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Odnowienie doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego
profesora Jakuba Goldberga

10 maja 2010 r. Senat Uniwersytetu
Łódzkiego, na wniosek Rady Wydziału
Filozoficzno-Historycznego, podjął uchwa-
łę w sprawie odnowienia doktoratu UL
prof. Jakuba Goldberga (ur. 1924) - byłe-
go pracownika Instytutu Historii UL, któ-
ry na fali prześladowań antysemickich
wyemigrował w 1967 r. do Izraela, a na-
stępnie związał się na stałe z Uniwersyte-
tem Hebrajskim w Jerozolimie, gdzie też
przeszedł wszystkie szczeble swojej karie-
ry zawodowej, uczonego znanego i cenio-
nego na całym świecie, wybitnego znawcę

dziejów społeczności żydowskiej w Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów, który za swe dokonania naukowe został uhonorowany licz-
nymi odznaczeniami zarówno w Polsce, jak i w Jerozolimie. Cere-
monia wręczenia prof. J. Goldbergowi dyplomu doktora UL odbyła
się w dniu 24 maja 2010 r. w reprezentacyjnym Pałacu Bieder-
manna i była integralną częścią obchodów 65-lecia istnienia na-
szej Uczelni. W tym miejscu należy nadmienić, że zwyczaj uroczy-
stego odnowienia doktoratu został ustanowiony przez Senat UL
w 2000 r., i że zaszczytu tego mogą dostąpić jedynie osoby, które
w sposób szczególny zasłużyły się dla rozwoju nauki lub kultury
polskiej, a które niegdyś uzyskały w Uniwersytecie Łódzkim sto-
pień doktora. Odnowiony dyplom doktora ULjest więc najwyższym
wyróżnienie, jakim Ałma Mater Lodzi.ensis może odznaczyć swojego
doktora za jego dokonania naukowe. 24 maja 2010 r. wraz z prof.
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J. Goldbergiem dyplom taki otrzymał również - z inicjatywy tym
razem Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska - prof. dr hab. Gu-
staw Kerszman. W uroczystości uczestniczyli licznie zgromadzeni
pracownicy naukowi naszej Uczelni oraz innych polskich ośrodków
akademickich, studenci, przyjaciele i znajomi obu doktorantów,
ich rodziny, dziennikarze.

Podczas aktu odnowienia doktoratu prof. Jakuba Goldberga
laudację wygłosił prof. zw. dr hab. Zbigniew Anusik - Dziekan Wy-
działu Filozoficzno-Historycznego, a zarazem promotor w przewo-
dzie doktorskim dostojnego doktoranta. Następnie Jego Magnifi-
cencja Rektor UŁ prof. dr hab. Włodzimierz Nykiel, w towarzystwie
prof. Z. Anusika wręczył prof. J. Goldbergowi dyplom doktora UŁ
i złożył mu gratulacje. Dziękując za otrzymane wyróżnienie, prof.
J. Goldberg stwierdził, że nigdy nie sprzeniewierzył się przysiędze,
jaką złożył pół wieku temu przy otrzymaniu doktoratu. Mówił
o swojej pracy na Uniwersytecie Łódzkim i na innych uczelniach
europejskich, w tym także na Uniwersytecie Hebrajskim w Jerozo-
limie. Wspomniał również o trudnościach, jakie musiał przezwy-
ciężyć na emigracji (odcięcie od źródeł i literatury przedmiotu,
utrudniany przez ówczesne władze kontakt z polskimi uczonymi
itp.), chcąc kontynuować badania nad problematyką Żydów pol-
skich. Wyraził pogląd, że nie ma historii Żydów bez historii Rze-
czypospolitej, i że nie ma historii Rzeczypospolitej bez historii Ży-
dów. W końcowej części swojego przemówienia prof. J. Goldberg
mówił o związkach z Łodzią i z macierzystą uczelnią - poznał tu
żonę i wielu przyjaciół, z którymi utrzymuje kontakt do dnia dzi-
siejszego. Podkreślił, że nigdy nie utracił poczucia więzi ze swoją
Alma Mater i dlatego puszcza w niepamięć prześladowania, jakie
spotkały go na fali antysemickich wystąpień w 1967 r., które stały
się powodem jego emigracji. Przemówienie prof. J. Goldberga zo-
stało nagrodzone gromkimi brawami.

Zamykając uroczystość, Rektor UŁ raz jeszcze pogratulował
nowym doktorom otrzymanego wyróżnienia i życzył im długiego
życia oraz wielu lat twórczej pracy. Profesorowie J. Goldberg
i G. Kerszman otrzymali gratulacje i kwiaty również od obecnych
na sali osób. Po uroczystości odbył się bankiet, który stał się
świetną okazją do rozmowy i bliższego poznania świeżo uhonoro-
wanych uczonych.
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