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Profesor Florian Śmieja doktorem  
honoris causa Uniwersytetu Wrocławskiego

6 maja 2015 roku w Auli Leopoldyńskiej – najbardziej reprezentacyj-
nej części gmachu Uniwersytetu Wrocławskiego – odbyła się uroczystość 
nadania profesorowi Florianowi Śmiei najwyższej godności akademickiej 
– tytułu doktora honoris causa tej uczelni w uznaniu zasług dla rozwoju 
polskiej nauki i literatury oraz za wkład w rozwój studiów hispanistycznych. 
Recenzentami w przewodzie byli profesor Urszula Aszyk-Bangs z Uniwersy-
tetu Warszawskiego oraz profesor Marian Kisiel z Uniwersytetu Śląskiego 
w Katowicach. Działalność naukowo-dydaktyczną Floriana Śmiei, a zwłasz-
cza wkład w rozwój hispanistyki docenił także król Hiszpanii, Filip VI, który 
odznaczył Profesora Krzyżem Komandorskim Orderu Izabeli Katolickiej. 

Społeczności akademickiej Uniwersytetu Rzeszowskiego specjalnie nie 
trzeba przypominać biografii Floriana Śmiei. Ten znakomity hispanista, 
tłumacz, poeta, pisarz, nauczyciel akademicki od lat jest bowiem Przyja-
cielem i Ambasadorem naszej uczelni. Profesor Florian Śmieja przekazał 
w roku 2009 Instytutowi Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego 
gromadzone przez dziesiątki lat archiwalia, dokumentujące życie literackie 
i kulturalne na emigracji. Od tego momentu funkcjonuje w naszej uczelni 
Archiwum Profesora Floriana Śmiei. Profesor jest stałym uczestnikiem 
organizowanych przez Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Rzeszow-
skiego międzynarodowych konferencji naukowych, publikuje swoje wiersze 
we „Frazie”, zasiada w Radzie Naukowej pisma „Tematy i Konteksty”.

Na uroczystość do Uniwersytetu Wrocławskiego przybyli współpracow-
nicy i pracownicy Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego, 
studenci, przedstawiciele innych uczelni, m.in. z Uniwersytetu Rzeszow-
skiego, Uniwersytetu Opolskiego i Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach 
oraz rodzina mieszkająca w kraju i w Kanadzie. Ceremonii przewodniczył 
rektor Uniwersytetu Wrocławskiego profesor Marek Bojarski. Wręczenia 
Krzyża Komandorskiego Orderu Izabeli Katolickiej (Orden de Isabela la 
Católica) dokonali ambasador Królestwa Hiszpanii Agustín Núñez Mar-
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tínez oraz dyrektor Instytutu Cervantesa w Warszawie Josep Maria de 
Sagarra. Portret naukowy Floriana Śmiei zaprezentował zebranym dziekan 
Wydziału Filologicznego profesor Marcin Cieński, zaś laudację na cześć 
Profesora wygłosiła profesor Beata Baczyńska, która także dokonała aktu 
promocji profesora Floriana Śmiei na doktora honoris causa Uniwersytetu 
Wrocławskiego. Sam uhonorowany w bardzo wzruszającym przemówieniu 
nawiązał do swojej trudnej życiowej i naukowej drogi. Wspominał matkę 
i żonę, jako najbliższe osoby, którym zawdzięcza obecną pozycję, a także 
swoich studentów hispanistyki, w których zaszczepił miłość do Hiszpanii. 
Zgromadzeni gości przyjęli wystąpienie Profesora owacjami na stojąco. 
Po oficjalnej części uczestnicy tego podniosłego wydarzenia przenieśli się 
do okazałego Oratorium Marianum, gdzie w kuluarach można było oso-
biście złożyć gratulacje nowemu doktorowi honoris causa Uniwersytetu 
Wrocławskiego.

Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego profesor Alek-
sander Bobko w przekazanym Nagrodzonemu liście gratulacyjnym złożył 
wyrazy uznania i wyraził wdzięczność za przekazane Instytutowi Filologii 
Polskiej Uniwersytetu Rzeszowskiego archiwum.

Redakcja „Tematów i Kontekstów” dołącza się do tych gratulacji, prze-
syłając Profesorowi Florianowi Śmiei najlepsze myśli i życzenia. 

Professor Florian Śmieja doctor honoris causa  
of the University of Wroclaw

Summar y

The article presents report from the ceremony of awarding professor Florian Śmieja the 
highest academic dignity – the title of doctor honoris causa of the University of Wrocław for 
his contribution to the development of Polish science and literature and the Spanish studies.
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