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uniwersytet w tybindze

Uniwersytety Świata

„Republika uczonych” czyli
Uniwersytet w Tybindze
__Danuta Nowak
__Wiesław Hładkiewicz
Wydział Humanistyczny

w Europie jest taka katedra?), pt. Eine deutsche Universität: 500 Jahre Tübinger Gelehrtenrepublik, wydaną
1977 r. w München. Wszystkie opisane przez profesora
Jensa okoliczności sprawiają, iż to wielowiekowe uniwersyteckie miasto nad malowniczym Neckarem w pełni zasługuje na pojawiające się w literaturze zaszczytne miaTybinga (Tübingen), to duchowe centrum Szwabii. Takie no „Republika uczonych”.
oficjalne określenie wyznacza status tej prowincjonalnej
miejscowości położonej nad ma__Neue Aula der Universität Tübingen. Bild: Buchegger
lowniczym Neckarem. Miasto leży
http://www.tuebingen.de/641.html
ok. 45 km na południe od Stuttgartu. Liczy ok. 90 tysięcy mieszkańców z czego ponad 20 tys. stanowią studenci. Założony w 1477
r. jeden z najstarszych uniwersytetów niemieckich jest od sześciu
wieków wizytówką i symbolem
miasta. Uniwersytet Eberharda
Karola w Tybindze to największy
pracodawca w całym regionie południowej Wirtembergii. Zatrudnia
dziesięć tysięcy osób, w tym dwa
tysiące naukowców. Najczęściej
w okolicach dworca kolejowego na
pytanie przyjezdnego: „Gdzie tu
jest uniwersytet?” – odpowiada się
ze wzruszeniem ramion: „Wszędzie”. Tak jest w istocie. Według
danych statystycznych w Tybindze
jest najwięcej księgarń w Niemczech, w stosunku do liczby mieszkańców. Księgarń i optyków, co
stanowi konsekwentne połączenie.
Tutaj wykładał literaturę niemiecką m.in. szwabski poeta romantyczny Ludwig Uhland, znany Polakom jako autor
wiersza pt. Mickiewicz. Związki Tybingi ze Słowiańszczyzną
datują się niemal od czasu powstania uniwersytetu. W poPani Teodorze Schmidt
łowie XVI stulecia wydrukowano tu pierwszą książkę, katechizm Primusa Trubera. Dzięki umowie o bezpośredniej
wyrazy szczerego współczucia
współpracy między Uniwersytetem Warszawskim a Uniz powodu śmierci Brata i Teścia
wersytetem w Tybindze, podpisanej z inicjatywy profesor
Ilse Kunert, która w latach 1968-1990 kierowała katedrą
skła dają
językoznawstwa słowiańskiego, powstał w Tybindze stały
koleżanki z Pionu Prorektora
lektorat języka polskiego, obsadzany zwyczajowo przez
adiunktów Wydziału Polonistyki UW.
ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą
Chyba żaden inny uniwersytet nie odcisnął takiego piętna na życiu naukowym i duchowym całych Niemiec jak
uniwersytet w Tybindze. Zainteresowanym historią przed- Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w ciężkich chwilach
stawianej przez nas uczelni polecamy fascynującą mono- wspierali nas, dodawali otuchy i okazali mojej rodzinie i mnie wyrazy
grafię uniwersytetu w Tybindze, napisaną przez Waltera współczucia z powodu śmierci śp. Brata i Teścia.
Teodora Schmidt
Jensa, emerytowanego profesora retoryki (gdzie jeszcze
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