskiej, studiowa  teologi  na

Uniwersytecie Wroc awskim. W 1835 r. uzyska  wi cenia kap a skie, potem przez

jaki  czas pracowa  na Górnym l sku, a od 1844 r. by  proboszczem w Ciepli-

cach l skich; pe ni  te  obowi zki inspektora szkolnego w zakresie nauczania re-

ligii w Jeleniej Górze. W 1850 r. obj  probostwo przy ko ciele w. Jadwigi w Ber-

linie. Kapelanem armii pruskiej zosta  w 1859 r. W grudniu 1864 r. powo any zosta

na biskupa Trewiru. Konsekrowany by  w katedrze wroc awskiej w maju 1865 r.

(sakr  biskupi  przyj  z r k biskupa ordynariusza Henryka Förstera), a uroczy-

sto  intronizacji odby a si  11 XI 1865 r. w Trewirze. Zmar  dwa lata pó niej,

w maju 1867 r.11

Inny duchowny katolicki – Anton Baptist Assmann, w chwili odbioru doktora-

tu honorowego (10 X 1888 r.) by  ju  hierarch  ko cielnym, biskupem polowym

w Berlinie12.

Romuald Gelles

9 K. Pre tzsch, op. cit., s. 344.
10 R. Gel le s, Dwa wieki…, s. 34 i n.
11 N. Neubach, Pelldram, w: Die Bischöfe der deutschsprachigen Länder 1785/1803 bis 1945.

Ein biographisches Lexikon, Berlin 1953, s. 556–557.
12 R. Gel le s, Doktorzy honoris causa…, s. 19 i n.
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W styczniu 1884 r. uhonorowano doktoratem Maxa Richtera, radc  Konsysto-

rza Ewangelickiego, zarazem proboszcza-kapelana z Wroc awia. Razem z nim dy-

plom otrzyma  jego przyjaciel, Ludwig Lemme, pastor z Wroc awia13.

I wreszcie grupa zawodowych wojskowych, ró nych rang, pozostaj cych –

z jednym wyj tkiem – w s u bie czynnej, których Uniwersytet Wroc awski przyj

w poczet swoich doktorów honorowych.

Zas ugi dwóch pierwszych z nich s  trudne dzi  do ustalenia. Na wniosek Wy-

dzia u Filozoficznego 1 III 1838 r. odznaczono doktoratem h.c. Karla Friedricha

Ferdynanda von Stranza, podpu kownika z Wroc awia, a 4 VIII 1861 r., podczas

wi ta Uniwersytetu, dyplom odebra  w gronie kilkudziesi ciu osób, w ród których

by o wiele wybitnych postaci z zagranicy i z Prus, Gottlob von Polenz, emeryto-

wany major sztabowy z Halle a. S. Jego kandydatur  wysun  Wydzia  Teologii

Ewangelickiej14.

3 X 1869 r. doktorat honorowy we Wroc awiu odebra  pierwszy genera  armii

pruskiej, wówczas dowódca VII Korpusu Armii w Münster, Heinrich Adolf von

Zastrow. By a to posta  znana na l sku i we Wroc awiu. Urodzi  si  w 1801 r.

w Gda sku. Po wi ci  si  karierze wojskowej, sprawnie przechodz c szczeble awan-

su w armii pruskiej, m.in. pracowa  w sztabie generalnym, a przez trzy lata by

attaché wojskowym w Turcji. Okazj  do zademonstrowania kwalifikacji dowód-

czych w warunkach frontowych stworzy a mu najpierw wojna prusko-austriacka

w 1866 r. Jej wybuch zasta  go we Wroc awiu w randze genera a porucznika, na

stanowisku dowódcy 11. Dywizji w VI Korpusie Armii. St d ruszy  na front, do-

wodzi  dywizj  w bitwie pod Sadow  ko o Königsgrätzu (obecnie Hradec Králové).

Bra  te  udzia  w kolejnej wojnie, prusko-francuskiej. W 1872 r. przeniesiony zo-

sta  w stan spoczynku. Trzy lata pó niej zmar 15.

Kolejnym o nierzem, który dost pi  zaszczytu promocji na doktora honorowego

Uniwersytetu, by  p k Paul Pochhammer z Berlina. Mia a ona miejsce 24 XII 1906 r.

Niestety, nie uda o si  dotrze  do przekazów dokumentuj cych zas ugi pu kowni-

ka dla wroc awskiej uczelni, czy te  niemieckiej sprawy narodowej.

Bardzo klarowne by y natomiast powody wr czenia uniwersyteckich doktora-

tów honorowych genera om armii niemieckiej w latach I wojny wiatowej. Odby-

wa o si  to nie tylko wskutek rozbuja ej, ogólnoniemieckiej fali propagandy na-

cjonalistycznej i militarystycznej, jaka ogarn a Niemcy przed wybuchem wojny

i potem, ale mia o tak e wyrazisty kontekst wroc awski, l ski.

Po wybuchu wojny w sierpniu 1914 r., gdy zaistnia a konieczno  prowadze-

nia przez Niemcy wojny na dwóch frontach, na zachodzie i na wschodzie, i gdy

Rosjanie przeprowadzili na pocz tku sierpnia ofensyw  w Prusach Wschodnich,

we Wroc awiu i na Dolnym l sku wybuch a panika, wynikaj ca z obawy zagro-

enia l ska ze strony Rosjan. Kiedy niebawem jednak na prze omie sierpnia

Zwi zki uniwersytetu z armi  (wojskowi doktoranci h.c. Uniwersytetu Wroc awskiego)

13 K. Pre tzsch, op. cit., s. 337.
14 Ibidem.
15 Allgemeine Deutsche Bibliographie, Bd. 44, Leipzig 1898, s. 717–719; K. P re tzsch, op. cit.,

s. 350.
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i wrze nia pokonano Rosjan w bitwach pod Tannenbergiem (26–31 sierpnia) i nad

jeziorami mazurskimi (5–15 wrze nia), bohaterami stali si  autorzy tego sukcesu

– gen. Paul Hindenburg von Beneckendorff, od 22 sierpnia dowódca 8. Armii, która

dokona a tego wyczynu, i gen. Erich von Ludendorff, szef sztabu 8. Armii. Zwy-

ci stwa te, wyolbrzymione przez niemieck  propagand  rz dow , przywróci y po-

czucie bezpiecze stwa i cz ciowy nawrót entuzjazmu wojennego. Szczególnym

kultem cieszy  si  we Wroc awiu od czasu tych wydarze  gen. Hindenburg16. Przy-

pominano jego zwi zki z Dolnym l skiem, to e w 1859 r. uko czy  gimnazjum

w Glogau (G ogowie), a nast pnie zosta  umieszczony w Domu Kadeta w Wahl-

statt (Legnickie Pole), sk d dopiero po czterech latach trafi  do Szko y Kadetów

w Berlinie.

W listopadzie, w trybie pilnym, rektor i Senat Uniwersytetu Wroc awskiego

podj li uchwa  o nadaniu obydwu genera om tytu u doktora honoris causa. For-

malny wniosek w tej sprawie zg osi  Wydzia  Prawa.

Uroczysto  odby a si  26 XI 1914 r. w Auli Leopoldy skiej, ale obydwaj bo-

haterowie nie przyjechali po odbiór nagrody, uczynili to w ich imieniu specjalnie

wydelegowani wy si oficerowie, którzy wyg osili te  stosowne podzi kowanie

w imieniu wypromowanych doktorów17.

W dniu nast pnym, 27 XI 1914 r., gen. Paul Hindenburg otrzyma  awans na

feldmarsza ka, najwy szy, bardzo presti owy stopie  w armii cesarskiej; genera

E. Ludendorff awansowa  za  na wy szy stopie  generalski (genera a porucznika).

Niespe na rok potem, 22 VII 1915 r., Uniwersytet prze ywa  podobne wyda-

rzenie. Na wniosek Wydzia u Filozoficznego uhonorowano tym razem owianego

legend  genera a broni, by ego dowódc  12. Dywizji w Nysie (1901–1903) i do-

wódc  VI Korpusu Armii we Wroc awiu (1903–1904), w a ciciela maj tku i za-

mku w Pilczycach – Remusa von Woyrscha18.

Cztery lata przed wybuchem I wojny wiatowej genera , po osi gni ciu wieku

emerytalnego (65 lat), przeniesiony zosta  w „stan spoczynku”. Jednak po wybu-

chu wojny, ze wzgl du na du e do wiadczenie zosta  powtórnie powo any do s u by

czynnej. Dowodzi  l skim Korpusem Landwehry (Korpus Landwery Woyrscha)

i odnosi  sukcesy na froncie wschodnim, uchodz c równie  za cz owieka, który

uratowa  l sk przed Rosjanami. W 1917 r. za dzia ania podczas ofensywy Brusi-

owa otrzyma  stopie  feldmarsza ka (Preusischer Generalfeldmarschall). Odszed

z wojska na w asn  pro b  w tym samym roku, ale do s u by powróci  niebawem

po raz trzeci, w 1918 r., ju  po zawieszeniu broni, jako dowódca wojsk chroni -

cych po udniow  granic  Niemiec19. By  to jednak krótki epizod, po którym osiad

w swoim zamku w Pilczycach. W 1919 r. otrzyma  honorowe obywatelstwo Wro-

c awia. Zmar  w sierpniu 1920 r. Po mierci marsza ka nazwano jego imieniem jedn

Romuald Gelles

16 R. Gel le s, Wroc aw w latach Wielkiej Wojny 1914–1918, Wroc aw 1989, s. 46 i n.
17 SZ 2 IX 1914; „Das Handwerk”, 15 III 1915, nr 24, s. 189.
18 G. Scheuermann, Das Breslau Lexikon, Bd. 2, Dülmen 1994, s. 1979 i n.
19 B. Clemen z, Generalfeldmarschall von Woyrsch und seine Schlesier. Eigenhändige Auszüge

aus seinem Kriegstagebuch. Lebensgeschichte des Feldherren, Berlin 1919.
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z ulic na Pilczycach, Woyrsch Strasse (dzi  ul. Hutnicza), a posta  rycerza w zbroi

umieszczona na ods oni tym w 1929 r. pomniku przy ul. Gajowickiej obok bu-

dynków wojskowych mia a wyra ne rysy twarzy marsza ka20. Dla pe niejszej ilu-

stracji spraw, o których piszemy, podajemy w przypisie tre  dyplomu doktora

honorowego Remusa von Woyrscha w pe nym brzmieniu i w wersji oryginalnej

( aci skiej)21.

Ostatnim wojskowym – genera em, fetowanym na Uniwersytecie jako doktor

honorowy by  wysoki rang  dowódca wojskowy, genera  piechoty Ernst von Back-

meister, stoj cy na czele zast pczej Komendantury VI Korpusu Armii oraz b d cy

komendantem twierdzy Wroc aw (Festung Breslau) w pierwszej fazie wielkiej

wojny. Doktorat h.c. wr czony zosta  gen. Backmeisterowi 1 IX 1916 r., w mo-

mencie zako czenia przez niego s u by we Wroc awiu i przekazania dowództwa

swemu nast pcy, genera owi W. Engoffsteinowi22.

Gen. Backmeister by  ostatni  osob  w mundurze w czon  poprzez doktorat

honorowy do grona spo eczno ci uniwersyteckiej. Wi cej ju  Uniwersytet nie wy-

ró nia  t  nagrod  wojskowych i tak jest do dzi  dnia23.

Wyj tkowa sytuacja, odzyskanie niepodleg o ci przez Polsk  w 1918 r., sk o-

ni a w adze polskich uniwersytetów do uhonorowania doktoratami wybitnych do-

wódców i m ów stanu, o niekwestionowanych zas ugach dla polskiej sprawy na-

rodowej. Nagrod  t  odebra  na kilku uniwersytetach Naczelnik Pa stwa Józef

Pi sudski (Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagiello ski–1920 r., Uniwersy-

tet Stefana Batorego w Wilnie – 1921 r. oraz Uniwersytet Pozna ski – 1923 r.);

Zwi zki uniwersytetu z armi  (wojskowi doktoranci h.c. Uniwersytetu Wroc awskiego)

20 G. Scheue rman n, op. cit., s. 1980; Encyklopedia Wroc awia 2000, has a: Woyrsch Remus

von; Pomnik Korpusu Obrony Kraju.
21 „Q.D.B.V. SUMMIS AUSPICIIS SERENISSIMI POTENTISSIMI PRINCIPIS DOMINI IU-

STISSIMI ET CLEMENTISSIMI GUILELMI II IMPERATORIS REGIS EIUSQUE AUCTORITA-

TE REGIA UNIVERSITATIS FRIDERICAE GUILELMAE SILESIACAE RECTORE MAGNIFI-

CO OTTONE KUESTNER MEDICINAE ET CHIRURGIAE DOCTORE PROFESSORE PUBLICO

ORDINARIO CLINICI ET POLICLINICI OBSTETRICII ET GYNAECOLOGICI DIRECTORE

REGI A CONSILIIS MEDICINALIBUS INTIMIS EX DECRETO ORDINIS PHILOSOPHORUM

PROMOTOR LEGITIME CONSTITUTUS THEODORUS SIEBS PHILOSOPHIAE DOCTOR PRO-

FESSOR PUBLICUS ORDINARIUS SEMINARII GERMANICI ET INSTITUTI ACADEMICI

MUSICAE SACRAE DIRECTOR PHILOSOPHORUM ORDINIS HOC TEMPORE DECANUS

VIRO INCLUTISSIMO R E M O  D E  W O Y R S C H  EXERCITUS IMPERATORI SUMMO. WI

FILIOS SILESIAE SUAE ATQUE INTER HOS MULTOS ALMAE MATRIS COMMILITONES

POSTQUAM PER LONGA ANNORUM SERIEM ARMORUM SCIENTIA ATQUE EXERCITA-

TIONE STRENUE INSTRUXIT BELLO IMMANI GERMAN NEFARIE ILLATO CONTRA ROS-

SOS VICTORIAS VICTORIIS CUMULANS EDUXIT GLORIAMQUE AETERNAM ADEPTUS

ET FAUTORI SCIENTIARUM AMICO HUIS LITTERARUM UNIVERSITATIS DOCTORIS PHI-

LOSOPHIAE ET ARTIUM LIBERALIUM MAGISTRI NOMEN IURA PRIVILEGIA HONORIS

CAUSA CONTULIT COLLATAQUE PUBLICO HOC DIPLOMATE DECLARIVIT. DIE XXII

MENSIS IULII ANNI MCMXV. WRATISLAVIAE”, Archiwum Uniwersytetu Wroc awskiego, sygn.

F 112, s. 276.
22 R. Gel le s, Wroc aw w latach…, s. 42 i n.; T. Kula k, Historia Wroc awia, t. 2: Od twierdzy

fryderycja skiej do twierdzy hitlerowskiej, Wroc aw 2001, s. 273.
23 J. Rozyne k, J.J. Z ió kowsk i, Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Wroc awskiego 1948–

–2002, Wroc aw 2002.
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podobnie jak marsza ek Francji, Wielkiej Brytanii i Polski – Ferdynand Foch (UJ

– 1918 r.; UW – 1921 r. i Uniwersytet Pozna ski – 1923 r.). Do tego doda  mo na

doktorat h.c. genera a Henryka Le Ronda (UW – 1923 r.) i marsza ka Edwarda Ry-

dza- mig ego (UW – 1938 r.). Nazwiska te – jak si  wydaje – wyczerpuj  a  do

chwili obecnej list  uzyskanych doktoratów h.c. przez wojskowych na polskich uni-

wersytetach.


