
Niestrudzony obrońca wolności
(wystąpienie rektora Uniwersytetu Łódzkiego 

– prof. Michała Seweryńskiego)

Senat Uniwersytetu Łódzkiego podjął 10 października ub. roku 
uchwałę o nadaniu tytułu i godności doktora honoris causa Księdzu Józe-
fowi Tischnerowi, profesorowi Papieskiej Akademii Teologicznej w Kra-
kowie, prezydentowi Instytutu Nauk o Człowieku w Wiedniu, członkowi 
Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk w Salzburgu, wykładowcy zapra-
szanemu przez najświetniejsze uniwersytety i gremia naukowe.

Nadając ten tytuł, nasza społeczność akademicka pragnie dać wy-
raz uznania filozofowi podejmującemu rozważania nad odwiecznym 
dramatem ludzkiego bytu; publicyście zaangażowanemu w propagowa-
nie ideałów etycznych w życiu społecznym, demokracji, tolerancji oraz 
właściwych relacji między państwem a Kościołem; kapłanowi pochy-
lonemu z serdeczną troską nad człowiekiem poszukującym Boga, który 
obdarzył nas swą godnością i „nieszczęsnym darem wolności”; synowi 
ziemi podhalańskiej, z której wyniósł miłość do Boga i do ludzi i której 
odpłaca przywiązaniem, dając przykład na to, że poszanowanie, które 
wszyscy winniśmy swym małym ojczyznom, nie przeszkadza być Eu-
ropejczykiem.

Przez nadanie tytułu doktora honoris causa Ksiądz Profesor Józef  
Tischner staje się członkiem akademickiej wspólnoty Uniwersytetu 
Łódzkiego. Jest dla nas powodem do dumy ta szczególna więź z człowie-
kiem zaangażowanym w realizację wiekowej tradycji uniwersyteckiej, łą-
czącym powołanie kapłańskie z powołaniem naukowym; z chrześcijani-
nem szanującym człowieka także w agnostyku i ateiście, otwartym na jego 
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potrzeby i argumenty; myślicielem spełniającym prawdziwe powołanie 
mędrca polegające na ukazywaniu ludziom drogi do prawdy i źródła na-
dziei; z człowiekiem silnego charakteru, mężnie znoszącym przykrości, 
których ludzie mali nie szczędzą ludziom wielkim rozumem i duchem; 
z niestrudzonym obrońcą wolności człowieka, tej „łaski wszystkich łask”.

Przez przynależność do korporacji profesorów Uniwersytetu Łódz-
kiego Ksiądz Profesor Józef Tischner nie przestaje być członkiem po-
wszechnej wspólnoty uczonych. Mamy nadzieję, że ten szczególny zwią-
zek z nami sprawi, iż nasza Alma Mater będzie jeszcze lepiej i piękniej 
wypełniać swoją akademicką misję, z pożytkiem dla studiującej tu mło-
dzieży oraz dla polskiej nauki i kultury.




