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W LATACH 1919-1939 

W Y P A R T E  H I S T O R I E

ANTYSEMITYZM

W monografii Wyparte historie. Antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim  
w latach 1919-1939 zaprezentowano wyniki kilkuletniej pracy członkiń i człon-
ków powołanej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Komisji 
ds. badania przypadków prześladowania osób pochodzenia żydowskiego na 
Uniwersytecie Poznańskim przed II wojną światową oraz jej współpracowniczek  
i współpracowników. […]
Prezentowane w publikacji artykuły, zgodnie z celami prac komisji, skupiają się 
głównie na różnych formach przemocy antysemickiej dotykającej żydowskich 
studentów i żydowskie studentki ze strony polskiej większości. Ta problematyka 
zarysowana została na tle dziejów antysemityzmu na uniwersytetach w Europie 
Środkowej i międzywojennej historii Poznania – miasta, w którym, szczególnie  
w latach trzydziestych XX wieku, antysemityzm był wszechobecny. […]
Z przeprowadzonych analiz wynika, że jednym z rozsadników idei antysemic-
kich w międzywojennym Poznaniu był między innymi Uniwersytet Poznański, 
lokalna odmiana Alma Mater antisemitica. Rozpowszechniana wówczas przez 
nacjonalistycznie zorientowaną młodzież figura „wyobrażonego Żyda” skutecz-
nie zatruwała i tak już nie najlepsze relacje między mniejszościową, niekiedy 
śladową, grupą żydowskich studentów i większościową grupą pozostałych –  
w przeważającej liczbie polskich – studentów.

Z Wprowadzenia

Praca zróżnicowanego grona autorów […] daje w rezultacie końcowym bardzo 
ambitne, wszechstronne i informatywne dzieło, w swoim zamyśle i wykonaniu 
trudne w zasadzie do porównania z jakimkolwiek innym opracowaniem w pol-
skim piśmiennictwie. […]

Z recenzji prof. Grzegorza Krzywca

Książka stanowi ważny wkład w badanie antysemityzmu w Polsce i Europie Środ-
kowo-Wschodniej przed rokiem 1939, w badanie historii żydowskiej młodzieży 
i środowiska akademickiego oraz kwestii społecznych i kulturowych polskich 
miast w tym okresie.  […] Jest to praca oryginalna, oparta na szczegółowych  
 starannych kwerendach w lokalnych archiwach. Bez wątpienia stanowi niezbęd-
ną lekturę dla osób zajmujących się historią Europy Środkowo-Wschodniej.

Z recenzji prof. Joanny Beaty Michlic
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SŁOWO JM REKTORKI 
UNIWERSYTETU  

IM. ADAMA MICKIEWICZA 
W POZNANIU

Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, 
magistra vitae – powiadał Cyceron, nakładając na 
badaczy minionego czasu wyjątkowo doniosłe obo-

wiązki: świadczenia, oświetlania prawdy, ocalania pamięci 
i wreszcie: uczenia życia. Lekcje przeszłości powinny chronić 
naszą współczesność przed powielaniem błędów, zwłaszcza 
tych najbardziej okrutnych i destrukcyjnych. By jednak tak 
się stało, trzeba przeszłość czytać uczciwie i odpowiedzial-
nie, przystając także na trudną, niewygodną wiedzę o czasie 
minionym. Takiej odpowiedzialnej i uczciwej lektury wyma-
ga także historia Uniwersytetu Poznańskiego, w tej jej części, 
która dotyczy antysemityzmu na uczelni i postaw społeczności 
akademickiej wobec tego zjawiska.

Mogłoby się wydawać, że światła społeczność uniwersytecka 
powinna być wolna od wszelkich uprzedzeń, zwłaszcza tych, któ-
re bezpodstawnie krzywdzą. A jednak działo się inaczej. Trzeba 
o tym mówić nie tylko po to, by odczarować przeszłość. Trzeba 
o tym mówić także i po to, by odnajdywać ślady takich zachowań 
we współczesności, by im przeciwdziałać. Okazuje się bowiem, 
że niebezpieczny nacjonalizm może podstępnie wracać w naj-
bardziej nieoczekiwanych momentach: jak całkiem niedawno, 
gdy na murach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
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znaniu pojawiło się hasło „UAM dla Polaków”. Choć kontekst1 
był zupełnie inny, a protest dotyczył kwestii rekrutacji na studia 
kandydatów zza wschodniej granicy, jego istota niepokojąco 
zbliżała się do ksenofobicznej retoryki dwudziestolecia między-
wojennego. To przecież język jest jednym z pierwszych źródeł 
kształtowania niepożądanych, szkodliwych, a często groźnych 
postaw. Świadoma manipulacja słowem czy nieświadome pod-
dawanie się jej mocy i powielanie bywają niebezpieczną bronią.

Społeczność akademicka międzywojennego Uniwersyte-
tu Poznańskiego była zróżnicowana etnicznie, religijnie i na-
rodowo. Nie ma wątpliwości, że ze wszystkich działających 
wówczas w Polsce szkół wyższych to właśnie nasza uczelnia 
była jedną z najbardziej jednorodnych pod względem naro-
dowościowym i wyznaniowym. Nie zmienia to jednak faktu, 
że była zróżnicowana. Chcielibyśmy wierzyć, że zarówno stu-
denci, jak i pracownicy uczelni mogli w niej w zgodzie uczyć 
się i pracować – tak jednak nie było. Chcielibyśmy wierzyć, że 
licznie działające na ówczesnym Uniwersytecie organizacje 
studenckie były otwarte dla wszystkich zainteresowanych stu-
dentów – tak jednak nie było. Chcielibyśmy wreszcie wierzyć, 
że jedynymi kryteriami pozwalającymi ukończyć studia i zacząć 
pracę na naszym Uniwersytecie były zdolności i talenty do 
podejmowania naukowych wyzwań – tak jednak nie było. Tak 
nie było, ponieważ część studentów, część profesorów, a najważ-
niejsze – Uniwersytet jako instytucja, odebrali im te możliwości 
z jednego powodu – bo byli Żydówkami i Żydami. Zebrane 
w tej książce teksty nie pozostawiają najmniejszej wątpliwości 
co do tego, że żydowskie studentki i żydowscy studenci byli 

1 https://amu.edu.pl/dla-mediow/komunikaty-prasowe/UAM-jest-i-
bedzie-uniwersytetem-dla-wszystkich; https://edukacja.dziennik.pl/aktualnosci/
artykuly/8213326,uam-dla-polakow-mlodziez-wszechpolska.html [dostęp: marzec  
2022].
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w Uniwersytecie Poznańskim prześladowane i prześladowani, 
że pracy w Uniwersytecie nie otrzymali wybitni profesorowie, 
tylko dlatego, że byli Żydami lub mieli żydowskie pochodzenie.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w  Poznaniu jako 
spadkobierca Uniwersytetu Poznańskiego ma obowiązek przy-
wracania „wypartych historii” o tragicznych wydarzeniach lat 
dwudziestych i trzydziestych zeszłego wieku, które rozgrywały 
się w jego murach. Ten obowiązek wobec przeszłości spełniamy, 
publikując książkę odsłaniającą mroczną część historii naszej 
Uczelni. To także nasze zobowiązanie wobec przyszłości, byśmy 
umieli rozpoznawać zjawiska i zachowania, które mogą stać się 
źródłem ludzkich i społecznych dramatów. Pierwszy krok na tej 
drodze właśnie stawiamy, wkrótce przyjdzie pora na następne – 
jak te, które proponuje w swoim Słowie rektor Andrzej Lesicki. 

Chcę na koniec serdecznie podziękować wszystkim Au-
torkom i Autorom, Badaczkom i Badaczom, których wytrwała 
i wnikliwa praca sprawiła, że Wyparte historie. Antysemityzm 
na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939 trafia właśnie 
do rąk Czytelników. Zapraszam do lektury i refleksji. 

Bogumiła Kaniewska
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SŁOWO REKTORA 
UNIWERSYTETU  

IM. ADAMA MICKIEWICZA 
W POZNANIU  

KADENCJI 2016-2020

Niechęć do innych i obcych niejeden raz w historii pro-
wadziła do dyskryminacji i prześladowań za względu 
na płeć, rasę, kolor skóry, narodowość. Konsekwencją 

takich postaw społecznych były wydarzenia określane jako 
lincze, pogromy, czystki etniczne… Szczególnie drastycznym 
przykładem dyskryminacji jest niechęć do narodu żydowskiego. 
Antysemityzm – podtrzymywany przez kościoły chrześcijańskie, 
w tym niestety szczególnie silnie przez kościół katolicki – miał 
w historii społeczeństw różne przejawy. Ich kulminacją był 
okres II wojny światowej i zakrojony na olbrzymią skalę przez 
nazistów hitlerowskich Niemiec plan eksterminacji Żydów 
europejskich, zapisany na kartach historii jako Holokaust czy 
Shoah, który w dużej mierze realizowany był w niemieckich 
obozach śmierci zorganizowanych na ziemiach polskich. Naszą 
powinnością jest pamięć o tych wydarzeniach i troska o to, aby 
już nigdy się nie powtórzyły.

Winniśmy pamiętać też o wszelkich przejawach antysemity-
zmu, które poprzedzały tragiczne wydarzenia II wojny światowej. 
Dotykały one wielu społeczeństw, w tym także nas Polaków. 
Z przejawami dyskryminacji Żydów mieliśmy do czynienia już 
w międzywojennej Polsce, także w środowiskach akademickich. 
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Należały do nich zjawiska określane słowami „getto ławkowe”, 
„numerus clausus” czy „numerus nullus”, odnoszące się do prze-
śladowania Polaków pochodzenia żydowskiego, którym odma-
wiano równych praw w czasie studiów akademickich, czy wręcz 
uniemożliwiano im podjęcie studiów i zdobycie określonego 
wykształcenia lub zawodu.

W roku 2019 uroczyście obchodziliśmy 100-lecie Uniwer-
sytetu Poznańskiego, podkreślając sukcesy i osiągnięcia naszej 
uniwersyteckiej historii. Na fali tych wydarzeń, trochę niespo-
dziewanie, otrzymałem w listopadzie 2018 roku list od pana 
Macieja Zaremby Bielawskiego, który ponowił tę korespondencję 
w czerwcu następnego roku. Wnosił on o zgodę na umieszczenie 
pamiątkowej tablicy w holu Collegium Maius, przedwojennej 
siedzibie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego, 
nawiązującej do zjazdu Związku Lekarzy Państwa Polskiego, 
który odbył się w tym budynku 17 października 1937 roku. 
Zjazd uchwalił wprowadzenie do statutu związku „paragrafu 
aryjskiego”, wykluczającego z zawodu lekarza osoby pochodze-
nia żydowskiego. Szlachetna inicjatywa pana Zaremby Bielaw-
skiego, znanego reportażysty, wsparta petycjami pracowników 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i osób spoza 
Uniwersytetu, głęboko mnie poruszyła. Jednak proponowana 
przez pomysłodawcę tablica miała, zapewne celowo, bardzo 
lakoniczny tekst, bez jakiejkolwiek oceny wydarzeń z 1937 roku. 
Tymczasem szybko przekonałem się, że w historii naszego Uni-
wersytetu nie przeprowadzono rzetelnych i pogłębionych badań 
nad przejawami antysemityzmu na Uniwersytecie Poznańskim. 
Zatem zakres i przejawy wspomnianych wyżej zjawisk mogą nie 
być znane społeczności Uniwersytetu. Poprosiłem zatem o prze-
prowadzenie takich badań grupę kompetentnych Profesorów 
naszej uczelni i powołałem w tym celu specjalny zespół badawczy.
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Rezultaty swych badań krąg uczonych przedstawia w niniej-
szej książce, która miała być pokłosiem konferencji „Między 
uprzedzeniem a przemocą. Dyskryminacja Żydów na Uni-
wersytecie Poznańskim w dwudziestoleciu międzywojennym”, 
zaplanowanej na czerwiec 2020 roku. Jednak pandemia choroby 
COVID-19, wywołanej przez koronawirusa SARS-CoV-2, kil-
kakrotnie opóźniała jej przeprowadzenie.

Wyniki dociekań i dyskusji naukowców na temat postaw 
antysemickich w naszej uczelni w okresie 1919-1939 nie są 
pokrzepiające. Uczeni ujawnili bowiem, że przejawy dyskry-
minowania Żydów były na Uniwersytecie Poznańskim liczne 
i drastyczne, a jeśli nawet nie tak częste jak w innych uniwer-
sytetach, to jest to małą pociechą. Teraz, gdy obraz zjawiska 
jest nam już znany, nastał najwyższy czas na podjęcie dalszych 
kroków, w tym m.in. przyjęcie przez Senat UAM uchwały, którą 
proponowało liczne grono pracowników naszego Uniwersytetu 
w maju 2019 roku, a także umieszczenie w budynkach naszej 
uczelni tablic jednoznacznie potępiających haniebne wydarze-
nia z lat trzydziestych XX wieku. 

Osobom prześladowanym należy się zadośćuczynie-
nie, chociażby w postaci żalu i przeprosin wyrażonych przez 
współczesną społeczność Uniwersytetu. To także działanie ku 
przestrodze, by zwalczać wszelkie przejawy nietolerancji ze 
względu na pochodzenie czy orientację, w tym antysemityzm, 
który wcale nie wygasł w naszym społeczeństwie.

Andrzej Lesicki
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Maciej MICHALSKI, Krzysztof PODEMSKI

ANTYSEMITYZM  
NA UNIWERSYTECIE POZNAŃSKIM  

W LATACH 1919-1939 – 
WPROWADZENIE

Monografia Wyparte historie. Antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim w latach 
1919-1939 prezentuje wyniki kilkuletniej pracy członkiń i członków Komisji ds. 
badania przypadków prześladowania osób pochodzenia żydowskiego na Uniwer-
sytecie Poznańskim przed II wojną światową oraz jej współpracowniczek i współ-
pracowników. Powstanie Komisji i wyznaczenie celów jej pracy było wynikiem 
decyzji podjętej jesienią 2019 roku przez ówczesnego rektora Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Andrzeja Lesickiego, a powstanie tej książ-
ki jest efektem kontynuacji jego zamierzenia badawczego przez następczynię na 
urzędzie rektorskim – prof. Bogumiłę Kaniewską. Rektor Lesicki powołał komisję 
w składzie: prof. Anna Wolff-Powęska, prof. UAM Piotr Forecki, prof. UAM Maciej 
Michalski, prof. UAM Krzysztof Podemski (przewodniczący), prof. UAM Rafał  
Witkowski. Bezpośrednią przyczyną jej powstania była publikacja pisarza i dzien-
nikarza Macieja Zaremby Bielawskiego, przywołująca podjętą w październiku 
1937 roku w ówczesnej sali Jędrzeja Śniadeckiego w Collegium Medicum Uni-
wersytetu Poznańskiego (obecnie sala Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Collegium 
Maius) decyzję Związku Lekarzy Państwa Polskiego o zamknięciu tego stowarzy-
szenia dla lekarzy pochodzenia żydowskiego. Następstwem wypowiedzi Zarem-
by Bielawskiego był jego apel z listopada 2018 roku do kanclerza Uniwersytetu 
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu o umieszczenie na gmachu Collegium Maius 
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tablicy przypominającej to wydarzenie1. Rektor Andrzej Lesicki nie wydał zgody 
na zawieszenie tablicy w proponowanej formie2. Decyzja ta motywowana była 
przede wszystkim rzetelnością naukową, gdyż badania nad antysemityzmem na 
Uniwersytecie Poznańskim nigdy nie były systematycznie prowadzone. Rektor 
Andrzej Lesicki, wychodząc z założenia, że problematyka ta wymaga naukowego 
rozpoznania, latem 2019 roku podjął decyzję o powołaniu wyżej wspomnianej 
komisji, co zostało uprawomocnione decyzją z 4 października 20193. 

Autorki i Autorzy zgromadzonych w tej monografii tekstów przedstawiają 
dwudziestoletnią historię żydowskich studentek i studentów na Uniwersytecie Po-
znańskim w okresie od powstania uczelni wiosną roku 1919 do wybuchu II wojny 
światowej jesienią 1939. Prezentowane w publikacji artykuły, zgodnie z celami prac 
komisji, skupiają się głównie na różnych formach przemocy antysemickiej doty-
kającej żydowskich studentów i żydowskie studentki ze strony polskiej większości. 
Ta zasadnicza problematyka zarysowana została na tle dziejów antysemityzmu na 
uniwersytetach w Europie Środkowej, międzywojennej historii Poznania – miasta, 
w którym, szczególnie w latach trzydziestych XX w., antysemityzm był wszech-
obecny, a także w kontekście głosów polskich międzywojennych intelektualistów.

Areną, na której rozgrywały się wydarzenia opisane w prezentowanej książce, 
było państwo polskie, powstałe w końcu 1918 roku. Ówczesna Polska była pań-
stwem wielu kontrastów, odziedziczonych po trzech odmiennych systemach spo-
łeczno-ekonomicznych państw zaborczych. W dominującej w powersalskim świe-
cie doktrynie państwa narodowego jednym z elementów wywołujących konflikty 

1 Zob.: M. Zaremba Bielawski, Dom z dwiema wieżami, przeł. M. Kalinowski, Kraków 2018, s. 142- 
-143; por. też: Czuję się teraz bardziej Żydem, rozmowa Anny Bikont z Maciejem Zarembą Bielawskim, 
„Gazeta Wyborcza” 20 kwietnia 2019. Senaty szkół wyższych wywodzących się z Uniwersytetu Poznań-
skiego, a zatem Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola 
Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycz-
nego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu w maju 2019 roku otrzymały pismo od mecenasa Marcina 
Oźminkowskiego. Zawierało ono podpisany przez kilkadziesiąt osób apel, postulujący podjęcie przez 
senaty czterech uczelni uchwały przepraszającej ofiary antysemickich prześladowań na Uniwersytecie 
Poznańskim w okresie międzywojennym. Treść listu z maja 2019 roku do rektorów czterech uczelni zob.: 
Z. Pakuła, „Sprawa” Krzysztofa [sic!] Zaremby Bielawskiego. Wrzód, czy się zagoi?, „Miasteczko Poznań” 
2019, nr 2, s. 58-61. Odpowiedź rektora A. Lesickiego zob.: tamże, s. 62-63, a przede wszystkim https://
amu.edu.pl/wiadomosci/aktualnosci/list-otwarty. Dziękujemy Panu rektorowi Andrzejowi Lesickiemu oraz 
Pani mgr Magdalenie Raszei-Domańskiej za dostarczenie kopii korespondencji w sprawie zawieszenia 
tablicy i propozycji uchwały senatów z 2018 i 2019 roku.

2 Por.: Nie zgadzam się na tablicę z takim tekstem. Musimy wiedzieć więcej na temat prześladowań 
Żydów na uczelni, rozmowa Natalii Mazur z prof. Andrzejem Lesickim, „Gazeta Wyborcza”, wydanie 
lokalne – Poznań, 14 czerwca 2019.

3 Zob.: komunikat JM Rektora o powołaniu komisji: „Życie Uniwersyteckie” 2020, nr 6; Uniwer-
sytet w cieniu antysemityzmu, rozmowa Szymona Mazura z prof. Andrzejem Lesickim i prof. Maciejem 
Michalskim, „IKS” 2019, lipiec, s. 46-47.
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społeczne było dążenie do powstania silnego i monolitycznego narodowościowo 
państwa. Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej, złożone w ponad 30 procentach 
z mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych, było zatem – w myśl tej dok-
tryny – narażone na liczne antagonizmy. Międzywojenna Polska była też państwem 
silnie zróżnicowanym klasowo, a podziały etniczne, wyznaniowe i klasowe często 
się na siebie nakładały4.

Tę złożoną sytuację społeczną komplikowało przestrzenne zróżnicowanie 
struktury etnicznej społeczeństwa Drugiej Rzeczypospolitej. Mniejszości etniczne 
i narodowe, z wyjątkiem Niemców, zamieszkiwały głównie wschodnią i centralną 
część ówczesnego terytorium Polski. Żydzi i Niemcy zasiedlali przede wszystkim 
miasta. Specyficznym wyjątkiem na tle innych dużych ośrodków międzywojennej 
Polski – w których żydowscy mieszkańcy stanowili zwykle od kilkunastu do kil-
kudziesięciu procent – był Poznań, w którym społeczność żydowska oscylowała 
wokół 2 procent ogółu mieszkańców. W całym województwie poznańskim odsetek 
ten był jeszcze niższy, bo wynosił około 0,5 procent w 1921 roku5.

W wymiarze ogólnopolskim społeczność żydowska była głęboko zróżnicowana 
ekonomicznie i kulturowo. Składała się ona z licznych grup ortodoksyjnych miej-
skich Żydów i mniej licznej zasymilowanej i zsekularyzowanej żydowskiej elity. 
Relacje między nimi były skomplikowane. Żydowska inteligencja często orienta-
lizowała żydowską biedotę i dystansowała się od niej jako od Obcego6. Konflikty 
społeczne zaostrzała trudna sytuacja gospodarcza, wynikająca z wielopłaszczyzno-
wego dziedzictwa rozbiorów, zniszczeń wojennych, z zacofania ekonomicznego 
i kryzysów gospodarczych początku lat dwudziestych oraz długotrwałej zapaści 
gospodarczej po krachu giełdowym w październiku 1929 roku. 

Wskazany wyżej konglomerat społeczno-ekonomiczno-tożsamościowych za-
wirowań był w całej ówczesnej Europie przyczyną narodzin i rozwoju ideologii 

4 Na temat sytuacji społecznej II RP zob.: J. Żarnowski, Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej 
1918-1939, Warszawa 1972 oraz kolejne tomy serii „Metamorfozy Społeczne” wydawanej od 1997 roku 
przez Instytut Historii PAN.

5 Por.: Pierwszy powszechny spis Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 września 1921 roku. Mieszkania. 
Ludność. Stosunki zawodowe. Województwo poznańskie, Warszawa 1928, tab. VI; także I. Kowalski, Mniej-
szość żydowska w województwie poznańskim w latach 1919-1939, „Kronika Wielkopolski” 1995, nr 4, s. 37-43.

6 J. Marcus, Social and Political History of the Jews in Poland, 1919-1939, Berlin – New York – Amster-
dam 1983; B. Porter-Szűcs, Całkiem zwyczajny kraj. Historia Polski. Bez martyrologii, przekł. A. i J. Dzierz-
gowscy, Warszawa 2021; A. Cała, Żyd – wróg odwieczny? Antysemityzm w Polsce i jego źródła, Warszawa 
2012; J.B. Michlic, Obcy jako zagrożenie. Obraz Żyda w Polsce od roku 1880 do czasów obecnych, przekł. 
A. Switzer, Warszawa 2015. Na temat procesu orientalizacji żydowskiej biedoty zob. interesujące ujęcie:  
E. Kwiecińska, Piętno ortodoksji i biedy warszawskiej dzielnicy żydowskiej a tożsamość w okresie mię-
dzywojennym, Warszawa 2017, niepublikowana praca magisterska pod kier. dr hab. M. Melchior, Instytut 
Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego.
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nacjonalistycznych (w tym faszystowskich i nazistowskich) oraz rasistowskich. 
Również w Polsce działały organizacje polityczne, posiadające własne tytuły pra-
sowe, wydające broszury oraz inne pisma polityczne, które odwoływały się do 
nacjonalizmu, faszyzmu i ksenofobii, a zwłaszcza do antysemityzmu (il. 1). Temu 
ostatniemu zjawisku poświęcona jest obszerna literatura historyczna, zarówno 
opisująca pogromy i przemoc, jak i ideologie czy ugrupowania nacjonalistyczne7. 
Korzenie nowoczesnych form nacjonalizmów i rasizmów tkwiły w drugiej połowie 
XIX w. w procesach upowszechniania się świadomości i tożsamości narodowych, 
w popularności pseudonaukowych teorii rasowych, a także w procesach moder-
nizacji i urbanizacji społeczeństw8. 

Na kartach tej książki wielokrotnie występuje rzeczownik „antysemityzm” i jego 
derywaty. Pojęcie to nie ma długiej historii. Pojawiło się w 1879 r. w Niemczech, 
w kręgu związanym z dziennikarzem Wilhelmem Marrem, autorem pamfletu 
Der Sieg des Judenthums über das Germanenthum („Zwycięstwo żydostwa nad 
germańskością”). Inkryminowany termin pojawił się w ogłoszeniu o powstaniu 
partii – Antisemiten Liga, dodanym do dwunastego wydania broszury – jesie-

7 Wśród obszernej literatury wymienić należy następujące prace: J. Żyndul, Zajścia antyżydowskie 
w Polsce w latach 1935-1937, Warszawa 1994; M. Natkowska, Numerus clausus, getto ławkowe, numerus 
nullus, „paragraf aryjski”. Antysemityzm na Uniwersytecie Warszawskim 1931-1939, Warszawa 1998; 
Przemoc antyżydowska i konteksty akcji pogromowych na ziemiach polskich w XX wieku, red. K. Zieliński, 
K. Kijek, Lublin 2016; Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. 1: Literatura i sztuka, 
red. S. Buryła, Warszawa 2018; t. 2: Studia przypadków (do 1939 roku), red. K. Kijek, A. Markowski, 
K. Zieliński, Warszawa 2019; t. 3: Historiografia, polityka, recepcja społeczna (do 1939 roku), red. K. Kijek, 
A. Markowski, K. Zieliński, Warszawa 2019; t. 4: Holocaust i czasy powojenne, red. A. Grabski, Warszawa 
2019; J.B. Michlic, Obcy jako zagrożenie...; G. Gauden, Lwów. Kres iluzji. Opowieść o pogromie listopa-
dowym 1918, Kraków 2019; R. Wapiński, Narodowa Demokracja 1893-1939, Wrocław 1980; J.J. Lipski, 
Katolickie Państwo Narodu Polskiego, Londyn 1994; G. Krzywiec, Polska bez Żydów. Studia z dziejów idei, 
wyobrażeń i praktyk antysemickich na ziemiach polskich początku XX wieku (1905-1914), Warszawa 2017; 
Sz. Rudnicki, Falanga. Ruch Narodowo-Radykalny, Warszawa 2018; P. Brykczyński, Gotowi na przemoc. 
Mord, antysemityzm i demokracja międzywojennej Polsce, Warszawa 2017; O. Bergmann, Narodowa Demo-
kracja a Żydzi. 1918-1929, Poznań 2015; J. Tomasiewicz, Naprawa czy zniszczenie demokracji? Tendencje 
autorytarne i profaszystowskie w polskiej myśli politycznej 1921-1935, Katowice 2012; tenże, W kierunku 
nacjokracji. Tendencje autorytarne, totalistyczne i profaszystowskie w polskiej myśli politycznej (1933–1939): 
narodowcy – narodowi radykałowie – narodowi socjaliści, Katowice 2019; tenże, W poszukiwaniu nowego 
ładu. Tendencje antyliberalne, autorytarne i profaszystowskie w polskiej myśli politycznej i społecznej lat 
30. XX w.: piłsudczycy i inni, Katowice 2021. 

8 Por. np.: L. Krzywicki, Rasa a społeczeństwo, [w:] tegoż, Wybór pism, wyb. H. Hołda-Róziewicz, 
Warszawa 1978 (pierwodruk: „Głos” 1888, nr 15-18); S. Ossowski, Więź społeczna i dziedzictwo krwi, [w:] 
tegoż, Dzieła, t. II, Warszawa 1966 (pierwodruk: Poznań 1939); F. Znaniecki, Współczesne narody, Warszawa 
1990 (oryginał: Modern Nationalities. A Sociological Study, Urbana 1952). Zob. także: T. Szczurkiewicz, 
Kierunek rasowo-antropologiczny w socjologii. W sprawie niektórych przesłanek kierunku antropologiczne-
go i geograficznego w socjologii, „Studia Socjologiczne” 1970 (pierwodruk: [w:] tegoż, Rasa, środowisko, 
rodzina, Poznań 1938).
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Il. 1. „Straże porządkowe” Stronnictwa Narodowego podczas pochodu z okazji Narodowego Święta Trze-
ciego Maja w 1938 roku Poznaniu. Członkowie Stronnictwa w czarnych spodniach, piaskowych koszulach 
i czarnych beretach prezentowali faszystowskie pozdrowienie – tzw. salut rzymski. W defiladzie z okazji 
święta Trzeciego Maja uczestniczyły zwykle także oddziały wojskowe, reprezentacje organizacji społecz-
nych, a także stowarzyszeń akademickich. 

Źródło: „Orędownik”, nr 103, 5 maja 1938, s. 1.

nią 18799. Warto jednak pamiętać, że nie brak i innych pretendentów do miana 
prekursorów, którzy po raz pierwszy użyli pojęcia antysemityzm10. W. Marr był 
jednak bez wątpienia twórcą pojęcia nowoczesnego (w rozumieniu odmiennego 

9 Por.: M. Kopczyński, Wilhelm Marr (1819-1904) jako „patriarcha” niemieckiego antysemityzmu, 
„Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem” 35, 2013, nr 2, s. 25-47, na s. 35-38 omówienie broszury 
W. Marra, Der Sieg des Judenthums über das Germanenthum. Vom nicht confessionellen Standpunt aus be-
trachtet, Bern 1879. Warto pamiętać, że broszura Marra w jednym roku miała kilkanaście wydań i pojęcie 

„antysemityzm” pojawiło się dopiero w jej 12. wydaniu z września 1879 roku. Por. też: A. Cała, Żyd – wróg 
odwieczny? ..., s. 146-147; L. Poliakov, Historia antysemityzmu, t. 2: Epoka nauki, przekł. A. Rasińska-Bóbr, 
O. Hedemann, Kraków 2008, s. 233-235.

10 M. Kopczyński, Wilhelm Marr…, s. 28-30; R.S. Levy, Antisemitism, Etymology of, [w:] Antise-
mitism. A Historical Encyclopedia of Prejudice and Persecution, t. 1: A-K, red. R.S. Levy, Santa Barbara – 
Denver – Oxford 2005, s. 24-25; A. Cała, Żyd – wróg odwieczny?…, s. 147, przyp. 12.
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od wcześniejszych postaci antyjudaizmu) antysemityzmu, rozumianego politycznie, 
który miał wyraźny rys rasistowski. Żydzi zostali w takim ujęciu przeciwstawieni nie 
chrześcijanom, ale Niemcom. W takim rozumieniu Germanie byli zatem zagrożeni 
przez Semitów. Szczególnie widoczne było to w drugiej broszurze W. Marra, wydanej 
rok później, Der Weg zum Siege des Germanenthums über das Judenthum („Droga 
do zwycięstwa germańskości nad żydostwem”)11. Antysemityzm w tym nowym, 
politycznym kontekście wyrósł z idei państwa narodowego, rozprzestrzeniania 
się nacjonalizmu (choć w samych Niemczech był w opozycji do nacjonalizmu), 
był także odpowiedzią na różnego rodzaju społeczne kryzysy, jakie wybuchały 
szczególnie po zakończeniu I wojny światowej. Wreszcie, antysemityzm był także 
odpowiedzią mieszczaństwa i drobnej burżuazji na żydowskie ruchy emancypacyjne. 

Antysemityzm, jako ideologiczny kontynuator znanej w Europie od wieków 
niechęci i wrogości do Żydów na tle religijnym i obyczajowym, był jednak radykalnie 
nowym obliczem tradycyjnego antyjudaizmu, uruchamiał nowe, nieznane wcze-
śniej obszary niechęci wobec Żydów. Nowoczesny antysemityzm od tradycyjnego 
antyjudaizmu różnił się zorganizowanym kształtem: uzewnętrzniał się w formie 
partii, ruchów politycznych i organizacji społecznych, które zwalczanie „żydowskiej 
wszechwładzy” uczyniły swym programem. Kierował się ideologią, która tradycyjną 
wrogość do Żydów „unowocześniła”, przejmując pseudonaukową teorię ras. Pod-
czas gdy antyjudaizm opierał się głównie na religijno-teologicznym uzasadnieniu, 
nowożytny antysemityzm miał ostrze antyoświeceniowe, antyliberalne i antykapi-
talistyczne, był wrogi wszelkiej emancypacji Żydów. Antysemityzm, wsparty przez 
intelektualistów, akademików, publicystów, szybko stał się w Europie obiegowym ha-
słem przeciwstawiającym „semicką moralność” rzekomym wartościom aryjskiej rasy.

W polskiej publicystyce początku wieku XX wyraz antysemityzm używany 
był w funkcji opisowej12. W formułowanych w pierwszych trzech dekadach po-
przedniego stulecia definicjach słownikowych starano się wskazywać obiektywne 
cechy dyskursu antysemickiego. W najobszerniejszym przedwojennym Słowniku 

11 W. Marr, Der Weg zum Siege des Germanenthums über das Judenthum, Berlin 1880. Szczegółowe 
omówienie postaci W. Marra zob.: M. Zimmermann, Wilhelm Marr. The Patriarch of Anti-Semitism, New 
York – Oxford 1986.

12 K. Bartoszewicz, Pierwsi antysemici polscy w literaturze XV-XVII wieku, „Przegląd Narodowy”, 
R. 7: 1914, t. XIII, nr 1, s. 11-29, wydany następnie w rozszerzonej, ponadstustronicowej wersji Antysemi-
tyzm w literaturze polskiej XV-XVIII w., Warszawa – Kraków 1914. Na tekst w „Przeglądzie Narodowym” 
zwrócił uwagę G. Krzywiec, Polska bez Żydów, Warszawa 2017. Por. także opis konceptu, który zrodził 
się w środowisku „Myśli Narodowej” w początku lat dwudziestych XX w., polegającego na krytyce an-
tysemityzmu i wprowadzeniu w zamian propozycji „naukowego” opisywania kwestii żydowskiej, której 
celem miało być wyizolowanie Żydów ze społeczeństwa polskiego. Na ten temat zob.: E. Maj, Asemityzm 
czy antysemitzm? Próby dyskusji na łamach „Myśli Narodowej” w latach 1921-1925, „Annales Universitatis 
Mariae Curiae-Skłodowska” 7, 2000, s. 23-30.
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języka polskiego pod redakcją J. Karłowicza i A.A. Kryńskiego antysemityzm to 
„nienawiść do Żydów, głównie z pobudek politycznych i socjalnych, dążność do 
usunięcia przewagi Żydów w życiu społecznym i towarzyskim”13. Synonimem był 
termin „antyżydowski”: „wrogi dla Żydów, antysemicki”14. Ilustrowany słownik 
M. Arcta z 1929 roku podawał, że antysemityzm to „ruch skierowany przeciwko 
Żydom; nieprzyjazny stosunek do Żydów”15.

W interesującym nas okresie kategoria antysemityzmu była używana w pod-
stawowym znaczeniu, do opisania postawy niechętnej i wrogiej Żydom. Trzeba 
wyraźnie zaznaczyć, że treść znaczeniowa tego pojęcia była w okresie międzywo-
jennym znacznie uboższa od współczesnej. Analiza poglądów najwybitniejszych 
socjologów tego okresu pokazuje, że traktowali oni antysemityzm jako jedną 
z form powszechnej niechęci do Innego. Z kolei członkowie partii politycznych, 
organizacji i stowarzyszeń ideologicznych powszechnie adaptowali antysemityzm 
nie tylko do swoich programów, ale i działań przemocowych, a także – co istotne 
z punktu widzenia rozpowszechniania antysemityzmu – do populistycznego dys-
kursu, jakim się posługiwali. W tym duchu w poznańskim piśmie „Potęga Polski 
bez Żydów” deklarowano, że „konsekwentny antysemityzm jest fundamentalnym 
warunkiem lepszej przyszłości narodu polskiego”16.

W dwudziestoleciu międzywojennym można w Polsce dostrzec wzrost popular-
ności treści antysemickich oraz wskazać przynajmniej kilka czynników wpływających 
na rozpowszechnianie się tego typu haseł. Jednym z nich był kryzys systemów demo-
kratycznych i rosnąca popularność partii narodowych i nacjonalistycznych w wielu 
krajach europejskich17. Kulminacją tego procesu było wprowadzenie pierwszych 
rozwiązań dyskryminujących Żydów na poziomie państwowym po objęciu przez 
Adolfa Hitlera fotela niemieckiego kanclerza w 1933 roku. Kolejnym czynnikiem – 
już na poziomie lokalnym – była śmierć, wiosną 1935 roku, Józefa Piłsudskiego, 
kontrolującego antyżydowskie wypowiedzi swoich sanacyjnych współpracowników 
i przejęcie przez ówczesny obóz władzy retoryki antysemickiej18. Obydwa te wyda-

13 Słownik języka polskiego, red. J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, t. I, Warszawa 1900, s. 46.
14 Tamże.
15 M. Arct, Słownik ilustrowany język polskiego, wyd. III, Warszawa 1929, s. 10.
16 O prawdziwy antysemityzm. Nasze słowa muszą być w zgodzie z czynami, „Potęga Polski bez 

Żydów”, nr 14 z 29 listopada 1936, s. 2.
17 W kontekście polskim zjawisko to szeroko analizował Jarosław Tomasiewicz w serii prac: J. To-

masiewicz, Naprawa czy zniszczenie demokracji?…; tenże, W kierunku nacjokracji…; tenże, W poszukiwaniu 
nowego ładu…

18 Sz. Rudnicki, Żydzi a Józef Piłsudski, [w:] tegoż, Równi, ale niezupełnie, Warszawa 2008, s. 132- 
-134 (to samo: Żydzi a Piłsudski, [w:] Kuchnia władzy. Księga pamiątkowa z okazji 70-tej rocznicy urodzin 
Andrzeja Garlickiego, Warszawa 2005); J. Żyndul, Żydzi i Piłsudski. Wybór źródeł do historii stosunków 
polsko-żydowskich w okresie międzywojennym, Warszawa 2021.
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rzenia przypadają na drugą dekadę okresu międzywojennego, ale nawet pobieżna 
orientacja w przemianach życia społecznego w Polsce w tym okresie pozwala dostrzec 
obecność haseł antyżydowskich także i w pierwszym dziesięcioleciu funkcjonowa-
nia Drugiej Rzeczypospolitej. Niechęć ta narastała od odziedziczonych jeszcze po 
okresie zaborów wątków antyżydowskich po bezkompromisowe antysemickie hasła 
drugiej połowy lat trzydziestych, żądające fizycznej izolacji i eksterminacji ludności 
żydowskiej19.

W okresie międzywojennym polskie partie nacjonalistyczne realizowały pro-
gram budowy homogenicznego państwa narodowego, pozbawionego odmienności 
etnicznych, religijnych, obyczajowych, kulturowych. Był to program utopijny, 
któremu na przeszkodzie stały szeroko definiowane mniejszości, których uosobie-
niem byli Żydzi – jak twierdzono w kręgach narodowych – obcy i niebezpieczni 
na płaszczyznach „rasowej”, religijnej, kulturalnej, gospodarczej i politycznej20. 
Przypisywane Żydom negatywne cechy były w opinii nacjonalistycznych publi-
cystów „wrodzone” – stąd wszelkie tendencje asymilacyjne – ponownie, według 
narodowych publicystów – były z góry skazane na niepowodzenie, ponieważ 
wyzbycie się przez Żydów „genetycznych” cech było niemożliwe. Rozwiązaniami, 
jakie postulowano, była przede wszystkim izolacja społeczna i przestrzenna, a na 
dalszym etapie pozbycie się Żydów z Polski i z Europy. W tym kontekście polscy 
nacjonaliści przychylnym okiem spoglądali na ruch syjonistyczny, dążący do 
powstania żydowskiego państwa narodowego w Palestynie. Zdawano sobie jed-
nak sprawę, że jest to niewystarczające rozwiązanie, więc poszukiwano i innych 
miejsc osiedlenia się Żydów i budowy państw żydowskich – w Angoli, na Syberii, 
na Madagaskarze…21

Nieprzypadkowo też w międzywojennej Polsce wyjątkową popularnością 
cieszyły się Protokoły mędrców Syjonu. Janusz Tazbir naliczył aż dziewięć wydań 
tego tekstu pomiędzy 1920 a 1938 rokiem w dwóch różnych tłumaczeniach22. 

19 Zob. J.B. Michlic, Obcy jako zagrożenie..., s. 104-182; G. Krzywiec, Żydzi, „kwestia żydowska” 
i antysemityzm na ziemiach polskich w kontekście środkowoeuropejskim na przełomie XIX i XX wieku: 
antysemicki habitus – kod antysemicki – ideologia antysemicka, [w:] Drogi odrębne, drogi wspólne. Pro-
blem specyfiki rozwoju historycznego Europy Środkowo-Wschodniej w XIX-XX wieku, red. M. Janowski, 
Warszawa 2014, s. 281-300.

20 Por. np.: [J. Wyganowski], Jak rozwiązać kwestię żydowską?, Poznań 1935.
21 Tamże. Por.: A. Landau-Czajka, W jednym stali domu… Koncepcje rozwiązania kwestii żydowskiej 

w publicystyce polskiej lat 1933-1939, Warszawa 1998, s. 240-267.
22 Por.: J. Tazbir, Protokoły mędrców Syjonu. Autentyk czy falsyfikat, Warszawa 2003, s. 95. Pierwsze 

wydanie w 1920 r. ukazało się pod tytułem: „Mane, Tekel, Upharsin!”. Księga straszliwa. Protokóły obrad mę-
drców Syonu czyli wykłady syjońskiego wtajemniczonego w plany podboju świata przez Żydów. Lucyferyczny 
plan zniszczenia Kościoła oraz „nieznani naczelnicy” w Królestwie szatana, New York 1920 (wielokrotnie 
przedrukowywane, ostatni raz w 1995 r.). W Polsce w tym samym roku, nieznane warszawskie wydaw-
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Dwa ostatnie międzywojenne wydania zostały opublikowane w Poznaniu przez 
wydawnictwo „Samoobrona Narodu”, o którym będzie często mowa na kartach 
tej monografii, a opatrzone zostały wstępem Bolesława Rudzkiego, „znakomitego 
żydologa”23.

Doświadczenie Holokaustu przyniosło zasadnicze rozbudowanie treści pojęcia 
antysemityzmu. Zmiana ta zaszła nie tylko w odniesieniu do nowych, powstają-
cych po 1945 roku tekstów naukowych, eseistycznych, publicystycznych, wreszcie 
w szeroko rozumianych tekstach kultury, które powstały w okresie powojennym. 
Dotyczyła ona także przewartościowania wypowiedzi z okresu międzywojennego, 
a nawet wcześniejszych, pochodzących z wieku XIX, w kontekście stworzonego 
przez Rafała Lemkina – krótko studenta Uniwersytetu Poznańskiego – terminu 
genocide – „ludobójstwo”24. Rozbudowane, wielopłaszczyznowe badania nad tym 
zjawiskiem uruchomiły także szczegółowe naukowe dociekania nad mechanizma-
mi wykluczania, działającymi w Europie już przed XIX wiekiem, wskazujące ciąg 
przyczynowo-skutkowy, który doprowadził do Holokaustu. W tym kontekście 
warto przywołać rozważania Marii Janion, która przytoczyła szkic izraelskiego 
historyka Dana Dinera, rozważającego relacje między „antysemityzmem depor-
tacyjnym”, propagowanym w latach trzydziestych przez polskie partie narodowe, 
a „antysemityzmem eksterminacyjnym”, będącym traumą II wojny światowej25.

Badając społeczność międzywojennych pracowników i studentów Uniwer-
sytetu Poznańskiego, braliśmy powyższe rozróżnienie pod uwagę. Staraliśmy 
się, na ile to było możliwe, ukazywać międzywojenny akademicki antysemityzm 
w kontekście, w którym występował. Nie zawsze jednak udało się oddzielenie 
antysemickich praktyk drugiej połowy lat trzydziestych od wydarzeń, które zaszły 
w Europie kilka lat później.

Antysemityzm ma wiele form i postaci. Alina Cała, autorka fundamentalnej 
dla polskich realiów monografii tego zjawiska, wyróżniła jego trzy odmienne 
postacie: ideologię antysemicką, światopogląd antysemicki (niekiedy przybiera-

nictwo ogłosiło własne tłumaczenie „Protokołów…”, w broszurze zatytułowanej Baczność! Przeczytaj i daj 
innym. Rok 1887-1920. Kolejne wydanie z roku 1923 opatrzone już było tytułem Protokoły Mędrców Sjonu, 
wydane przez Towarzystwo „Rozwój”. Następne wydania w języku polskim ukazywały się pod różnymi 
tytułami w 1924 (Lipsk), 1925 (Kraków), 1926 (Wilno), 1930 (Bydgoszcz), 1934, 1936, 1937 (Warszawa), 
1937 (Poznań), 1938 (Poznań). 

23 Od Wydawnictwa, [w:] Protokoły mędrców Syjonu czyli wykłady mędrca syjońskiego wtajemni-
czonego w plany podboju świata przez Żydów, oprac. B. Rudzki, Poznań 1937, s. 2.

24 Por. zasadniczą pracę na ten temat: R. Lemkin, Rządy państw Osi w okupowanej Europie. Prawa 
okupacyjne, analiza rządzenia, propozycje zadośćuczynienia, przekł. A. Bieńczyk-Missala, P. Grzebyk, 
B. Lanckoroński, M. Madej, Warszawa 2013, szczególnie rozdział IX: „Ludobójstwo” (pierwotne wydanie: 
1944).

25 Por.: M. Janion, Do Europy – tak, ale z naszymi umarłymi, Warszawa 2000, s. 139.
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jący formy paranoidalne) i antysemicki ruch społeczny. Struktura konkretnych 
antysemityzmów może być złożona. Składają się nań negatywne stereotypy Żyda, 
uogólniona postawa niechęci do Żydów, uprzedzenia i przesądy wobec Żydów, 
mające usprawiedliwić próby ich wykluczenia, ksenofobiczne poczucie obcości 
wobec Żydów, przekonanie o jakiś trwałych żydowskich cechach odróżniających 
Żydów od nie-Żydów, rasizm, wiara w żydowski spisek, rozmaite „psychologiczne 
mechanizmy frustracji i przemieszczenia”26 lęków, wywołanych obiektywnymi 
sytuacjami, na domniemanych lub faktycznych Żydów jako rzekomych sprawców 
niepowodzeń życiowych, wreszcie mitologizacja wpływów ludności żydowskiej, 
co w skrajnej postaci prowadzi do fenomenu „antysemityzmu bez Żydów”, anali-
zowanego w innym kontekście przez Paula Lendvaia27. 

Jak zauważa A. Cała, podejścia badawcze analizujące antysemityzm rozwijające 
się po II wojnie światowej ukształtowały się w dwóch nurtach. Pierwszy uznawał 
inkryminowaną ideę za zjawisko ponadczasowe, choć ulegające ewolucji. Według 
J.P. Sartre’a 

antysemityzm to upatrywanie w istnieniu Żydów przyczyny wszystkich lub niektórych 
niepowodzeń osobistych i zbiorowych; oraz przekonanie, że rozwiązanie problemów 
można osiągnąć poprzez pozbawienie Żydów praw, częściowe lub całkowite, poprzez wy-
kluczenie ich z gospodarki i społeczeństwa, wygnanie z kraju lub nawet eksterminację28.

Alternatywny wobec tej koncepcji odwiecznego antysemityzmu jest kierunek 
zapoczątkowany przez filozofkę, badaczkę Zagłady Hannah Arendt. Zgodnie z jej 
koncepcją, antysemityzm jest tworem nowożytnego państwa narodowego. Istnie-
je niezależnie od odwiecznej „nienawiści do Żydów”29, motywowanej religijnie 

„wrogości dwóch wiar”30. Antysemityzm jest, w jej optyce, agresywną, „świecką 
ideologią dziewiętnastego stulecia”, stojącą obok innych – rozwijających się w tym 
czasie – ruchów ideologicznych.

26 A. Cała, Żyd – wróg odwieczny?…, s. 24.
27 Zob.: P. Lendvai, Antysemityzm bez Żydów, cz. I: Komunizm a Żydzi, cz. II: Polska 1968, [War-

szawa] LOS 1987 („Zeszyty Edukacji Narodowej”).
28 Por.: A. Cała, Żyd – wróg odwieczny?…, s. 21. J.P. Sartre wydał w 1946 roku obszerny esej 

Réflexions sur la question juive, który ukazał się też w tłumaczeniu angielskim jako Anti-Semite and Jew. 
An Exploration of the Etiology of Hate, przekł. G.J. Becker, New York 1995. Z tego wydania korzystała A. Cała, 
z niego pochodzi też przytoczony cytat. Esej Sartre’a został także przełożony na język polski i wydany po 
raz pierwszy w 1957 roku: J. P Sartre, Rozważania o kwestii żydowskiej, przekł. J. Lisowski, Warszawa 1957 
(ponowne wydanie Łódź 1992).

29 H. Arendt, Korzenie totalitaryzmu, t. 1, przekł. M. Szawiel, D. Grinberg, Warszawa 1993, s. XXII.
30 Tamże, s. 3.
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W tym duchu na anstysemityzm spoglądają najczęściej przedstawiciele nauk hi-
storycznych. W pracach tego typu można dostrzec potrzebę poszukiwania kamieni 
milowych rozwoju tej zgubnej idei w kontekście lokalnych warunków społecznych, 
politycznych i ekonomicznych31. Nie sposób nie dostrzec, że w literaturze przed-
miotu, szczególnie tej nieco odleglejszej od badań historycznych, funkcjonują inne 
ujęcia antysemityzmu, nie podkreślające tak silnie rozróżnienia na antyjudaizm 
i antysemityzm, rezygnujące z historycznego umocowania analiz, czerpiące raczej 
z wątków ogólnokulturowych odwołujących się do stereotypów i ich funkcjono-
wania w kulturze. Na polskim gruncie ujęcie takie proponowała np. Joanna Tokar-
ska-Bakir, wykorzystując przy tym koncept amerykańskiego historyka literatury 
Sandera L. Gilmana32. Obok tych dwóch przeciwstawnych ujęć, istnieje wiele innych 
definicji antysemityzmu przejawiających się zarówno na płaszczyźnie opisowej, jak 
i wynikających z głębokich naukowych studiów tego zagadnienia33.

Wątki obecne w prezentowanej monografii tylko w niewielkim stopniu po-
ruszają te koncepcyjne rozważania z obszaru historii idei. Z konieczności także 
poznański antysemityzm dwudziestolecia międzywojennego został potraktowany 
powierzchniowo. Z przepro wadzonych przez Autorki i Autorów zamieszczonych 
w prezentowanej pracy analiz wynika, że u zarania XX w. narodowodemokratyczna 
ideologia mieszczaństwa i nielicznej poznańskiej polskiej inteligencji postrzegała 
polską społeczność w ramach dominującej wówczas ideologii nacjonalistycznej 
czystości narodowej. To w jej duchu po 1919 roku po masowym opuszczeniu 
miasta przez Niemców i identyfikujących się z niemieckością Żydów pojawiła się 
nadzieja na powstanie jednolitego narodowo Poznania i Wielkopolski. Pojawiający 
się wówczas strach przed migracją Żydów z dawnego Królestwa Polskiego można 
interpretować właśnie w takim kontekście jako zagrożenie dla pojawiającej się 
szansy stworzenia monolitycznej narodowo przestrzeni. Dopiero w początku 
lat dwudziestych, w mieście, w którym mieszkało około 1,5 procent Żydów, za-
częły pojawiać się na szerszą skalę hasła, które miały już charakter antysemicki 
oraz niezwiązany z realną bytnością tej grupy religijnej i narodowej w Poznaniu34. 

31 Tamże. Por. także interesującą analizę przypadku: M. Moszyński, Antysemityzm w Królestwie 
Polskim. Narodziny nowoczesnej ideologii antyżydowskiej (1864-1914), Poznań 2017 oraz G. Krzywiec, 
Żydzi, „kwestia żydowska” i antysemityzm na ziemiach polskich…

32 Por.: S.L. Gilman, Jewish self-hatred. Antisemitism and the hidden language of the Jews, Balti-
more – London 1990; J. Tokarska-Bakir, Legendy o krwi. Antropologia przesądu, Warszawa 2008. Zob. także: 
B. Keff, Antysemityzm. Niezamknięta historia, Warszawa 2013, s. 115-117.

33 Por.: A. Cała, Żyd – wróg odwieczny?…, s. 15-44.
34 Z. Dworecki, Poznań i poznaniacy w latach Drugiej Rzeczypospolitej. 1918-1939, Poznań 1994, 

s. 138-140, 388-389; tenże, Mniejszości narodowe, [w:] Dzieje Poznania, t. 2, cz. 2: 1918-1945, red. J. Topolski, 
L. Trzeciakowski, Warszawa – Poznań 1998, s. 1033-1044; tenże, Ludność żydowska w Poznaniu w latach 
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Z prezentowanych w niniejszej monografii analiz wynika, że jednym z rozsad-
ników antysemickich idei w mieście był między innymi Uniwersytet Poznański, 
lokalna odmiana Alma Mater antisemitica35. Rozpowszechniana wówczas przez 
nacjonalistycznie zorientowaną młodzież figura „wyobrażonego Żyda” skutecznie 
zatruwała i tak już nie najlepsze relacje między mniejszościową, niekiedy śladową 
grupą żydowskich studentów i większościową grupą pozostałych – w przeważającej 
liczbie polskich – studentów.

Antysemickie wystąpienia na Uniwersytecie Poznańskim w okresie dwudzie-
stolecia międzywojennego były częścią ogólniejszego ruchu, obserwowanego w in-
nych uczelniach międzywojennej Polski, którego celem było zmniejszenie liczby 
żydowskich studentów w szkołach wyższych, odseparowanie ich od pozostałych 
studentów oraz pozbawienie przynależnych im praw obywatelskich. Wystąpienia te 
niejednokrotnie były przyczyną wybuchu zamieszek w ośrodkach uniwersyteckich, 
które często obejmowały całe miasta – Wilno, Lwów, Warszawę, Kraków, a w wielu 
wypadkach miały tragiczny przebieg. Badania tej burzliwej przeszłości zostały 
zintensyfikowane w ostatnich latach. Powstało wiele szczegółowych opracowań, 
dotyczących historii poszczególnych uniwersytetów oraz konkretnych wystąpień 
związanych z użyciem różnych form przemocy36. Brak jednak ogólnej monografii 
poświęconej antysemityzmowi w polskim szkolnictwie wyższych w okresie mię-
dzywojennym. Szczególnie interesujące byłoby przyjrzenie się między innymi 
dwom aspektom tego zagadnienia. Mamy na myśli przede wszystkim powiązania, 
a niekiedy chyba i koordynację antysemickich wystąpień w poszczególnych ośrod-
kach akademickich – zwłaszcza w Wilnie, we Lwowie i w Warszawie, w mniejszym 

1918-1939, [w:] Żydzi w Wielkopolsce na przestrzeni dziejów, red. J. Topolski, K. Modelski, Poznań 1995, 
s. 189-211; P. Matusik, Historia Poznania, t. III: 1918-1945, Poznań 2021, s. 214-215.

35 Nawiązanie do tytułu monografii Alma Mater Antisemitica. Akademisches Milieu, Juden und Anti-
semitismus an der Universitäten Europas zwischen 1918 und 1939 / Academic Milieu, Jews and Antisemitism 
at European Universities between 1918 and 1939, hrsg. v. R. Fritz, G. Rossoliński-Liebe, J. Starek, Wien 2016.

36 Por. np.: M. Natkowska, Numerus clausus, getto ławkowe, numerus nullus, „paragraf aryjski”...; 
A. Pilch, Studenci Krakowa w Drugiej Rzeczypolspolitej. Ich ideowe, polityczne i społeczne zaangażowanie, 
Kraków 2004; N. Alieksiun, Studenci z pałkami: rozruchy antyżydowskie na Uniwersytecie Stefana Bato-
rego w Wilnie, [w:] Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. 2: Studia przypadków (do 
1939 roku), red. K. Kijek, A. Markowski, K. Zieliński, Warszawa 2019, s. 327-369; taż, Together but apart: 
University experience of Jewish Students in the Second Polish Republic, „Acta Poloniae Historica” 109, 2014, 
s. 109-137; P.M. Majewski, Społeczność akademicka 1915-1939, [w:] Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego. 
1915-1945, red. P.M. Majewski, Warszawa 2016, s. 51-323; E. Bukowska-Marczak, Przyjaciele, koledzy, 
wrogowie? Relacje pomiędzy polskimi, żydowskimi i ukraińskimi studentami Uniwersytetu Jana Kazimierza 
we Lwowie w okresie międzywojennym (1918-1939), Warszawa 2019; N. Judzińska, Proces instytucjonali-
zacji „getta ławkowego” w Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w dwudziestoleciu międzywojennym, 
Warszawa 2022, niepublikowana praca doktorska napisana pod kierunkiem A. Engelking i E. Janickiej; 
taż, Bomb in Vilinius: Radicalization of Antisemitic Attitudes and Practices before World War II, „Sprawy 
Narodowościowe. Seria Nowa” 53, 2021, s. 1-19.
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stopniu – w Krakowie i Poznaniu. Prześledzenie przepływu informacji i idei po-
między poszczególnymi miastami uniwersyteckimi i wpływu różnego rodzaju 
stałych i tymczasowych komitetów koordynujących wystąpienia antysemickie 
byłby niezwykle cenny dla zrozumienia dynamiki rozwoju uniwersyteckiego an-
tysemityzmu. Drugi obszar badawczy dotyczy relacji między polityką „dorosłych” 
partii politycznych i ich parlamentarnych reprezentacji a ich uniwersytecką od-
mianą w postaci różnej maści organizacji i stowarzyszeń studenckich.

Na tym tle refleksja naukowa nad obecnością Żydów na Uniwersytecie Po-
znańskim oraz na temat postaw wobec społeczności żydowskiej w poznańskiej 
szkole wyższej jest szczątkowa. Brak nowoczesnej syntezy dziejów Uniwersytetu 
Poznańskiego w jego początkach37. Tylko w niewielkim stopniu lukę tę uzupełniają 
liczne prace przyczynkarskie38. W opracowaniach poświęconych międzywojennej 
historii Uniwersytetu Poznańskiego najczęściej nie dostrzegano obecności żydow-
skich studentów. Niekiedy podawano wyrywkowe statystyki ich liczby na uczelni. 
W niektórych z nich wspominano kontrowersje związane z wstępowaniem Żydów 
na Uniwersytet. W jubileuszowym opracowaniu dziejów Uniwersytetu Poznańskie-
go z 1972 roku, liczącym łącznie 778 stron, kwestiom tym poświęcona jest niecała 
strona oraz jedna tabela39. Z podobną sytuacją mamy do czynienia w kolejnych 

37 Por.: A. Czubiński, Dzieje Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1918-1939, [w:] Dzieje Uniwersyte-
tu im. Adama Mickiewicza. 1919-1969, red. Z. Grot, Poznań 1972, s. 59-302; tenże, Utworzenie Uniwersytetu 
Poznańskiego i jego rozwój do 1922 roku, [w:] Alma Mater Posnaniensis. W 80. rocznicę utworzenia Uniwer-
sytetu w Poznaniu, red. P. Hauser, T. Jasiński, J. Topolski, Poznań 1999, s. 123-134; P. Hauser, T. Kotłowski, 
Uniwersytet Poznański w latach 1923-1939, [w:] Alma Mater Posnaniensis. W 80. rocznicę…, s. 135-148.

38 Zob. np.: opracowania biograficzne poświęcone rektorom poznańskiej uczelni, publikowane przez 
Wydawnictwo Naukowe UAM – seria „Biografie Rektorów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Pozna-
niu” pod red. P. Hausera i T. Schramma. W kontekście rektorów okresu międzywojennego opublikowane 
zostały: M. Musielak, Heliodor Święcicki (1854-1923), Poznań 2013; A. Kostrzewski, Stanisław Pawłowski 
(1882-1940), Poznań 2016; Z. Kaczmarek, Stanisław Runge (1888-1953), Poznań 2017; K. Ilski, A. Kotłowska, 
Jan Sajdak (1882-1967), Poznań 2019. Z okazji jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu w Poznaniu opubliko-
wana została także praca poświęcona Luminarzom nauki Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919-2019, 
red. Z. Pilarczyk, Poznań 2019. Opublikowano także dwa zeszyty tematyczne „Kroniki Miasta Poznania”, 
pierwszy poświęcony jubileuszowi Uniwersytetu w Poznaniu (nr 1, 2019), drugi poznańskim studentom 
(nr 2 z 2020). Do prac naświetlających akademickie środowisko Poznania w okresie międzywojennym 
należy zaliczyć książkę M. Jakś-Ivanovskiej, Profesorowie Uniwersytetu Poznańskiego. 1919-1939, Poznań 
2021 oraz A. Kobelskiej, Miasto. Uniwersytet. Literaturoznawstwo. Poznań lat dwudziestych i trzydziestych 
jako przestrzeń działania członków Koła Polonistów, Warszawa 2016. Wcześniej opublikowano także zarys 
biografii prof. Adama Wrzoska, zob.: Z. Maćkowiak, M. Musielak, Adam Wrzosek. Życie i działalność, 
Poznań 2000. Profesor M. Musielak przygotowuje obszerną biografię Adama Wrzoska, kluczowej postaci 
poznańskich studiów medycznych Profesor Adam Wrzosek (1875-1965) – historyk i filozof medycyny. Zarys 
biografii intelektualnej, Poznań 2022. Dziękujemy Profesorowi Michałowi Musielakowi za udostępnienie 
tekstu przed opublikowaniem.

39 A. Czubiński, Dzieje Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1918-1939…, s. 217 oraz tabela XII 
na s. 221.
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publikacjach poświęconych dziejom poznańskiej uczelni, wydawanym z okazji 
następnych jubileuszy powstania uniwersytetu w Poznaniu40. 

Pomijanie w opracowaniach na temat międzywojennych dziejów Uniwersy-
tetu Poznańskiego obecności żydowskich studentów, a szerzej studentów z grup 
mniejszościowych – obok wspomnianego w podtytule tej książki wyparcia – wią-
zało się – przynajmniej do 1990 roku – także z kwestiami cenzuralnymi. Zapisy 
cenzorskie nakazujące omijać treści antysemickie były najpewniej interpretowane 
rozszerzająco i obejmowały także badania nad antysemityzmem. Interpretacja taka 
była zapewne prowadzona nie tylko przez samych cenzorów, ale także przez auto-
rów badań. W kontekście historii Uniwersytetu Poznańskiego taki proces można 
dostrzec w publikacji z 1965 roku autorstwa Tadeusza Klanowskiego i Stanisława 
Kubiaka, którzy wydali bibliografię materiałów do historii poznańskiej uczelni41. 
Nie ma w niej wzmianek o wystąpieniach antysemickich ani o obecności Żydów 
na uczelni, gdyż tytuły artykułów i notek prasowych zostały w tej publikacji zmie-
nione – najczęściej skrócone. I tak na przykład artykuł w „Kurierze Poznańskim” 
zatytułowany Dwa procesy o zajścia antyżydowskie na uniwersytecie poznańskim zo-
stał w bibliografii zapisany jako Dwa procesy o zajścia na Uniwersytecie Poznańskim, 
artykuł z „Dziennika Poznańskiego” Wyrok w procesie studentów oskarżonych o zaj-
ścia antyżydowskie na U.P. został w bibliografii zanotowany jako Wyrok w procesie 
studentów oskarżonych o zajścia na U.P. Takich przypadków jest znacznie więcej42. 
W całym opracowaniu bibliograficznym historii Uniwersytetu Poznańskiego autor-
stwa T. Klanowskiego i S. Kubiaka słowa „Żyd” i „antysemityzm” nie pojawiają się43.

Badania nad historią żydowskich studentów Uniwersytetu Poznańskiego na 
szerszą skalę podjęto dopiero w ostatnich kilku latach. Piotr Skalski oraz Kata-

40 Por. np.: P. Hauser, T. Kotłowski, Uniwersytet Poznański w latach 1923-1939…, s. 138.
41 Była ona zapewne kompletowana przy okazji przygotowywania publikacji T. Klanowskiego, 

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 1945-1964, Poznań 1965.
42 Por.: T. Klanowski. S. Kubiak, Materiały bibliograficzne i prasowe do historii Uniwersytetu im. Ada-

ma Mickiewicza w Poznaniu. 1919-1964, Poznań 1965, np. nr 2308, 2317, 2345, 2379.
43 Por.: inwentarz zespołu nr 1211 w Archiwum Państwowym w Poznaniu. Cenzorskie recenzje 

książek, przygotowywane przez pracowników Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji i Wi-
dowisk w Poznaniu zachowały się w poznańskim Archiwum Państwowym do roku 1963 i nie obejmują 
omawianej publikacji. W szerszym kontekście problem cenzury w tego typu wydawnictwach naświetliły: 
J. Czachowska, Zmagania z cenzurą słowników i bibliografii literackich w PRL, [w:] Piśmiennictwo – systemy 
kontroli – obiegi alternatywne, red. J. Kostecki, A. Brodzka, t. 2, Warszawa 1992, s. 214-236; K. Tokarzówna, 
Cenzura w „Polskiej Bibliografii Literackiej”, [w:], Piśmiennictwo – systemy kontroli – obiegi alternatyw-
ne, t. 2…, s. 237-250; Cenzura w PRL. Relacje historyków, oprac. Z. Romek, Warszawa 2000; Z. Romek, 
Cenzura a nauka historyczna w Polsce 1944-1970, Warszawa 2010; P. Nowak, Cenzura na rynku książki. 
Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Poznaniu w latach 1946-1955, Poznań 2012. 
Dziękujemy Pani Profesor Kamili Budrowskiej z Uniwersytetu w Białymstoku za pomoc w opracowaniu 
tej części wstępu. 
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rzyna Pękacka-Falkowska przy okazji analizowania grupy studentów Oddziału 
Farmaceutycznego działającego przy Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym 
poznańskiej uczelni szeroko omówili kwestię obecności Żydówek i Żydów na 
studiach farmaceutycznych44. Przy okazji wydania poświęconego studentom wo-
luminu „Kroniki Miasta Poznania” Andrzej Bucholz, badający dzieje studentów 
Uniwersytetu Poznańskiego w okresie międzywojennym, opublikował artykuł na 
temat grupy studentów podających w oficjalnych uniwersyteckich dokumentach 
wyznanie mojżeszowe45. Z kolei Wojciech Mądry wydał sprawozdawczy artykuł 
poświęcony archiwaliom związanym z żydowskimi studentami Uniwersytetu 
Poznańskiego przechowywanymi w Archiwum UAM w Poznaniu46.

Nieco inaczej sytuacja wygląda w odniesieniu do badań nad obecnością Ży-
dów w Poznaniu i Wielkopolsce między wojnami światowymi. Tutaj podstawowe 
badania dla okresu międzywojennego prowadził Zbigniew Dworecki, omawiając 
skład narodowościowy mieszkańców Poznania i jego zmiany47. Pierwszą pracę 
o międzywojennym poznańskim i wielkopolskim antysemityzmie ogłosił Ireneusz 
Kowalski48. Także redakcja „Kroniki Miasta Poznania” zdecydowała się na publi-
kację dwóch tomów poświęconych wyłącznie dziejom poznańskich Żydów, które 
przygotował Rafał Witkowski49. Ostatnio Przemysław Matusik w III tomie Historii 
Poznania wskazał na skutki trudnej polsko-żydowskiej koegzystencji w międzywo-
jennym Poznaniu. Ukazał on skalę i panoramę antysemickich wystąpień w mieście, 
szczególnie w latach trzydziestych50. W zakresie badań nad żydowską społecznością 
na terenie Wielkopolski wymienić należy przede wszystkim badania Anny Skupień, 
Ireneusza Kowalskiego, Aleksandra Pakentregera oraz Dariusza Czwojdraka51.

44 P. Skalski, K. Pękacka-Falkowska, Poznańscy studenci farmacji w latach 1920–1939. Studium 
z zakresu historii społecznej, „Analecta” 25, 2016, nr 26, s. 139-195.

45 A. Bucholz, Sytuacja żydowskich studentów na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939, 
„Kronika Miasta Poznania” 2020, nr 2, s. 101-119.

46 W. Mądry, Stosunki polsko-żydowskie na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939 w świetle 
materiałów archiwalnych, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 52, 2021.

47 Z. Dworecki, Poznań i Poznaniacy..., s. 138-140, 155-157; tenże, Ludność żydowska w Poznaniu 
w latach 1918-1939..., s. 189-211; tenże, Mniejszości narodowe..., s. 1033-1044.

48 I. Kowalski, Antysemityzm w Wielkopolsce w latach 1919-1939, „Kronika Wielkopolski” 2001, 
nr 3, s. 31-49.

49 „Kronika Miasta Poznania” 2006, nr 3 oraz 2009, nr 1.
50 P. Matusik, Historia Poznania, t. III: 1918-1945, s. 214-215. Antysemicki klimat Poznania lat 

trzydziestych ukazał ostatnio A. Domosławski, Wygnaniec. 21 scen z życia Zygmunta Baumana, Warszawa 
2021, s. 36-53; I. Wagner, Bauman. Biografia, Warszawa 2021, szczególnie rozdział 1 i 2. Por. też: J. Janowski, 
Byłem Żydem – Polakiem. Wspomnienia, „Kronika Miasta Poznania” 2006, nr 3, s. 320-321; N. Lasman, 
Wspomnienia z trzech światów, oprac. A. Niziołek, Poznań 2019, rozdział: „Prześladowania w gimnazjum”.

51 A. Skupień, Ludność żydowska w województwie poznańskim w latach 1919-1938, Poznań 2007; 
I. Kowalski, Mniejszość żydowska w województwie poznańskim w latach 1919-1939, „Kronika Wielkopolski”, 
nr 4, 1995, s. 37-58; A. Paketreger, Żydzi w Kaliszu w latach 1918-1939. Problemy polityczne i społeczne, 
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Widoczną lukę w badaniach naukowych w odniesieniu do żydowskich miesz-
kańców Poznania w okresie międzywojennym wypełniają publikacje dziennikar-
skie. Nie sposób nie wymienić prac Andrzeja Niziołka52, ale przede wszystkim 
Zbigniewa Pakuły, który od wielu lat prowadzi popularnonaukowe czasopismo 

„Miasteczko Poznań”, poświęcone poznańskim Żydom i wydaje szereg materiałów 
na temat lokalnej społeczności żydowskiej53. Na łamach „Miasteczka” ukazał się 
artykuł na temat getta ławkowego oraz protestu poznańskich profesorów przeciwko 
wprowadzeniu tego dyskryminującego rozwiązania w polskich uczelniach54.

Efektem współpracy instytucji naukowych – w tym wypadku Biblioteki Uni-
wersyteckiej w Poznaniu – i poznańskiej Fundacji Tu żyli Żydzi jest inicjatywa 
z kwietnia 2022 roku tworzenia kolekcji „Archiwum Żydów Poznania i Wielko-
polski”. Gromadzone w niej będą materiały w postaci dokumentów, wspomnień, 
listów, kart pocztowych, fotografii, nagrań dźwiękowych i filmowych oraz innych 
pamiątek, stanowiących ślady przeszłości Żydów mieszkających w Poznaniu i na 
terenie Wielkopolski. Celem „Archiwum”, działającego w ramach Pracowni Ręko-
pisów Biblioteki Uniwersyteckiej, jest pozyskiwanie – przy współpracy Fundacji Tu 
żyli Żydzi – materiałów archiwalnych od potomków Żydów poznańskich i wielko-
polskich, ich opracowanie i digitalizacja oraz udostępnianie dla celów naukowych 
i popularnonaukowych zarówno w czytelni Biblioteki, jak i w formie cyfrowej. Jako 
pierwsza do „Archiwum” trafiła spuścizna Noacha Lasmana (1924-2018).

Jak łatwo można zauważyć, Komisja, przystępując do zleconego przez Rektora 
Andrzeja Lesickiego zadania, musiała przeprowadzić badania podstawowe. Jak 
w wielu innych obszarach życia, także i badania członków komisji zostały czę-
ściowo przerwane, a następnie opóźnione przez pandemię COVID-19. Drobne 
informacje o wynikach pracy poszczególnych naukowców związanych z Komisją 
były ogłaszane na łamach „Życia Uniwersyteckiego”55. 

Warszawa 1988; D. Czwojdrak, Z dziejów ludności żydowskiej w południowo-zachodniej Wielkopolsce, 
Grabonóg 2004.

52 Fira. Poznańscy Żydzi. Opowieść o życiu. Albumy i wspomnienia Firy Małamedzon-Sałańskiej, 
oprac. A. Niziołek, K. Kosakowska, Poznań 2014; N. Lasman, Wspomnienia z trzech światów… Zob. też 
portal: Chaim/Życie – chaim-zycie.pl. 

53 Z. Pakuła, Siwe kamienie. Wielkopolsce Żydzi, Poznań 1998; tenże, Chawerim. Poznańscy Żydzi, 
Poznań 2018; tenże, Poznań  – majn hejm. Historia Barucha Bergamana, przeł. D. Rzeczkowska, Poznań 2019.

54 Z. Pakuła, Dziesięciu profesorów, „Miasteczko Poznań” 2019, nr 2, s. 65-79.
55 Żydzi na Uniwersytecie Poznańskim, rozmowa Magdy Ziółek z Rafałem Witkowskim, „Życie 

Uniwersyteckie” 2020, nr 7-8, s. 10-11; Dla Żydów drzwi były zamknięte…, rozmowa Magdy Ziółek z Pio-
trem Foreckim, tamże, 2020, nr 9, s. 22-23; Uniwersytet Poznański nie stanowił szczególnego przypadku…, 
rozmowa Magdy Ziółek z Anną Wolff-Powęską, tamże, 2020, nr 10, s. 14-15; Nie wszyscy milczeli, rozmowa 
Magdy Ziółek z Krzysztofem Podemskim, tamże, 2020, nr 11, s. 18-19. Zob. także: Uniwersytet Poznański 
zbadał historię własnego antysemityzmu. Ani jednego profesora Żyda, rozmowa Violetty Szostak z Maciejem 
Michalskim, „Gazeta Wyborcza” Tygodnik Poznań z 7 czerwca 2020.
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Członkowie komisji, ze względu na swoje zainteresowania badawcze, opra-
cowywali różne aspekty antysemickiej przemocy na Uniwersytecie Poznańskim. 
Komisja także zaprosiła do współpracy uczone i uczonych, których analizy wzbo-
gacały prace zespołu i uzupełniały nieobjęte dotychczasowymi badaniami obszary. 
Ostatecznie korpus tekstów został podzielony na trzy części. Pierwsza prowadzi od 
badań Anny Wolff-Powęskiej obejmujących szeroki środkowoeuropejski kontekst 
rozprzestrzeniania się antysemityzmu na uniwersytetach, przez relację Krzysztofa 
Podemskiego na temat reakcji polskich intelektualistów okresu międzywojennego, 
a szczególnie socjologów, na treści antysemickie. W tej samej grupie tekstów znaj-
duje się artykuł Rafała Witkowskiego, w którym autor omawia kontekst obecności 
Żydów w Poznaniu i Wielkopolsce w okresie pierwszych dziesięcioleci XX wieku 
i tekst Macieja Michalskiego, w którym autor prezentuje historię relacji między Uni-
wersytetem Poznańskim i jego władzami a żydowskimi studentkami i studentami 
oraz między żydowskimi a polskimi studentkami i studentami. W drugiej grupie 
tekstów zaprezentowano wyniki podstawowych badań archiwalnych i omówiono 
żydowskie studentki i żydowskich studentów Uniwersytetu Poznańskiego jako 
grupę społeczną. Półtoraroczne badania archiwalne zaowocowały dwoma teksta-
mi, których autorkami są Celina Barszczewska, Oliwia Gromadzka, Magdalena 
Patrzałek-Graś i Agnieszka Zawisza. W pierwszym tekście autorki przedstawiają 
strukturę i stan zachowania archiwaliów osobowych żydowskich studentek i stu-
dentów. W drugim zaś podejmują próbę narysowania zbiorowego portretu tej 
grupy studentek i studentów Uniwersytetu Poznańskiego w okresie międzywo-
jennym. W tej samej części pomieszczono artykuł Macieja Michalskiego na temat 
statystycznego ujęcia społeczności żydowskich studentek i studentów. Wreszcie 
w trzeciej grupie tekstów ujęte zostały artykuły dotyczące antysemickich prak-
tyk polskich studentów Uniwersytetu Poznańskiego w okresie międzywojennym 
oraz antysemickiej atmosfery Poznania lat trzydziestych XX wieku. Piotr Forecki 
w obszernym studium skupił się na roli polskich studentów i funkcjonujących na 
uczelni studenckich organizacji w rozprzestrzenianiu się antysemityzmu, a także 
na ich udziale w aktach przemocy wobec żydowskich studentek i studentów. Polską 
i zagraniczną prasę jidyszową w kontekście doniesień na temat wydarzeń z Uni-
wersytetu Poznańskiego analizowała Aleksandra Gluba-Pieprz. Rafał Witkowski 
przedstawił wydarzenia związane z uchwaleniem w 1937 roku w Poznaniu przez 
nadzwyczajny walny zjazd Związku Lekarzy Państwa Polskiego paragrafu aryjskiego, 
obejmującego członków tej zawodowej organizacji. Bogumiła Kaniewska i Maciej 
Michalski wspólnie przygotowali analizę treści poznańskiej prasy antysemickiej 
z lat trzydziestych XX w. w kontekście budowania wrogiej postaci Żyda i sprzyja-
jącej mu zdrajczej figury „szabesgoja”. Bliźniacze badania, związane z analizą prasy 
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antysemickiej, ale w kontekście zamieszczanych w niej antysemickich rysunków, 
przeprowadziła Agnieszka Baszko. Uzupełnieniem artykułów analitycznych jest 
prezentacja wyboru źródeł ściśle powiązanych z przedstawionymi artykułami, 
przygotowana przez Małgorzatę Praczyk i Tomasza Schramma. 

Autorzy prezentowanych w niniejszym tomie artykułów podkreślają często 
niepełne wyczerpanie analizowanego zagadnienia lub też zarysowują obszary 
badawcze, które zostały odsłonięte dzięki przedstawianym pracom. W wypadku 
prezentowanej książki nie są to tylko zwyczajowe zapewnienia. Mamy do czynie-
nia z otwarciem nowych pól badawczych, wskazaniem wątków dla naukowczyń 
i naukowców, którzy zechcą w przyszłości podjąć tę tematykę, a przede wszystkim 
z rozpoznaniem podstawy źródłowej, która jest na tyle wszechstronna i obszerna, 
że nie było możliwości wykorzystania jej w pełni przy opracowywaniu tej książki.

Prace komisji nie mogłyby być przeprowadzone, a książka Wyparte historie.
Antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939 ukończona, gdyby 
nie determinacja, życzliwość i pomoc wielu osób. Dziękujemy rektorom Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, prof. Andrzejowi Lesickiemu oraz 
prof. Bogumile Kaniewskiej za sprzyjanie badaniom prowadzonym przez Komisję 
oraz wspieranie jej prac. Za pomoc dziękujemy także prof. Józefowi Doboszowi, 
dziekanowi Wydziału Historii UAM.

Szczególne podziękowania kierujemy do Pracownic i Pracowników poznań-
skich uczelnianych archiwów – z Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu pod kierownictwem Pani Anny Domalanus, Archiwum Uniwersy-
tetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pod kierownictwem 
Pani Joanny Janczak, Archiwum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu pod 
kierownictwem Pani Magdaleny Kostulak-Zielińskiej oraz Archiwum Akademii 
Wychowania Fizycznego w Poznaniu. Szereg materiałów zostało pozyskanych także 
z Archiwum Państwowego w Poznaniu, którego dyrektorem jest Pan Henryk Kry-
stek. Zaangażowanie osób pracujących w powyższych instytucjach archiwalnych 
umożliwiło zebranie zasadniczego korpusu źródeł historycznych wykorzystywa-
nych w niniejszej pracy. Nie mniej pomocne były Pracownice oraz Pracownicy 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu pod kierownictwem Pani dr Małgorzaty 
Dąbrowicz. Szczególne podziękowania kierujemy do osób pracujących w Pracowni 
Digitalizacji oraz w Oddziale Zbiorów Specjalnych.

Dziękujemy wszystkim, którzy na różnych etapach powstawania tekstów 
dyskutowali ich koncepcję, konsultowali fragmenty bądź całość tekstu – przede 
wszystkim prof. Lucynie Błażejczyk-Majce, prof. Kamili Budrowskiej, dr Natalii 
Judzińskiej, dr Emilii Kledzik, prof. Krzysztofowi Makowskiemu, prof. Przemysła-
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wowi Matusikowi, prof. Michałowi Musielakowi, prof. Anicie Napierale, prof. To-
maszowi Sobierajowi, prof. Marii Solarskiej, mgr Jakubowi Skuteckiemu, mgr Ewie 
Sumelce. Za cenne uwagi dziękujemy recenzentom wydawniczym: dr Joannie 
Beacie Michlic i prof. Grzegorzowi Krzywcowi.

Za skuteczne organizowanie zaplecza prac Komisji oraz pomoc w zakresie 
kontaktów z mediami dziękujemy Pani Katarzynie Wali, zaś za stworzenie wi-
zualnej sfery działań komisji Pani Agnieszce Juraszczyk z Fundacji TRES i Panu 
Maciejowi Betherowi.
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UWAGI REDAKCYJNE

Wspólną decyzją Autorek i Autorów pomieszczonych w niniejszym tomie tek-
stów oraz ich redaktorów było przyjęcie zasady, że wszystkie cytaty źródłowe 
zapisywane będą w wersji oryginalnej. Przyjęliśmy, że zaznaczane będą tylko te 
przypadki, które mogą budzić wątpliwości co do poprawności zapisu. Ta ogólna 
zasada dotyczy także pisowni słowa „Żyd”. W okresie międzywojennym zapis od 
małej litery – „żyd” – podobnie jak współcześnie, wynikał z uwzględniania w tym 
pojęciu desygnatu wyznania religijnego. Jednakże niekiedy i nie tylko w języ-
ku autorów związanych z obozem narodowym, pisownia od małej litery służyła 
również deprecjonowaniu Żydów. Chcąc uwidocznić ten fakt, zdecydowaliśmy 
o zachowaniu oryginalnej pisowni56.

56 Problem dla okresu międzywojennego omawia m.in. A. Landau-Czajka, W jednym stali domu…, 
s. 29-49. Por. także stanowisko postulujące zapis pojęcia „Żyd”, niezależnie od kontekstu znaczeniowego, 
zawsze od wielkiej litery: S. Krajewski, Nasza żydowskość, Kraków – Budapeszt 2010, s. 22-23. Za tą pro-
pozycją idzie np. redakcja czasopisma „Chidusz. Magazyn żydowski”, Dlaczego Żyd piszemy zawsze wiel-
ką literą?, https://chidusz.com/dlaczego-zyd-piszemy-zawsze-wielka-litera/ [dostęp: maj 2022]. Stanisław 
Krajewski zastrzegał jednak: „Może ja jestem zbyt radykalny, ale odrzucam rozróżnienie, które formalnie 
obowiązuje w gramatyce polskiej i wzywam wszystkich, by to też czynili. Formalnie ma się pisać «Żyd», 
gdy chodzi o narodowość, a «żyd», gdy chodzi o wyznanie. Jednakże jedno jest z drugim nierozerwalnie 
związane. […] będąc «żydem» jest się automatycznie «Żydem»”, S. Krajewski, Nasza żydowskość…, s. 22. 
Interesujące, że popularny w Poznaniu pisarz i publicysta Adolf Nowaczyński, ogłaszający w okresie 
międzywojennym antysemickie treści, w części swoich tekstów pisał rzeczownik „Żyd” od wielkiej litery. 
Por.: A. Nowaczyński, Warta nad Wartą, Poznań 1937; tenże, Poznaj Poznań, Poznań 1939.
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CZĘŚĆ PIERWSZA

„[…] JEDEN Z PROFESORÓW ZBLIŻYŁ SIĘ DO MNIE,  
NADMIENIAJĄC, ŻE PROF. C. JEST ZNAKOMITĄ SIŁĄ NAUKOWĄ,  

ALE JEST ŻYDEM […]”

PROF. HELIODOR ŚWIĘCICKI
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Anna WOLFF-POWĘSKA

UNIWERSYTETY  
EUROPY ŚRODKOWEJ  

W CIENIU ANTYSEMITYZMU

WPROWADZENIE

Ukazanie sytuacji Żydów na uniwersytetach środkowoeuropejskich jest zasadne 
z kilku co najmniej względów. Stanowi ona nie tylko tło porównawcze dla polskich 
uczelni, w tym Uniwersytetu Poznańskiego, lecz jest również odzwierciedleniem 
i konsekwencją wielowiekowego antyjudaizmu oraz integralną częścią polityki 
wykluczania „obcego” i posługiwania się utrwalonym stereotypem Żyda. 

Wyobrażenie „obcego” stanowiło od wieków poręczne narzędzie władzy, 
które służyło konstruowaniu tożsamości wspólnoty, opartej na zastraszaniu 
wizją Żyda jako uosobienia wroga i potrzebą obrony przed nim. Jak pisze ame-
rykańska filozofka Martha Nussbaum: „Żydzi są wszędzie dookoła, ukryci za 
maską miłych, normalnych ludzi. Nadejdzie jednak dzień, kiedy wyjdą z ukrycia 
i nas zabiją”1. 

Zaklinane przez wielu intelektualistów wartości europejskie, szczególnie oświe-
cenie i humanizm, mają swój rewers: to barbarzyństwo, kolonializm, faszyzm, 
antysemityzm, ludobójstwo. Bez uwzględnienia obu twarzy cywilizacji europejskiej, 
nie ma mowy o obiektywnej historiografii. Okres międzywojenny pokazał bowiem, 
iż alma mater, uznawana przez wieki za panteon o kulturotwórczym znaczeniu, 
odświętne Gaudeamus igitur, nie jest dana raz na zawsze. Lata dwudzieste XX w. 
wyznaczyły nowy, najbardziej mroczny rozdział w historii europejskich uczelni.

1 M. Nussbaum, Nowa nietolerancja religijna. Przezwyciężyć politykę strachu w niespokojnych czasach, 
przekł. S. Szymański, Warszawa 2018, s. 67.
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Dla Europy Środkowej okres międzywojenny to swoiste laboratorium w za-
kresie polityki wobec mniejszości żydowskiej. Rozpad starego świata w wyniku 
I wojny światowej doprowadził do odzyskania niepodległości państw, pozostają-
cych przez stulecia pod obcą zwierzchnością. Kraje, które wyłoniły się w wyniku 
upadku wieloetnicznych i wielokulturowych mocarstw: imperium osmańskiego, 
Austro-Węgier, Cesarstwa Niemieckiego oraz carskiej Rosji, z gorliwością neofity 
konstruowały nową tożsamość opartą na homogenizacji narodowej. 

Dla ludności żydowskiej, osiadłej od stuleci w tej części Europy, była to nowa 
sytuacja. Poczuła się ona w nowych państwach zagrożona. Poza Rosją carską w po-
zostałych wieloetnicznych mocarstwach Żydzi wspierali zwierzchności dawnych 
imperiów jako gwarantów bezpieczeństwa. Dla Żydów osmańskich przejęcie Salo-
nik, ojczyzny największej gminy żydowskiej, przez Grecję, oznaczało intensywną 
hellenizację. W Bukowinie otrzymali w XIX w. status grupy narodowej. W jej sto-
licy, Czerniowcach, powstał w roku 1875 Uniwersytet im. Franciszka Józefa, w któ-
rym nauczano w językach: niemieckim, rumuńskim i ukraińskim. W Austrii już 
w roku 1781 cesarz Józef II zniósł nadzwyczajne podatki dla Żydów, konieczność 
noszenia żółtej łaty, zakaz uczęszczania na uniwersytet. Jego reformy oświeceniowe 
napotykały jednak na opór urzędników i trafiały najczęściej w społeczną próżnię.

Splot sukcesu nowoczesnych, liberalnych idei z emancypacją i awansem ży-
dowskiej społeczności miał dla losów europejskich Żydów tragiczne następstwa. 
Żydzi byli beneficjentami oświeceniowej i przemysłowej rewolucji. Podzielali 
entuzjazm dla nowych prądów ideowych, które po raz pierwszy w dziejach przy-
niosły im prawo do godnego życia. Początek wolności i rozkwitu żydowskiej 
przedsiębiorczości zbiegł się w czasie z przeobrażeniami struktur społecznych, 
efektem urbanizacji i industrializacji na przełomie XIX i XX w. Żydzi musieli 
wzbudzać zazdrość otoczenia.

Podczas gdy społeczności nowych państw zmagających się po wojnie z nędzą, 
rozwarstwieniem społecznym nie potrafiły stawić czoła nowym wyzwaniom gospo-
darczym, większość Żydów, których życie przez wieki było ciągłą sztuką dopasowy-
wania do niesprzyjających warunków, radziła sobie lepiej. Inteligencja żydowska 
korzystała z dobrodziejstw nowej epoki. Zachłystnęła się możliwością kształcenia. 
Ich nowa pozycja, osiągnięcia naukowe i gospodarcze kontrastowały tym bardziej 
ze światem ubóstwa wielkomiejskiego. Szczególnie w krajach katolickich, gdzie 
według wszelkich wyobrażeń świat żydowski, który dawno powinien być skazany 
na nicość, trwał i rozwijał się, nie godzono się z nową sytuacją.

Reformy polityczne i społeczne kontrastowały z przednowoczesną mental-
nością. Czynnikiem wspierającym wrogość wobec mniejszości etnicznych i re-
ligijnych na przełomie XIX i XX w. były masowe emigracje Żydów z obszarów 
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największej dyskryminacji. Lawina pogromów w Rosji doprowadziła do masowej 
ucieczki Żydów na zachód. Pierwsza wielka fala ucieczek miała miejsce w latach 
1881-1882. Odtąd rocznie opuszczało Rosję około 50 do 60 tysięcy Żydów. Po wy-
daleniu ich z Moskwy w roku 1891 uciekło 110 tysięcy, w następnym 137 tysięcy. 
Pomiędzy rokiem 1881 a 1914 tylko samą Galicję opuściło 350 tysięcy Żydów. 
Znaczna ich część przybyła do Austrii, w której w roku 1914 mieszkało 2,5 miliona 
ludności żydowskiej2.

Narodzinom państw narodowych po roku 1918 i nowym porządkom poli-
tycznym w krajach powersalskich towarzyszył proces polonizacji, madziaryzacji, 
homogenizacji narodowej, a wraz z nim skierowana przeciw Żydom przemoc 
najpierw słowna, później fizyczna. Polityczne fantazje i fobie, ugruntowane w świa-
domości i w kulturze ludowej antyżydowskie mity, przyczyniły się do ukierunko-
wania strategii politycznej wobec mniejszości, która sprowadzała się do „kwestii 
żydowskiej” i prób jej rozwiązania.

NOWE GRANICE, NOWE PORZĄDKI 3

Przejawy antysemityzmu na uczelniach oraz przywoływane argumenty mające 
uzasadniać dyskryminacyjne praktyki wobec studentów żydowskich były wszędzie 
podobne. Jego intensywność, jak i stopień upowszechnienia zależały jednak od 
tradycji kulturowej i religijnej oraz kultury politycznej poszczególnych krajów. Na 
relacje w świecie akademickim rzutowały między innymi zmiana granic w konse-
kwencji I wojny światowej i odzyskanie niepodległości przez narody tego regionu, 
co stworzyło podatną glebę dla erupcji nacjonalizmu oraz faszyzacji raczkujących 
demokracji. Zmiany graniczno-terytorialne przyczyniły się do rozbudzenia po-
czucia krzywdy, a dyskryminacyjne praktyki wobec studentów żydowskich niemal 
wszędzie miały charakter odreagowania wobec postanowień traktatu wersalskiego. 

Wpływowi politycy węgierscy traktowali wprowadzoną u progu lat dwudzie-
stych XX w. ustawę numerus clausus jako narzędzie kary wobec Żydów za rewolucję, 
za przegraną wojnę oraz krzywdzące postanowienia traktatu w Trianon. W wyniku 
ustaleń traktatu Węgry utraciły dostęp do morza, niemal dwie trzecie ludności 
(z 21 milionów pozostało osiem milionów) oraz dwie trzecie obszaru państwa 

2 Za: P. Johnson, Historia Żydów, przekł. M. Godyń, M. Wójcik, A. Nelicki, Kraków 2000, s. 364.
3 Analiza porównawcza obejmuje uniwersytecki antysemityzm w kilku krajach środkowoeuro-

pejskich. Z uwagi na nierównomierność zainteresowań powyższą tematyką badawczą w poszczególnych 
krajach i wynikające zeń znaczne luki źródłowe, niniejszy tekst należy potraktować wyłącznie jako próbę 
zarysowania głównych różnic i podobieństw w polityce i postawie wobec studentów pochodzenia ży-
dowskiego. 
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(z 325 tysięcy km kw. pozostało 93 tysiące km kw.), które przypadły Czechosło-
wacji, Rumunii, Jugosławii i Austrii. Poza granicami Węgier znalazło się 3,5 mi-
liona Węgrów. „Nie” dla dyktatu pokojowego z Trianon stanowiło ważne spoiwo 
dla podzielonego społeczeństwa węgierskiego i pożywkę dla nacjonalistycznych 
i antykomunistycznych sił.

W kontekście strat wynikających z ustaleń w Trianon przywoływano teorię 
„żydowskiego spisku”. Wielu przywódców politycznych kraju było zgodnych w prze-
konaniu, iż Żydzi muszą „wyrównać” rachunek krzywd, wykorzystując swe wpływy 

„w celu przywrócenia historycznych granic Węgier”. Minister kultury István Haller, 
uznany za „ojca numerus clausus”, pisał w swych pamiętnikach: „Dopóki będzie 
obowiązywać Trianon, będzie numerus clausus”. Kunó Klebelsberg, najbardziej 
wpływowy w kwestiach edukacji polityk, oznajmił podczas wystąpienia w parla-
mencie w roku 1924, iż los Żydów na Węgrzech zależy od ustępstw wielkich mo-
carstw w kwestii granic. „Niech oddadzą nam dawne Wielkie Węgry, a wówczas 
my będziemy w stanie uchylić tę ustawę”4. 

Na początku lat dwudziestych XX w. na Uniwersytecie Budapeszteńskim 
zarejestrowało się około 4500 studentów urodzonych na utraconym terytorium. 
W tym samym czasie kraj zyskał dwa uniwersytety z Kluż-Napoki (obecnie w Ru-
munii), przeniesiony do Segedynu i z Preszburga (dziś Bratysława) do Peczu. 
Argumenty, które miały uzasadniać ograniczanie liczby żydowskich studentów 
rzekomym zabieraniem przez nich miejsc węgierskim studentom, były sprzecz-
ne z rzeczywistością. Ani uchodźcy, ani młodzi z chrześcijańskiej klasy średniej 
nie ubiegali się o miejsca na wyższej uczelni. Również studenci-uchodźcy nie 
skorzystali z oferty przeniesionych uniwersytetów, preferując Uniwersytet Bu-
dapeszteński. 

W Rumunii, która jako pierwsza w całym regionie uzyskała niepodległość, 
potwierdzoną mocą kongresu berlińskiego w roku 1878, trwała aż do wybuchu 
I wojny intensywna debata na temat tzw. kwestii żydowskiej. Dominowało przeko-
nanie, iż rumuński naród jako „łacińska wyspa w słowiańskim morzu” powołana 
jest do cywilizacyjnej misji wobec „niecywilizowanych Żydów”5. Rumuńscy polity-
cy traktowali w roku 1878, 1919 i kolejny raz w 1939 polityczno-międzynarodowe 
i gospodarcze kwestie przez pryzmat „problemu żydowskiego”.

4 M.M. Kovács, The numerus clausus in Hungary 1920-1945, [w:] Alma Mater Antisemitica. Aka-
demisches Milieu, Juden und Antisemitismus an den Universitäten zwischen 1918 und 1939, red. R. Fritz, 
G. Rossoliński-Liebe, J. Starek, Wien 2016, s. 103, 104.

5 D. Müller, „Nationalisierte Zivilgesellschaft”, Ungleiche Staatsbürger in Rumänien, 1890-1910, 
[w:] Die Praxis der Zivilgesellschaft, Akteure, Handeln und Strukturen im internationalen Vergleich, red. 
A. Bauerkämper, Frankfurt am Main – New York 2003, s. 231-250.
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W przeciwieństwie do Węgier obszar Rumunii uległ w stosunku do starego 
Królestwa, będącego przed wojną państwem niemal homogenicznym, podwoje-
niu, a udział mniejszości w ogóle populacji wzrósł czterokrotnie. W nowo przy-
łączonych prowincjach niektóre mniejszości miały pozycję dominującą (Węgrzy 
i Niemcy w Transylwanii i Bukowinie, Rosjanie w Besarabii, Bułgarzy w Dobrudży) 
i często wspierały programy rewizjonistyczne. Odsetek mniejszości żydowskiej 
utrzymał się na niezmienionym poziomie, mimo znacznego wzrostu bezwzględnej 
liczby ludności i była to społeczność bardzo zróżnicowana pod względem tożsa-
mości grupowej, społeczno-ekonomicznie rozwarstwiona.

Mniejszość żydowska, druga po węgierskiej, stanowiła 4,2 procent ogólnej 
liczby ludności. 70 procent Żydów zamieszkiwało w nowych prowincjach. Kul-
turowa nacjonalizacja państwa miała na celu wymianę elit na nowo pozyskanych 
terenach, tym samym zaś elit uniwersyteckich. Obok istniejących uniwersytetów 
w Bukareszcie i Jassach dołączyły dwa nowe: w Kluż-Napoce i Czerniowcach. 
Studenci żydowscy pochodzili tak jak w większości krajów ze środowisk miejskich, 
mieszkali w domach rodzinnych i byli tak jak i w innych krajach mniejszością 
etniczną najlepiej reprezentowaną na uniwersytetach. Natomiast Węgrzy, Austria-
cy, Niemcy rumuńscy woleli studiować w krajach pochodzenia. Z tych między 
innymi względów w latach 1922-1933 Żydzi stanowili 16,4 procent wszystkich 
studiujących w Rumunii. 

Austriackie uniwersytety wyróżniał klimat ideowy i polityczny kształtowany 
przez związki z Niemcami. W żadnym innym kraju środkowoeuropejskim stu-
denci oraz młodzi adepci nauki nie wykazywali tyle entuzjazmu dla wojny, co 
w Austrii Franciszka Józefa. Na Uniwersytecie w Wiedniu w sierpniu 1914 roku 
na posiedzeniu studenckich korporacji, w obecności rektora utworzono Akade-
micki Legion. Już w pierwszych dniach zgłosiło się ponad 300 ochotników6. Życie 
w pod hasłem „Bóg, cesarz, ojczyzna” oddało w czasie wojny około 600 studentów. 
Paleontolog, prof. Othenio Abel uskarżał się w 1917 roku, iż uczenie przestało 
mu sprawiać jakąkolwiek satysfakcję: „Moi pracowici studenci są na froncie, a co 
pozostało to polscy Żydzi, których już sam widok przyprawia o wymioty. Czuję 
się podczas moich wykładów czasem jak głupiec. Motłoch, który wypełnia teraz 
sale wykładowe, jest przerażający”7.

Klęska, ogromne straty, upadek wielowiekowego cesarstwa i nastanie republiki, 
nędza lat powojennych, wszystko to wpływało na niepokoje społeczne oraz rady-
kalizację społeczeństwa, co nie pozostawało bez wpływu na życie uniwersyteckie. 

6 K. Taschwer, Hochburg des Antisemitismus. Der Niedergang der Universität Wien im 20. Jahrhun-
dert, Wien 2015, s. 46.

7 Tamże, s. 52.
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Upadek monarchii oznaczał spore turbulencje na uczelniach. Podczas gdy w roku 
1913/14 na wówczas pięciu niemieckojęzycznych uniwersytetach (Wiedeń, Graz, 
Innsbruck, Praga i Czerniowiec) zatrudnionych było około 1500 wykładowców, 
w trzech pozostałych w 1918/19 było ich mniej niż 1200. Uznano to za ograniczenie 
możliwości kariery dla rodzimej profesury. Niektórzy wyemigrowali do Szwajcarii 
i Niemiec, co oceniono w nacjonalistycznych kręgach jako „wykrwawienie” wie-
deńskich uczelni. Nie lepsza była sytuacja studentów.

Do najbardziej sfrustrowanych katastrofalną sytuacją po wojnie należeli tzw. 
studenci wojenni, straumatyzowani przez przeżycia frontowe. Winą za brak miejsc 
w salach wykładowych i laboratoriach, deficyt mieszkań i głód obciążali Ostjuden, 
którzy uciekając przed pogromami w Rosji, Polsce i Rumunii, szukali schronienia 
w Austrii. Nowo powstała w 1919 roku organizacja zrzeszająca wszystkich studen-
tów niemieckojęzycznych uniwersytetów Europy Środkowej rychło przyjęła na 
swe sztandary hasła o wyraźnie antysemickim ostrzu. Dominujący głos uzyskali 
w niej przedstawiciele studentów i wykładowców z chrześcijańsko-narodowego 
skrzydła, wspierani przez polityków prawicowych i niektóre władze rektorskie 
uczelni austriackich.

Na tle narastającej atmosfery dyskryminacji żydowskich studentów na uczel-
niach krajów środkowo-wschodnio-europejskich swą postawą wyróżniała się 
Czechosłowacja. Prawa obywatelskie Żydów nie zostały w Pierwszej Republice 
Czechosłowacji (1918-1938) zakwestionowane. Nie brakowało wprawdzie ataków 
skierowanych przeciw ludności żydowskiej, ale nastrój antysemicki nie zdomino-
wał kultury politycznej kraju. Przyczyny tej odmiennej sytuacji są złożone, jeśli 
uwzględnić kompleksowe stosunki między polityką władz, żydowską tożsamością 
i międzynarodową polityką. Różna była sytuacja ludności żydowskiej w czeskiej 
i słowackiej części kraju. W Czechach, szczególnie w Pradze, była to ludność 
zintegrowana o wysokim stopniu sekularyzacji. W Słowacji przeciwnie, to spo-
łeczność kultywująca swe rytuały, religię, język. Te społeczno-kulturowe różnice 
uwypuklały „mieszane” małżeństwa. Między rokiem 1929 a 1933 odnotowano 
ich w całej Republice 19 procent, z tego w Czechach 43,8, Morwach 30, Słowacji 
9,2, Ukrainie Karpackiej 1,38.

Swą pozycję i szacunek na arenie międzynarodowej zyskała międzywojenna 
Czechosłowacja, państwo demokratyczne, o liczącej się w świecie gospodarce, 
w dużej mierze dzięki osobie pierwszego jej prezydenta, którym był Tomáš Gar-

8 M. Schulze, Wessel, Entwürfe und Wirklichkeiten. Die Politik gegenüber den Juden in der Ersten 
Tschechoslowakischen Republik 1918 bis 1938, [w:] Zwischen großen Erwartungen und bösem Erwachen. 
Juden, Politik und Antisemitismus in Ost-und Südosteuropa 1918-1945, red. D. Dahlmann, A. Hilbrenner, 
Paderborn – München – Wien – Zürich 2007, s. 123.
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rigue Masaryk. Jako polityk, naukowiec i intelektualista pragnął on wprowadzać 
w życie ideał narodu oparty na humanizmie, oświeceniu, ukształtowany przez 
czeską reformację. Zarówno Masaryk, jak i Edvard Beneš, obaj przebywający 
podczas wojny na emigracji, przekonywali do takiej wizji państwa przywódców 
Ententy. Polityce pierwszych władz politycznych zawdzięczali Czesi i Słowacy 
utrzymywanie polityki wobec mniejszości w ryzach. Największym problemem dla 
młodej demokracji czechosłowackiej pozostawali nie Żydzi, lecz Niemcy, których 
pozycja i roszczenia okazały się ważące dla losów państwa. 

Obaj politycy traktowali stosunek Czechów i Słowaków do Żydów jako pa-
pierek lakmusowy dojrzałości cywilizacyjnej narodu. Chodziło o międzynaro-
dowy wizerunek nowego państwa. Dotychczasowy antysemityzm traktowano 
jako ponure dziedzictwo klerykalizmu monarchii austro-węgierskiej. Sami Żydzi 
w porównaniu z mniejszością niemiecką i węgierską stanowili grupę lojalnych 
obywateli, a czeski antysemityzm określali jako „znośny”9. 

Podczas gdy w oficjalnej polityce rządu podkreślano pozytywny stosunek do 
Żydów jako integralnej części narodu, w świadomości, w literaturze, w mitach 
funkcjonował stereotypowy wizerunek Żyda jako „kapitalisty”, „lichwiarza”, „ko-
munisty”, „bolszewika”. W latach dwudziestych XX w. dawał o sobie znać rozdźwięk 
między idealistycznym programem politycznym liberalnych sił Czechosłowacji 
a nastrojami społecznymi oraz konflikt między rządową polityką a władzami 
komunalnymi, szczególnie w Pradze, dotyczący postawy wobec społeczności 
żydowskiej10. Tak jak w pozostałych krajach regionu, tak i tu system edukacji 
i szkolnictwa wyższego stanowił najbardziej konfliktogenny obszar starć o wpływy 
w kształtowaniu przyszłych elit. 

Obiektem starć były między innymi dwa praskie uniwersytety: Uniwersytet 
Karola, powstały w roku 1348, najstarsza uczelnia wyższa w regionie środkowoeu-
ropejskim, podzielony w 1882 na czeski, funkcjonujący jako właściwy kontynuator 
starego Uniwersytetu Karola oraz Niemiecki Uniwersytet Karola i Ferdynanda. 
Dla rodzimych nacjonalistów obie uczelnie były ważnym instrumentem homo-
genizacji i mobilizacji młodych ludzi. Tu ścierały się ugrupowania reprezentujące 
mniejszość niemiecką i żydowską, Słowaków oraz Czechów. Z jednej strony miała 
miejsce „obrona” nauki przed germanizacją i judeizacją, z drugiej, toczyła się walka 
o subwencje dla żydowskich i niemieckich szkół, bibliotek, domów studenckich, 
ośrodków kultury.

9 L. Lipscher, Die soziale und politische Stellung der Juden in der Ersten Republik, [w:] Die Juden 
in den böhmischen Ländern, red. F. Seibt, München 1983, s. 269-280.

10 Ostmitteleuropa zwischen den beiden Weltkriegen (1918-1939). Stärke und Schwäche der neuen 
Staaten, nationale Minderheiten, red. H. Lemberg, Marburg 1997, s. 283-312.

Adam Mickiewicz University Press © 2022



ANNA WOLFF-POWĘSKA

48

NUMERUS CLAUSUS

Apele o wprowadzenie systemu kwotowego, którego celem było wykluczenie 
studentów i wykładowców żydowskich, pojawiały się systematycznie w Europie 
Środkowo-Wschodniej. Wszędzie preparowano te same argumenty o „żydowskiej 
ekspansji” i nadreprezentacji żydowskich studentów na uczelniach, które były 
sprzeczne z ówczesną rzeczywistością akademicką. Wzbogacano je stopniowo 
o rasistowską ideologię i pseudonaukowe teorie.

Uniwersytety, nie czekając na prawne upoważnienie, wprowadzały własne 
ograniczenia. Mimo iż od początku używano różnych eufemistycznych określeń, 
nie ulegało wątpliwości, że była to kwota rasowa, kwota żydowska. Nie rozwią-
zywała ona żadnego problemu społecznego. Stała za nią konkretna ideologia; 
rasistowski antysemityzm integrujący katolicko-narodowe siły. Argument nadre-
prezentacji Żydów wśród absolwentów wyższych uczelni, czy wręcz „nadmiernej 
ekspansji żydowskiej” i konieczności ochrony chrześcijańskiej młodzieży był 
umocowany w stereotypie Żydów jako dominującej grupy w najważniejszych 
sektorach życia społecznego i gospodarczego. Ustawa bynajmniej nie zwiększyła 
odsetka nieżydowskich studentów. Inni kandydaci albo nie spełniali wymogów, 
albo nie ubiegali się o miejsce na uczelni. Ustawa antyżydowska była prawem 
nienawiści w poszukiwaniu kozła ofiarnego w związku z powojennymi proble-
mami odradzających się państw narodowych. Za wieloma wypowiedziami stało 
poczucie niższości. 

Węgry były pierwszym krajem w Europie, który 26 września 1920 ustanowił 
numerus clausus. Parlament przyjął ustawę przygniatającą większością głosów 
między innymi w odpowiedzi na demonstracje studentów domagających się dra-
stycznych rozwiązań. Nowe prawo pozbawiało Żydów nie tylko równouprawnienia 
w społeczeństwie węgierskim. Dawało ono ministrowi edukacji i religii przywilej 
corocznego ustalania kwoty studentów na uniwersytetach i ich wydziałach. Już 
sam fakt, że to rząd odgórnie decydował o liczbie miejsc dla studiujących, oznaczał 
upolitycznienie problemu. Nigdzie poza Węgrami żądania wprowadzenia numerus 
clausus nie uzyskały przynajmniej do lat trzydziestych XX w. oficjalnego poparcia 
tak wielu przedstawicieli elit politycznych. Dlatego między innymi władze węgier-
skie stosowały aż do lat trzydziestych XX w. strategię kamuflażu. 

Węgierskie władze w obawie przed reakcją Ligi Narodów i napiętnowaniem 
Węgier jako państwa antysemickiego stosowały strategię takich rozwiązań praw-
nych, które prowadziłyby do zamierzonego celu, a jednocześnie nie spowodowały 
dla kraju żadnych perturbacji międzynarodowych. Równolegle jednak, jak wynika 
z prywatnej korespondencji, nie brakowało wypowiedzi polityków, którzy zakła-
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dali, iż całkowite otwarcie bram uczelni i „spuszczenie z uwięzi na naród tysięcy 
żydowskich studentów” oznaczałoby prawdziwą katastrofę. 

Dyskryminacyjny charakter ustawy wynikał z założenia, iż każdy uniwersytet mógł 
przyjąć tylu studentów każdej „narodowości” lub „rasy”, jaka była proporcjonalna do 
ich udziału w ogólnej populacji. Ustalenia te nie uderzały jednak w inne mniejszości. 
Rada Uniwersytetu Budapeszteńskiego nie ukrywała bowiem w swych ustaleniach 
z 1922 roku, iż „proporcje grup rasowych lub narodowości są stosowane tylko w celu 
ustalenia, czy kandydat jest Żydem, czy nie”11. Współcześni węgierscy badacze nie 
mają wątpliwości, iż ówczesne manipulowanie danymi statystycznymi miało wykazać, 
iż awans edukacyjny Żydów narusza interesy ludności węgierskiej. De facto jednak 
numerus clausus „zabezpieczał w dużej mierze interes 210 tysięcy chrześcijańskich 
rodzin z klasy średniej kosztem 60 tysięcy podobnie sytuowanych rodzin żydowskich”12.

Wprowadzanie w życie kwoty żydowskiej wymuszane było zarówno przez 
władze uczelni, jak też częściej pod wpływem nacjonalistycznie nastawionych or-
ganizacji studenckich. Wprowadzona ustawa zmieniała całkowicie status prawny 
Żydów. Odpowiedzialny za edukację polityk, Kunó Klebelsberg, przyznał w Par-
lamencie w 1927 roku, że numerus clausus wprowadzono z zamiarem ogłoszenia 
Żydów rasą. „Ponieważ kiedy już Żydzi są ogłoszeni rasą, ucieczka od rasy jest 
niemożliwa w przeciwieństwie do, powiedzmy, ucieczki od religii drogą konwersji 
lub ucieczki od narodowości…”13. Tylko Żydzi bez względu na religię traktowani 
byli jako odrębna grupa narodowa nawet, jeśli ich językiem ojczystym był węgierski. 
Ustawa obowiązywała do roku 1928, kiedy to pod naciskiem Ligi Narodów ustawę 
formalnie zniesiono, by w 1939 wprowadzić ją otwartymi drzwiami.

W większości krajów, w tym także na Węgrzech, uzasadniano konieczność 
wprowadzenia ustawy numerus clausus „nadmierną ekspansją Żydów”. Emancy-
pacja Żydów w Europie doprowadziła w przekonaniu polityków do przejmowania 
coraz więcej uprzywilejowanych stanowisk w życiu społecznym i gospodarczym. 
Stąd ustawę traktowano jako ważny instrument ograniczania żydowskich ab-
solwentów uczelni, tym samym zaś ochrony stanowisk zagwarantowanych dla 

„chrześcijańskiej klasy średniej”. Niektórzy przedstawiciele rządzącej elity choć 
przyznawali, iż od czasu austro-węgierskiego kompromisu z 1867 roku węgierska 
gospodarka nabrała niezwykłego rozpędu głównie dzięki Żydom, to jednak za 

„historyczną zbrodnię” uznali wpuszczenie Żydów do kraju. 

11 M.M. Kovács, The Numerus Clausus in Hungary 1920-1945…, s. 86.
12 Za: G. Aly, Europa przeciwko Żydom 1880-1945, przekł. J. Czudec, Warszawa 2021, s. 329; por. 

szerzej: V. Karady, Das Judentum als Bildungsmacht der Moderne. Forschungsansätze zur relativen Über-
schulung in Mitteleuropa, „Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaft” 8, 1997, s. 348-350.

13 M.M. Kovács, The Numerus Clausus in Hungary 1920-1945…, s. 88.
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Ustawa numerus clausus nie spowodowała jednak po 1920 roku oczekiwanych 
zmian w zakresie proporcji żydowskich i nieżydowskich studentów. Wynikało to 
między innymi z faktu, iż trzy czwarte ludności żydowskiej mieszkało w miastach, 
a większość nieżydowskiej na wsi. Wiejską młodzież nie było stać na studiowanie 
w mieście. Ponadto proporcjonalnie do szkół średnich uczęszczało więcej młodych 
Żydów niż ich nieżydowskich rówieśników. Życie korygowało ustawę, ponieważ 
liczba nieżydowskich kandydatów na studia systematycznie spadała. W 1930 roku 
na 16 930 studentów wyższych uczelni z rodzin wiejskich pochodziło 49 osób. Sam 
fakt, iż 85 procent węgierskich studentów mieszkało w Budapeszcie, determinował 
proporcje, jakie występowały w całym kraju. Ustawa, jak przyznawali sami poli-
tycy, nie rozwiązała żadnych palących problemów społecznych i gospodarczych. 
Była tylko „prowokacyjnym prawem”, zrodzonym, jak stwierdzał były minister 
sprawiedliwości, Károly Grecsák, „w histerii nienawiści”.

Antysemityzm w Rumunii wyróżniał się już w XIX w. dyskryminacją prawną, 
która hamowała aż do I wojny światowej emancypację Żydów. Przedwojenna Ru-
munia miała, wraz z Rosją, dobrze zasłużoną reputację najbardziej antysemickiego 
kraju w Europie14. O ile w innych krajach regionu pod koniec XIX w. antyżydowska 
mobilizacja na uniwersytetach miała charakter oddolny, w Rumunii promotorem 
napięć były elity polityczne.

Znajdowały one wsparcie wśród zubożałej ludności. Powojenna gospodarka 
rumuńska znajdowała się w opłakanym stanie. Problemy społeczno-gospodarcze 
odbiły się w szczególny sposób na ludności wiejskiej. Dla poszkodowanych przez 
wojnę grup społecznych szczególnie zachęcająca okazała się wizja socjalizmu. Dla 
nacjonalistów rumuńskich obawa przed bolszewizmem ożywiała teorię spisku 
agentów komunistycznych, powiązaną z żydowską „podstępnością”. Siedliskiem 
antysemityzmu były uniwersytety. Ci liderzy antysemickich akcji, którzy pochodzi-
li ze wsi, w mieście czuli się wyalienowani15. Upust swojej frustracji dawali w ata-
kach na tych, których uważali za największą konkurencję w staraniach o awans 
społeczny. Solą w oku zarówno dla elity urzędniczej, jak i studentów była domi-
nacja absolwentów farmacji i medycyny pochodzenia żydowskiego (stanowili oni 
30-40 procent ogółu studentów). Najwięcej było ich w Besarabii, w Jassach, gdyż 
tam państwo subwencjonowało w większym stopniu stołówki i domy studenckie.

Założona w 1922 roku Narodowa Unia Chrześcijańskich Studentów Rumunii 
inspirowała antyżydowskie manifestacje, między innymi w Klużu na wydziale me-
dycznym, żądając, by żydowscy studenci uczyli się wyłącznie na ludzkich zwłokach 

14 E. Mendelsohn, The Jews of East Central Europe Between the World Wars, Bloomington 1987, s. 174.
15 I. Livezeanu, Cultural Politics in Greater Romania: Regionalism, Nation-Building and Ethnic 

Struggle, 1918-1930, Ithaka 1995, s. 235.
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„swojej rasy”. Władze państwowe i uniwersyteckie tolerowały bicie, wyrzucanie 
z akademików, sal wykładowych. Przywódcy antysemickich zamieszek wymuszali 
często zawieszanie seminariów. W marcu 1923 roku wyłoniono nową organizację: 
Ligę Obrony Narodowo-Chrześcijańskiej, pierwszą międzynarodową organizację 
polityczną z wyłącznie antysemickim programem. Demokratyczna prasa rumuń-
ska pisała o jej założeniu jako o „narodzinach rumuńskiego faszyzmu”.

W wyniku wewnętrznych sporów i rozłamów powstał w 1927 roku Legion 
Michała Archanioła, przekształcony później na Żelazną Gwardię, organizację 
terrorystyczną, mającą na swym koncie zamordowanie dwóch premierów i kilku 
polityków opozycji. Fascynacja faszyzmem włoskim i niemieckim owocowała 
tworzeniem wśród młodzieży w ramach ruchu legionowego ochotniczych obozów 
pracy, paramilitarnych ćwiczeń oraz batalionów szturmowych. Ruch ten odrzucał 
system parlamentarny, miał charakter rewolucyjny i radykalnie antysemicki. Wzo-
rując się na faszystowskim systemie organizacyjnym, wymagał absolutnej dyscypli-
ny, inicjował propagandowe marsze, mobilizował studentów, którzy coraz chętniej 
wdziewali zielone koszule, mające podkreślać wojskowy charakter. W 1936 roku 
stworzono „zespoły odwetowe”, liczące po 10 studentów, którym przydzielano cele 
wśród rumuńskich polityków. Nastąpiła brutalizacja ruchu legionowego, w którym 
antyżydowska aktywność miała przyczynić się do duchowego i moralnego odro-
dzenia Rumunii i zaakcentowania narodowego charakteru faszyzmu. 

Długa tradycja antysemityzmu charakteryzowała Austrię, ulubioną córę Ko-
ścioła. Kościelny antyjudaizm w połączeniu z politycznym antysemityzmem mu-
siał rzutować tu na nastroje w środowisku akademickim. „Kościelny Leksykon” 
z 1907 roku wyróżniał podwójny antysemityzm; ten, który zwalczał Żydów jako 
rasę. Określony został on jako „antychrześcijański”. Inny zaś, który „domagał się 
tylko szczególnego prawa do ochrony chrześcijańskiej ludności w obliczu szkodli-
wego naporu żydostwa”, uznano za „chrześcijański antysemityzm”16. Ideały kato-
lickiego środowiska wiedeńskiego zostały wprowadzone w czyn, gdy w 1891 roku 
powstała Partia Chrześcijańsko-Społeczna, pierwsza stricte antysemicka partia 
w Europie. Jej pierwszym przewodniczącym został Karl Lueger, doktor nauk praw-
nych, późniejszy burmistrz Wiednia, na którego idee powoływał się Adolf Hitler.

W 1875 roku profesor medycyny Theodor Billroth pisał, że węgierscy i gali-
cyjscy studenci medycyny wykazują pewne „duchowe i cielesne upośledzenie”, co 
dyskwalifikuje ich w zawodzie lekarza. Między bowiem „czysto niemiecką i czysto 
żydowską krwią” istnieje nie do przezwyciężenia różnica17. Podczas prezentacji 

16 Kirchliches Handlexikon. Ein Nachschlagebuch über das Gesamtgebiet der Theologie und ihrer 
Hilfswissenschaften, red. M. Buchberger, t. 1, Freiburg 1907, s. 257.

17 R. Hein, Studentischer Antisemitismus in Österreich, Wien 1984, s. 17-20.
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jego książki „O nauczaniu i uczeniu się w naukach medycznych” doszło do bi-
jatyki w sali wykładowej. Reakcja na jego książkę ujawniła linię podziału mię-
dzy ideologicznymi i politycznymi obozami. Wyznawcy tez zawartych w książce 
Billrotha odwoływali się do uniwersyteckiej statystyki. Po wprowadzeniu pełnego 
równouprawnienia żydowskiej ludności w monarchii austro-węgierskiej liczba 
studiujących na Uniwersytecie w Wiedniu Żydów znacznie wzrosła. Pod koniec 
XIX w. osiągnęła około 33 procent, zaś kadry uczącej na fakultecie medycznym 48. 
Czarny piątek na giełdzie wiedeńskiej 9 maja 1873 i pogłębiający się kryzys go-
spodarczy, wszystko to tworzyło klimat sprzyjający agresywnemu nacjonalizmowi. 
Antysemici austriaccy starali się usunąć Żydów nie tylko z korporacji studenckich, 
lecz również z rozlicznych stowarzyszeń czytelniczych, gimnastycznych, chórów 
i innych grup interesów. 

Uczelnie austriackie stanowiły w okresie międzywojennym najsilniejszy roz-
sadnik rasizmu w regionie. Instytut Anatomii w Wiedniu „wyróżniał się” w in-
tensywności i częstotliwości antyżydowskich burd i zamieszek. Paragraf aryjski 
stosowano tu również powszechnie do korporacji studenckich. Prasa akademicka 
obfitowała w wypowiedzi skierowane przeciw Ostjuden, jak chociażby krytykujące 
zamiar kupna instrumentów medycznych. Argumentowano je obawą, iż może to 
prowadzić tylko do tego, że „jeszcze kilkaset rosyjskich i polskich Żydów będzie 
więcej u nas studiowało i w Wiedniu habilitowało, a dla akademików naszego 
własnego narodu może zabraknąć chleba”.

Praktykowany antysemityzm nie był dla sprawców „kulturową hańbą”, tylko 
„kulturową koniecznością”. Ignaz Seipel, profesor katolickiej teologii, a późniejszy 
kanclerz Austrii, nazwał w 1920 roku „antysemityzm, do którego zmusza nas wal-
ka gospodarcza”, „antysemityzmem konieczno-obronnym”. Rektor Uniwersytetu 
w Wiedniu, Karl Diener (1922/23), geolog i paleontolog, wspierał żądania przez 
niemiecko-narodowych studentów wprowadzenia numerus clausus. Ostrzegał 
przed lewantynizacją Wiednia, inwazją obcych rasowo elementów ze Wschodu, 
określanych jako „rak naszych akademickich stosunków”, elementów, „których 
kultura, wykształcenie i moralność ustępują znacznie naszym niemieckim studen-
tom”. Toteż senat akademicki postanowił 23 marca 1923 wprowadzić nieoficjal-
ne ograniczenie immatrykulacji dla słuchaczy z krajów wschodnioeuropejskich 
z uwagi na „zagrożenie dla niemieckiego charakteru szkół wyższych”. Oficjalne 
wprowadzenie numerus clausus na Uniwersytecie w Wiedniu nastąpiło 25 kwietnia 
1938. Kwota żydowskich studentów została ograniczona do 2 procent całkowitej 
liczby studiujących. W ten sposób jeszcze w letnim semestrze 1938 roku 80-90 
procent z nich zostało wykluczonych. 
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STUDENCI W BOJU

Antysemickie ruchy studenckie stworzyły w środkowym i wschodnim regionie 
Europy dogodny klimat do postępującej radykalizacji, przejawiającej się w fa-
szyzacji i związanej z nią rasistowską stygmatyzacją, w końcu zaś do całkowitego 
wykluczenia żydowskich studentów i ich nauczycieli z życia akademickiego. Naj-
bardziej spektakularny wymiar przybrała ona w Rumunii. Uczelnie rumuńskie nie 
pozostały obojętne na inicjatywy Corneliu Zelea Codreanu, lidera Legionu Michała 
Archanioła. Od powstania Legionu w 1922 roku aż do lat trzydziestych, kiedy 
rozwiązanie „problemu żydowskiego” uznał jego przywódca za historyczną misję 
młodych Rumunów, przeszedł on metamorfozę z lokalnego chuligana, studenta 
Uniwersytetu w Jassach w głównego lidera politycznego, skupiającego młodych 
intelektualistów rumuńskich gotowych do faszystowskiej rewolucji18. 

Antysemityzm rumuński, promowany przez nacjonalistyczne elity polityczne, 
wyróżniała dyskryminacja prawna; towarzyszył on wykluczającej „obcych” polityce 
państwa i uniemożliwiał integrację mniejszości ze społeczeństwem. Agresywna 
postać antysemityzmu dała znać o sobie przede wszystkim na uczelniach wyższych. 
Codreanu zaangażowany był w politykę studencką na Uniwersytecie w Jassach. 
Dziekan Wydziału Prawa Alexandru C. Cuza, ojciec chrzestny Codreanu, wraz ze 
znaczącymi postaciami ze świata nauki i kultury, wspierał powstające jak grzyby po 
deszczu organizacje studenckie skierowane przeciw Żydom. Założone przez twórcę 
Legionu Stowarzyszenie Studentów Chrześcijańskich, rychło przekształcone na 
Narodową Unię Studentów Chrześcijańskich, nie tylko wspierało żądania wprowa-
dzenia na uczelnie numerus clausus, ale było inicjatorem niepokojów i zamieszek 
na ulicach oraz w budynku uniwersyteckim. Studenci żydowscy byli bici, nie po-
zwolono im na wejście do sal wykładowych, wyrzucano ich z domów studenckich. 

Antysemicki nastrój na uniwersytetach, atmosferę bojowej agitacji i zastra-
szania podsycały obok Legionu m.in. takie organizacje, jak: Liga Chrześcijańsko-

-Społeczna, Akcja Rumuńska, Narodowo-Rumuńscy Faszyści, Chrześcijańsko-
-Narodowa Liga Obrony, Zjednoczenie Wszystko dla Ojczyzny, Żelazna Gwardia. 
Legionowy ruch młodych odrzucał system parlamentarny, promował bezpośrednią 
mobilizację studentów i zakładał „natychmiastowe rozwiązanie problemu semic-
kiego” jako „najwyższej wagi konieczność dla Rumunii”19. Jego struktury organi-
zacyjne wzorowały się na ruchu faszystowskim. Ruch studencki, który występował 

18 Za: R. Cârstocea, Students Don the Green Shirt. The Roots of Romanian Fascism in the Antisemitic 
Student Movements of the 1920s, [w:] Alma Mater Antisemitica…, s. 39. 

19 Tamże, s. 60.
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pod szyldem legionowym, propagował już pod koniec lat dwudziestych XX w. 
rewolucyjny program, głoszący wykluczenie Żydów. Kongres studencki w Oradea 
Mare w grudniu 1927 roku przybrał najbardziej radykalną formę, zmieniając się 
w pogrom, który nie miał sobie równego w międzywojennej Rumunii. Do roku 
1935 władze Narodowej Unii Chrześcijańskich Studentów Rumunii kontrolowały 
42 sekcje lokalne. W połowie lat trzydziestych XX w. nacjonalistycznie zoriento-
wani studenci nie żądali już numerus clausus, tylko numerus nullus.

Ostatni przed wojną kongres studencki w kwietniu 1936 roku, zorganizowany 
przez ruch legionowy, obrał już stricte faszystowski, zbrodniczy kurs. Podczas jego 
trwania stworzono „zespoły odwetowe”, z których jeden, składający się między 
innymi ze studentów teologii, otrzymał misję zamordowania byłego dowódcy 
legionów, odcinającego się od ruchu. Pogrom, sprokurowany przez legionistów 
w styczniu 1941 roku, stanowił zapowiedź Holokaustu. Mimo iż w całej Europie 
studenci stanowili w okresie międzywojennym awangardę ruchów faszystowskich, 
to jednak nie wszędzie organizacje studenckie przeobraziły się tak jak w Rumunii 
w radykalną formację faszystowską.

Na Węgrzech, promowana przez wielu polityków i sprzyjających im intelektu-
alistów, ustawa z 1920 roku miała charakter rasowy. Nándor Bernolák, profesor pra-
wa, który wprowadził nowelizację zawierającą klauzulę rasową do projektu ustawy 
numerus clausus, mówił w Parlamencie, jak powiązać aspekty polityczne i rasowe 
ustawy. „Moim życzeniem jest i mówię całkiem otwarcie, że zmniejszenie odsetka 
Żydów w szkolnictwie wyższym leży zarówno w interesie Żydów mieszkających na 
Węgrzech, jak i w interesie narodu węgierskiego”. Profesorowi chodziło też o „po-
kojowe funkcjonowanie uniwersytetu”, głównie zaś o to, „by zagwarantować, że 
tym krajem znowu będzie kierował duch narodu węgierskiego”20. Klauzulę rasową 
łączono z porewolucyjną antylewicową czystką. Piętnowano Żydów zarówno za 
przypisywane im negatywne cechy, jak też pozytywne. Celem nadrzędnym było 
ich wykluczenie z narodu węgierskiego. Premier István Bethlen uznał Żydów za 
niebezpiecznych, gdyż mieli przewagę konkurencyjną nad Węgrami. Przyznawał, 
że dzięki swej pomysłowości ekonomicznej, umiejętnościom i talentom, które 
przekraczają możliwości ekonomiczne rasy węgierskiej, Żydzi odnieśli wielkie 
sukcesy w dziedzinie gospodarki. Inni zwolennicy ustawy mówili o ogromnej 
pracowitości i inteligencji Żydów w konfrontacji z Węgrami jako „niezdolnymi 
do radzenia sobie z życiem”. Propagatorzy numerus clausus nie ukrywali, że celem 
było wyeliminowanie bardziej przedsiębiorczych i konkurencyjnych w interesie 
słabszych. Czasopisma akademickie nie przebierały w słowach, określając Żydów 

20 M.M. Kovács, The Numerus Clausus in Hungary 1920-1945…, s. 104.
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„najmniej wartościową na świecie rasą kundli”, „rasą strasznych bękartów”. Koalicja 
rasistowskich organizacji argumentowała w petycji do Parlamentu w Budapesz-
cie, iż celem ustawy ograniczającej dostęp żydowskiej młodzieży na uczelnie jest 

„ochrona zawodów owocnych finansowo”. 
Przemoc narastająca w środowisku akademickim związana była z postępującą 

faszyzacją w Europie. Prym wiodła Austria, w której wpływy NSDAP, szczególnie 
po dojściu Hitlera do władzy, były w porównaniu z pozostałymi krajami regionu 
największe. Funkcjonująca jako twór przejściowy w latach 1918-1919 Republika 
Niemieckiej Austrii stanowiła przykład mobilizacyjnych możliwości niemiec-
kich Austriaków. Na terenie wiedeńskiego Uniwersytetu niemiecko-volkistowska 
młodzież kontynuowała po wojnie antysemicki kurs. Rówieśnicy nazistowskiego 
ruchu, w opinii publicznej zwani Hakenkreuzler, traktowali uczelnię jako pole 
bitwy. Zamieszki i bijatyki, które często wylewały się na ulice stolicy, stały się co-
dziennością, a wiedeńska NSDAP stała się w dużej mierze partią akademicką. Za 
terror antysemicki odpowiedzialni byli przede wszystkim nazistowscy studenci. 
Wśród 1286 członków wiedeńskiej partii nazistowskiej w latach 1933-1938 znalazło 
miejsce 173 studentów (13,5 procent), zaś studentów i absolwentów Uniwersytetu 
razem 344 (26,8 procent)21. To oni tworzyli klimat pogromowy, atakując często 
brutalnie i broniąc dostępu żydowskiej oraz socjalistycznej młodzieży do budyn-
ków uniwersyteckich, bibliotek, stołówek. 

Uniwersytecki antysemityzm w Austrii wyróżniała zorganizowana, działająca 
w ukryciu „klika” profesorów uniwersyteckich, nazywana „jaskinią niedźwiedzi”, 
zaniepokojona naukową konkurencją ze strony „obcych rasowo elementów”. W let-
nim semestrze 1918 roku wykładał na Uniwersytecie Wiedeńskim Max Weber. Rok 
później ukazał się jego tekst „Nauka jako zawód i powołanie”. Snując rozważania 
o charakterze nauki, pisał: „Życie akademickie jest jak dziki hazard. Kiedy młodzi 
uczeni przychodzą pytać o radę w sprawie habilitacji, ciężar odpowiedzialności jest 
nie do zniesienia”. Słowa te często były cytowane, rzadziej natomiast następujące 
po nich zdanie: „Jeśli student jest Żydem, mówi mu się naturalnie: lasciate ogni 
speranza”22. 

Opinie tę potwierdzają liczne publikacje-biografie członków „kliki”, później-
szych działaczy NSDAP w Wiedniu. Osiemnastu profesorów odbywało regularnie 
swe konspiracyjne posiedzenia. Ich celem była walka przeciw „zażydzeniu Uni-
wersytetu”. Już w 1923 roku jeden z członków grupy, paleontolog prof. Othenio 

21 Za: K. Bauer, Schlagring Nr. 1. Antisemitische Gewalt an der Universität Wien von den 1870er- bis 
in die 1930er-Jahre, [w:] Alma Mater Antisemitica…, s.154.

22 M. Weber, Nauka jako zawód i powołanie, [w:] Polityka jako zawód i powołanie, wybrał i opra-
cował M. Dębski, przekł. P. Engel, M. Wander, Warszawa 1989, s. 44.
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Abel stwierdzał: „To, że naszą antysemicką grupę na Uniwersytecie usilnie inte-
growałem, tak, że tworzyliśmy zwartą falangę, traktuję jako zasługę i chociaż tracę 
przy tym wiele czasu i siły, to podtrzymuje mnie przeświadczenie, że ta praca jest 
równie ważna jak pisanie książek”23. Sukcesem kliki był między innymi wybór 
Karla Dienera na rektora Uniwersytetu w roku akademickim 1922/23. Ten geolog 
i paleontolog przy wsparciu korporacji studenckich wystawił w auli Uniwersytetu 
pomnik Siegfriedskopf dla upamiętnienia poległych w czasie I wojny nauczycieli 
i studentów narodowo-katolickich. Stał się on miejscem spotkań i demonstra-
cji ugrupowań narodowo-katolickich i nazistowskich. To właśnie rektor Diener 
ostrzegał w 1922 roku przed inwazją Żydów ze Wschodu, uznając, że odrzucenie 
Żydów wschodnich musi stanowić w programie każdego rektora niemieckiej 
wyższej uczelni najwyższy priorytet. Tajne interwencje okazały się skuteczne przy 
hamowaniu habilitacji żydowskich profesorów.

Antysemicka polityka personalna na Uniwersytecie doprowadziła do utraty 
jakości i autorytetu wielu dyscyplin naukowych. Dotyczyło to nie tylko nauk 
ścisłych, przyrodniczych, co przede wszystkim humanistycznych i społecznych. 
Ofiarą prześladowań stali się wybitni badacze pochodzenia żydowskiego. Obiek-
tem nagonki stał się wybrany na dziekana profesor nauk prawnych Josef Hupka. 
Przedstawiciele nacjonalistycznej prawicy w organizacjach studenckich uznali 
za niedopuszczalne, aby w przyszłości synowie „naszej niemieckiej ojczyzny byli 
zależni od łaski Żydów” i by „niemieccy studenci w naszej niemieckiej ojczyźnie 
zdawali egzaminy przed komisją, której przewodzi jakiś Żyd”24. Zmuszony do 
emigracji został światowej sławy profesor prawa publicznego i administracyjne-
go, Hans Kelsen. Studenckie pisma uzasadniały antysemityzm jako obronę przed 
żydowskimi profesorami, którzy zagrażają moralnie aryjskości Uniwersytetu, chcą 
zarazić trucizną bolszewizmu lub jak „Hans Kelsen, który chce duchowo uwieść 
studentów przez propagowanie bezsensownej demokracji”. Kiedy Kelsen stanął 
w obronie zniesławianego przez klikę profesorów kolegi po fachu, Robert Koerber, 
kierujący na Wyższej Szkole Handlu Światowego Instytutem do Pielęgnacji Nie-
mieckości, w artykule „Azjatyjskość na Alma Mater” zaliczył Kelsena do najbar-
dziej niebezpiecznych Żydów na Wydziale. Ostrzegł władze i zażądał, by usunięto 
z uczelni „zbrodniczych synów pustyni”.

W prowokacyjnej ulotce „akademickiej młodzieży Wiednia” wzywano w li-
stopadzie 1926 roku studentów stolicy do demonstracji. Mobilizowano do walki 

23 K. Taschwer, Geheimsache Bärenhöhle. Wie eine antisemitische Professorenclique nach 1918 an 
der Universität Wien jüdische Forscherinnen und Forscher vertrieb, [w:] Alma Mater Antisemitica…, s. 224.

24 K. Taschwer, Hochburg des Antisemitismus. Der Niedergang der Universität Wien im 20. Jahr-
hundert, Wien 2015, s. 86. 
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o uwolnienie od „obcej hańby”. W grudniu tegoż roku emocje wywołał tekst 
studentów, zatytułowany „Kulturowa hańba na Uniwersytecie”. 

Żydzi są mało wartościową rasą kundli, która grasuje na świecie. Są wstrętną rasą 
bękartów (…), niosącą ze sobą wszędzie lenistwo i bagno. Nie pozwalają na przepro-
wadzenie sekcji swoich zwłok, ponieważ wyszłoby na światło dzienne, że ich ciało to 
siedlisko anomalii, a ich mózg ma inne aniżeli nieżydowskie zwoje. Dlatego właśnie 
bezsensowny pacyfizm tylko w żydowskim umyśle mógł się zrodzić25.

Kryteria naukowe zeszły na dalszy plan, autonomia Uniwersytetu stała się fikcją, 
gdyż wszelkie awanse naukowe były kontrolowane przez klikę uniwersyteckiej 
oligarchii. Nowe zaostrzenia wymagań przy habilitacji, dotyczyły tylko jednego 
punktu: pochodzenia. Personalne związki profesorów „jaskini niedźwiedzi” z Mini-
sterstwem Nauki pomagały przy selekcji kandydatów do osiągani kolejnych stopni 
naukowych pod hasłem przeciwstawienia się „żydowskiej mafii”. Chrześcijańsko-

-społeczny polityk, pełniący na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych funkcję 
ministra nauki, Emmerich Czermak, oświadczył podczas szkolenia młodych adep-
tów, iż jego grupa katolickich studentów jest czysta od Żydów. „U nas obowiązuje 
paragraf aryjski. Dla nas było zawsze oczywiste, że pół-Żydzi i żydowsko obciążeni 
nie mieszczą się w naszych szeregach. Punkt rasowy realizujemy w praktyce”26.

Od kiedy kierownictwo Uniwersytetu w Wiedniu potraktowało jako swój 
podstawowy obowiązek uznać ojczyznę, naród, rasę i niemieckość za najświętsze 
pojęcia, dla żydowskich wykładowców nie mogło być więcej miejsca. Nie brako-
wało w medialnej dyskusji słów krytyki wobec antyżydowskiej polityki Alma Mater 
Rudolphina. Uczeni stojący po stronie suwerenności Uniwersytetu piętnowali 
zmonopolizowanie uczelni przez kartel klerykałów i Hakenkreuzler. Wyrażali 
przekonanie, iż pomijanie kryteriów naukowych przy ocenie kandydatów pogrąży 
uczelnię i zniży do poziomu ostatniego prowincjonalnego uniwersytetu, który 
zaprzepaścił wielkie kulturowe dziedzictwo kraju.

Nowy etap antysemickiej nagonki na uczelni wiedeńskiej zapoczątkowało 
zamordowanie 22 czerwca 1936 w głównym budynku uniwersyteckim wybitnego 
filozofa Moritza Schlicka przez jego byłego doktoranta. Wiele prac historycznych 
oceniało ten fakt jako efekt zatrutego klimatu przez rasizm i nietolerancję. Ponieważ 
w genealogii Schlicka nie było żadnych żydowskich przodków, a on sam był pro-
testantem, jako argument usprawiedliwiający wskazywano na zatrudnianie przez 

25 Tamże, s. 89.
26 Tamże, s. 130. 
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zamordowanego, „bożyszczy żydowskiego Wiedeńskiego Kręgu”, trzech asystentów 
żydowskich. Antysemici przypominali w tych tragicznych okolicznościach, iż: 

my chrześcijanie, żyjemy w chrześcijańsko-niemieckim państwie i my rozstrzygamy, 
która filozofia jest właściwa. Żydzi powinni zatrudniać w swoim Instytucie Kultu-
ry żydowskich filozofów! Ale do filozoficznej katedry Uniwersytetu Wiedeńskiego 
w niemiecko-chrześcijańskiej Austrii przynależą chrześcijańscy filozofowie! Trzeba 
mieć nadzieję, że ten straszny przypadek mordu na Uniwersytecie przyczyni się do 
zadowalającego rozwiązania kwestii żydowskiej27. 

Przemoc i systematyczne wykluczanie żydowskich studentów i nauczycieli 
wymuszały emigrację. Uwzględniając klimat ideowy późnych lat trzydziestych 
XX w., można założyć, iż emigracja stała się dla nich wybawieniem. Ci, którzy 
pozostali po Anschlussie Austrii, stali się ofiarą terroru i ludobójstwa. 

Mimo iż czechosłowacka polityka utrzymywała do 1938 roku kurs broniący 
równouprawnienia, nie zabrakło oddolnych inicjatyw studenckich i konformi-
stycznie nastawionych elit uczelni skierowanych przeciw Żydom. W listopadzie 
1929 roku studenci medycyny w Pradze, reprezentowani w organizacji Związku 
Czechosłowackich Medyków, przygotowali rezolucję wzywającą do zakazu wyko-
nywania zawodu absolwentom medycyny. Przerwane zostały na kilka dni zajęcia 
w związku z okupowanymi budynkami przez nacjonalistycznie zorientowanych 
studentów.

Szczególność relacji społecznych w Czechosłowacji polegała na tym, iż ży-
dowska społeczność stała kulturowo bliżej Niemców aniżeli Czechów. Protesty 
i zamieszki, które wybuchły na fali sprzeciwu wobec projekcji niemieckich filmów 
w 1930 roku, motywowane były również względami antysemickimi. Splatały się tu 
nacjonalistyczne i antysemickie elementy. Rozsadnikiem faszystowskiej nagonki na 
społeczność żydowską była radykalna „Velká Praha”, która „żydowsko-galicyjskich 
emigrantów” winiła za „straszną zarazę lichwy” oraz demoralizację czeskiego naro-
du. W obronie „słowiańskiej Pragi”, jej rasowej czystości występowały w latach 30. 
młodzieżowe bojówki. Demolowały one pomieszczenia Instytutu Słowiańskiego 
z hasłem „Precz z Żydami”. Ulicznym demonstracjom towarzyszyły wezwania: 

„Niemcy precz z Karolinum”, „Na Żydów czeka Palestyna”28. 

27 F. Stadler, Studien zum Wiener Kreis. Ursprung, Entwicklung und Wirkung des Logischen Empi-
rismus im Kontext, Frankfurt am Main, 1997, s. 929.

28 I. Koeltzsch, Geteilte Kulturen. Eine Geschichte der tschechisch-jüdisch-deutschen beziehungen in 
Prag (1918-1938), München 2012, s. 172-176.
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Przyrost studentów żydowskiego pochodzenia w Pradze po powołaniu do 
życia Pierwszej Republiki Czechosłowackiej wynikał między innymi z napływu 
węgierskich i słowackich studentów, którzy nie kryli nadziei, że po złych doświad-
czeniach w antysemicko nastawionych krajach pochodzenia, będą mogli w Pradze 
oddychać spokojniej. Na niemieckim uniwersytecie w stolicy Czechosłowacji 
radykalnie nastawionych studentów wspierała część profesorów, żądających usu-
nięcia żydowskich kolegów. Pierwszy antysemicki skandal miał miejsce w lutym 
1922 roku na fakultecie medycznym. Obok volkistowsko-nacjonalistycznych nie-
mieckich grup na „kwestię żydowską” wskazywały katolickie środowiska i kor-
poracje, tradycyjnie antysemickie w programie i działaniu29. Pogromowy klimat 
wprowadzały hasła „Praga dla Czechów, Palestyna dla Żydów”. Listopadowym 
demonstracjom w 1929 roku towarzyszyło demolowanie sklepów, kawiarni, kin 
i teatrów. Różna była reakcja opinii publicznej. Mimo potępienia ze strony władz 
państwa zakotwiczonego w międzynarodowym systemie, zdominowany wówczas 
przez Czeskich Narodowych Socjalistów Ratusz ustami burmistrza powitał „godną 
manifestację w ochronie słowiańskiej Pragi”. Mimo iż władze Republiki stworzyły 
podstawy prawne gwarantujące równouprawnienie wszystkich grup narodowych 
i religijnych, nie były w stanie przeszkodzić rozszerzaniu się antysemickich ten-
dencji. Najwięcej ucierpieli przy tym niemieckojęzyczni Żydzi, których czescy 
nacjonaliści postrzegali jako „element germanizacji”. 

W Pierwszej Republice Czechosłowackiej podobnie jak na obszarze Czech, tak 
i Słowacji antysemityzm był utrzymywany w cuglach. Międzywojenna Bratysława 
wyróżniała się na tle innych regionów tolerancją religijną. Podobnie jak w Pradze 
sporo zamieszek wywoływanych było na tle sporów wokół filmów. Taką rolę ode-
grał tu film Golem w reżyserii Juliena Duviviera, oparty na legendzie o Golemie. 
Akcja toczy się na przełomie XVI i XVII w. w żydowskiej dzielnicy Pragi. Projekcja 
filmu w Bratysławie w 1936 roku wywołała zamieszki antyżydowskie, organizowa-
ne głównie przez studentów30. Film wycofano z obiegu. Opinie na temat odbioru 
filmu były rozbieżne. Czasopismo uniwersyteckiego środowiska chrześcijańskiego 

„Svoradov” uzasadniało protesty tym, iż film przedstawiał cierpienia Żydów za 
panowania króla Rudolfa II. Dopatrzono się w nim wyraźnej zniewagi dla kultury 
chrześcijańskiej. Kierowany przez Andreja Hlinkę dziennik „Slovák” uznał treść 
filmu za propagatorkę wątków sadystyczno-pornograficznych, które miały demo-

29 A. Mišková, Die Lage der Juden an der Prager Deutschen Universität, [w:] Judenemanzipation – 
Antisemitismus – Verfolgung in Deutschland, Österreich-Ungarn, den Böhmischen Länder und in der Slowakei, 
red. J.K. Hoensch, S. Biman, L. Lipták, Essen 1999, s. 118.

30 A. Korbašová, Golemiada, „Sacra”, R. 12, 2014, č. 1-2, s. 38-59.

Adam Mickiewicz University Press © 2022



ANNA WOLFF-POWĘSKA

60

ralizować szerokie warstwy społeczne. Słowacka Partia Ludowa Hlinki określała 
film jako „żydofilski” i „żydo-masoński.

Wszędzie w omawianym regionie najskuteczniejszą platformę funkcjonowania 
antysemityzmu praktycznego stanowiły wydziały medyczne, instytuty anatomii 
i prosektoria. Były one najczęściej ogniskiem etnicznych, kulturowych, religijnych 
i politycznych konfliktów, a jednocześnie stały się najbardziej spektakularnym po-
lem walki państw narodowych o przyszłość środowiska lekarskiego i ekonomiczny 
sukces inteligencji. Tu dokonywały się najbardziej brutalne ekscesy antyżydowskie. 

„Niech żyje medycyna bez Żydów”, hasło polskich studentów, wyrażało nastroje 
w większości krajów tego regionu. Pretekstem były konflikty wokół spraw ży-
dowskich zwłok w prosektoriach. Powszechny był zarzut, iż Żydzi nie dostarczają 
zwłok, gdyż chcą się uczyć „na trupach chrześcijańskich”. Propaganda trafiała na 
podatny grunt wśród studentów najdroższych studiów. Prowokacje, wypędzanie 
studentów żydowskich z prosektoriów, wychodziły poza uczelnie, rozlewały się 
w przestrzeni miejskiej, skupiając uwagę opinii publicznej. 

Związki lekarzy chrześcijańskich, stowarzyszenia studenckie, korporacje, pra-
wicowa prasa wywierały nacisk na władze uczelni. W obliczu agresywnego lobbin-
gu i zakłóceń w salach wykładowych wprowadzano stopniowo system kwotowy 
na wydziałach lekarskich kolejnych uniwersytetów europejskich. Pod koniec lat 
trzydziestych XX w. mówiono wprost o konieczności obrony „zdrowego organizmu 
narodowego” przed inwazją obcych. W 1937 roku podczas zebrania biura przyjęć 
Uniwersytetu Warszawskiego, jeden z jego pracowników udzielił odpowiedzi na 
pytanie dotyczące możliwości podjęcia studiów na Wydziale Lekarskim przez Ży-
dów: „Cóż, Żydzi są tu mile widziani, ale jako obiekty ćwiczeń w prosektorium”31. 

PODSUMOWANIE

Naukowa refleksja nad uniwersyteckim antysemityzmem stanowi integralny ele-
ment szerszych badań skupionych wokół uniwersalnych pytań, czy racjonalna 
analiza wyposażonych w warsztat naukowy badaczy daje gwarancję zabezpieczenia 
przed instrumentalizowaniem uzyskanych rezultatów? Kiedy następuje przekra-
czanie granic, a nauka staje się ideologicznym substytutem państwa? Czy w ogóle 
nauka może być moralna? Doświadczenie okresu międzywojennego w Europie 
pokazuje, jak łatwo można zarzucić respektowanie praw człowieka. Naukowy ra-

31 N. Aleksiun, The Cadaver Affair in the Second Polish Republic. A Case Study of Practical Antise-
mitism?, [w:] Alma Mater Antisemitica…, s. 220.
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sizm znalazł zbyt łatwo adeptów w nauce, a liberalne zasady demokracji okazały 
się w kiełkujących demokracjach zbyt słabe, by obronić autorytet uniwersytetu. 

Wszędzie z większym lub mniejszym nasileniem odbywały się akcje protestu 
ze strony profesorów, już to w formie zbiorowych petycji, już to indywidualnych 
głosów na łamach prasy. Siły liberalne na uczelniach okazały się jednak zbyt słabe, 
a w miarę narastania tendencji faszystowskich zdolności adaptacyjne profesury 
i intelektualistów do nowych warunków zbyt duże. 

W całej Europie studenci stanowili awangardę ruchów faszystowskich i antyse-
mickich. Przyczyny strukturalne tego zjawiska były podobne. W krajach kiełkującej 
demokracji regionu środkowoeuropejskiego antysemityzm był źródłem formo-
wania się tożsamości nacjonalistycznej, integracji społecznej opartej na wrogości. 
Antydemokratyczne siły, które w nowych, budujących od nowa tożsamość państw 
narodowych, zdominowały klimat ideowy, odrzuciły liberalny model państwa. 
Skutki tego odczuwamy w naszym regionie do dziś. 

Wewnętrzne konflikty, wyniesienie narodu, lekceważenie praw człowieka, 
odrzucenie uchodźców w krajach Europy Środkowej XXI w. zmusza do namysłu 
i odpowiedzi na pytanie, czy odczytaliśmy właściwie wypowiedź Jakoba Wasser-
manna, jednego z najpoczytniejszych pisarzy niemieckich pochodzenia żydow-
skiego z 1921 roku. Jego upublicznione doświadczenia w obcowaniu z wrogością 
stanowi dziś wymowne memento: „Po raz pierwszy spotkałem zagłębioną w or-
ganizmie ludu tępą, upartą, jakby niemą nienawiść, której nazwa antysemityzm 
niemal w ogóle w niczym nie wyraża. Nie pozwala bowiem rozpoznać ani rodzaju, 
ani źródła, ani głębi, ani jej celu. Ta nienawiść ma rysy zabobonu w takim samym 
stopniu, jak i dobrowolnego oślepienia, lęku przed demonami, jak i zapamiętałości 
kleru oraz przebiegłości oszukanych, ma znamiona niewiedzy, kłamstwa i braku 
sumienia, w równym stopniu uzasadnienia obrony, małpiej złośliwości, jak i re-
ligijnego fanatyzmu. Są w niej żądza i ciekawość, lęk przed uwiedzeniem, chęć 
wtajemniczenia oraz brak poczucia własnej wartości”32.

32 J. Wassermann, Mein Weg als Deutsche und Jude, Berlin 1921, s. 39.
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Krzysztof PODEMSKI

ANTYSEMITYZM, 
NACJONALIZM, PRZEMOC 

W DOŚWIADCZENIU 
I INTERPRETACJACH  

POLSKICH SOCJOLOGÓW 
OKRESU MIĘDZYWOJENNEGO

WPROWADZENIE

Relacje między różnymi zbiorowościami społecznymi, w tym konflikty społeczne 
stanowią trzon pola badawczego socjologii. Zainteresowanie stosunkami między 
szczególnym rodzajem tych zbiorowości, jakimi są zbiorowości etniczne, wraz 
z towarzyszącymi im mitami, uprzedzeniami, przesądami i stereotypami dzieli 
socjologia z dyscyplinami pokrewnymi, zwłaszcza z etnologią (etnografią, an-
tropologią) i psychologią społeczną. Refleksję taką uprawiali i uprawiają także 
przedstawiciele innych dyscyplin, zwłaszcza historii i filozofii, ale nie jest to pod-
stawowa domena ich badań. 

W artykule tym próbuję przedstawić socjologiczne interpretacje tego przyjmu-
jącego czasem niezwykle agresywny charakter konfliktu społecznego na polskich 
uczelniach okresu międzywojennego z uwzględnieniem takich kwestii jak rela-
cje polsko-żydowskie, nacjonalizm i przemoc. Aby uniknąć błędu ahistoryzmu, 
koncentruję się na tekstach napisanych w latach 1918-19391, bo przecież Holo-

1 Wyjątek czynię tylko – każdorazowo to zaznaczając – dla trzech publikacji ze względu na ich 
wagę. Są to: S. Ossowski, Na tle wydarzeń kieleckich, [w:] Stanisław Ossowski w pełnym blasku. Suplement 
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kaust zmienił radykalnie spojrzenie na wszelkie ksenofobie, a na antysemityzm 
w szczególności. Wszystkie analizowane teksty (z wyjątkiem zrelacjonowanych 
w następnym podrozdziale niemal nieznanych tekstów tzw. żydowskich) weszły do 
kanonu polskiej socjologii i zostały ponownie opublikowane w latach 1956-2016 
i z tych ponownych wydań w moim tekście korzystam. 

SPOŁECZNOŚĆ ŻYDOWSKA W OCZACH POLSKICH UCZONYCH  
POCHODZENIA ŻYDOWSKIEGO W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

Wyróżnienie badaczy ze względu na ich przynależność etniczną czy wyznaniową 
może budzić wątpliwości. Posługiwanie się tą etykietą w przypadku uczonych 
związanych z powstałym w 1928 roku Instytutem Nauk Judaistycznych (którego 
następcą jest Żydowski Instytut Historyczny) wydaje się jednak uzasadnione ze 
względu na podkreślanie własnej tożsamości przez samych badaczy zarówno w na-
zwie tej placówki, jak i w tytułach książek. I tak na przykład wydana w przededniu 
wybuchu II wojny światowej przez jednego z tych uczonych Ariela Tartakowera, 
socjologa i demografa, późniejszego wykładowcę Uniwersytetu Hebrajskiego, 
książka nosi znamienny tytuł Zarys socjologii żydowskiej i jest próbą przedstawie-
nia – według określenia samego autora – „obrazu życia żydowskiego”. Poszczególne 
rozdziały tej trudno osiągalnej książki noszą kolejno tytuły: „Ludność żydowska”, 

„W walce o chleb codzienny”, „Żydowska myśl polityczna”, „Naród Ducha”, „Jak 
walczymy z nędzą”, „W ogniu nienawiści” oraz „Renesans Narodu”. Ten uznawany 
za jednego z najwybitniejszych socjologów żydowskich badacz postawił interesu-
jącą tezę, że dla narodu żyjącego w diasporze gmina wyznaniowa jest „surogatem 
własnej państwowości”2.

Najważniejszą pracą żydowskich historyków, socjologów, językoznawców 
i przedstawicieli innych dyscyplin było jednak dzieło Żydzi w Polsce Odrodzonej. 
Wbrew tytułowi jest to praca znacznie szersza, obejmuje bowiem historię Żydów 
w Polsce, począwszy od pierwszych przypadków osadnictwa jeszcze sprzed roku 
1241, a skończywszy na 1933. Autorami poszczególnych rozdziałów, obok wspomnia-
nego już Tartakowera, byli inni wybitni żydowscy uczeni: Ignacy Schiper, Aleksander 
Hafftka, Emanuel Ringelblum, Jeremiasz Frenkel, Majer Bałaban, Filip Friedman, Sa-

do „Dzieł”, oprac. A. Sułek, Warszawa 2016, s. 104-113 (pierwodruk: „Kuźnica” 1946, nr 38); F. Znaniecki, 
Współczesne narody, Warszawa 1990, (oryginał: Modern Nationalities. A Sociological Studies, Urbana 1952) 
oraz A. Hertz, Żydzi w kulturze polskiej, Warszawa 1988 (pierwodruk: Paryż 1961).

2 A. Tartakower, Zarys socjologji żydowskiej, Lwów 1938, s. 88-89.
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muel Hirszhorn3, Mateusz Mieses, Wilhelm Fallek, Izaak Lewin, Henryk Szpidbaum, 
Michał Ringel, J. Borenstein, Bernard Dobrzyński, Adolf Teretz, M. Zajdelman oraz 
Abraham Prowalski. Oba tomy, liczące sobie łącznie 1191 stron pokazują historię 
Żydów polskich, ich kultury, organizacji, aktywności ekonomicznej, położenia spo-
łecznego i są chyba do dzisiaj najpełniejszą monografią tej zbiorowości etnicznej 
i wyznaniowej w naszym kraju. Do bieżącej sytuacji odnosi się przede wszystkim 
obszerny Wstęp autorstwa Ozjasza Thona, rabina, socjologa, działacza syjonistycz-
nego, wieloletniego przewodniczącego Koła Posłów Żydowskich w Sejmie RP. Thon 
składa w nim deklarację patriotyzmu w imieniu polskiej społeczności żydowskiej: 

Odzyskanie przez Polskę wolnego bytu państwowego, niemal w nieuszczuplonych hi-
storycznych granicach, stanowiło dla żydostwa polskiego przeżycie potężne i radosne. 
[…] z patriotyzmu przed nikim wykazywać i wylegitymować się nie lubię i nie chcę, 
pragnę też, aby całe żydostwo stale się trzymało tej zasady i od niej nie odstępowało. 
[…] dwie trzecie polskiego żydostwa oczekiwało od wolnej Polski swojej emancypacji, 
jakiej od Rosji doczekać się nie mogło4.

Niestety, jak podkreśla, już w początkach odbudowy państwa polskiego prze-
wagę zdobyła endecja, która usiłowała podczas obrad Sejmu walnego narzucić 
antysemicką w swej wymowie ustawę o zakazie zmiany nazwisk. Obok takich 
działań, które nazywa „drobnym szczególikiem”, miały miejsce 

straszliwe tragedje [autor nie używa określenia „pogromy” czy „mordy” – K.P.] – Lwów, 
Pińsk, Wilno. […]. Tak przeszły pierwsze lata – w głębokim niepokoju i bolesnych 
rozczarowaniach. Aż nastąpiło pewne uspokojenie i nastała pewna – chwiejna, nie-
stała równowaga, w które żydostwo polskie mogło zacząć myśleć o rozbudowie swojej 
społecznej i narodowej organizacji5. 

Później, zdaniem Thona, Żydzi padali w mniejszym stopniu ofiarą dyskrymi-
nacji politycznej niż ekonomicznej, gdyż polski system podatkowy „przerzucał 
zbyt duży ciężar na miasta, na handel, przemysł i rzemiosło”6. W konkluzji Thon 
proklamował swoistą dziejową misję polskich Żydów: 

3 Żydzi w Polsce odrodzonej. Działalność społeczna, gospodarcza, oświatowa i kulturalna, t. 1, red. 
I. Schiper, A. Tarkower, A. Hafftka, Warszawa 1932; Żydzi w Polsce odrodzonej. Działalność społeczna, 
gospodarcza, oświatowa i kulturalna, t. 2, red. I. Schiper, A. Tarkower, A. Hafftka, Warszawa 1933. Uwaga: 
w oryginale niektórzy autorzy tych dwóch tomów podali pełne imiona, inni tylko inicjały. 

4 O. Thon, Wstęp, [w:] Żydzi w Polsce odrodzonej…, t. 1, s. 7.
5 Tamże, s. 9.
6 Tamże.
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A żydostwo polskie przygotowuje się dziś do wielkich zadań historycznych. Jaka jest 
dzisiaj rola żydostwa polskiego, jakie jest jego przeznaczenie? Ilościowo i jakościowo 
jest ono przeznaczone – a bodaj, że wkrótce będzie też powołane – do przodowania 
żydostwu całego świata. […] Zjednoczenie ziem polskich zarazem zjednoczyło i złą-
czyło dużą i zwartą masę oryginalnego, zdolnego, ruchliwego a zarazem wiernego 
żydostwa, które na czele kroczyć może i będzie7.

SWOI I  OBCY: NACJONALIZM, MEGALOMANIA NARODOWA, 
ANTYSEMITYZM

W socjologicznym arcydziele o migracji polskich chłopów do USA8 napisanej przez 
przyszłego profesora Uniwersytetu Floriana Znanieckiego razem z amerykańskim 
socjologiem Williamem Isaakiem Thomasem problematyka żydowska pojawia się, 
aczkolwiek marginalnie, wtedy gdy autorzy opisują na przykład strukturę klasową 
polskiego społeczeństwa. Jednak w słynnej „Nocie metodologicznej” otwierającej 
tom pierwszy pojawia się wyliczenie ośmiu wątków teoretycznych, które nasunęły 
się autorom po zakończeniu badań. Przedostatni z nich, to:

7. Problem walki ras (narodowości) i kultur. – Prawdopodobnie pod tym względem 
badanie jakiegoś innego społeczeństwa nie może dać tak interesujących socjologicznie 
wyników jak badanie Polaków. Otoczona przez narody o rozmaitym stopniu rozwoju 
kulturalnego – Niemców, Austriaków, Czechów, Rusinów, Rosjan, Litwinów – mająca 
na swoim terytorium najwyższy procent najtrudniejszej do zasymilowania z ras, Żydów, 
Polska walczy bezustannie o zachowanie odrębności narodowej i kultury. 

Ta walka przybiera rozmaite formy, w przypadku Żydów są to:

bierna tolerancja, wysiłki zmierzające do zasymilowania ich pod względem narodo-
wym (nie religijnym), społeczny i ekonomiczny bojkot9.

Znacznie więcej miejsca problematyce żydowskiej poświęcił już sam Znaniecki 
w kolejnej pracy, w „Upadku cywilizacji zachodniej”10. Ten obszerny błyskotliwy, 
lecz niezwykle kontrowersyjny „katastroficzny” esej, pisany z pozycji swoistego 

7 Tamże s. 17-18.
8 W.I. Thomas, F. Znaniecki, Chłop polski w Europie i Ameryce, t. 1: Organizacja grupy pierwotnej, 

Warszawa 1976 (oryginał: Polish Peasant in Europe and America. Monograph of an Immigrant Group, vol. 1: 
Primary Group Organisation, Boston 1918).

9 Tamże, s. 95-96.
10 F. Znaniecki, Upadek cywilizacji zachodniej, Warszawa 2013 (pierwodruk: Poznań 1921).
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arystokraty ducha, powstał po traumie I wojny światowej, rewolucji bolszewickiej 
i tuż po wojnie polsko-bolszewickiej. Zagrożenie zachodniej cywilizacji dostrzegał 
Znaniecki w czterech procesach: wzroście materializmu, wzroście „ochlokracji”, 
wzroście „imperializmu rasowego” i „fali bolszewizmu”. W niemal całym rozdziale 

„Wzrost imperializmu rasowego” opisuje tytułowe zjawisko na przykładzie właśnie 
„imperializmu rasowego” Żydów. Dla autora to właśnie Żydzi są społecznością, 
która kultywuje „rasowy imperializm”, choć nie jest ona imperium, nie posiada 
bowiem „rządu autokratycznego” (ani żadnego innego) ani terytorium. Jego poję-
cie „imperializmu rasowego” jest bliskie pojęciu „nacjonalizmu” czy „klanowości”. 

„Imperializm rasowy” jest dlań „wypaczeniem ideału narodowości w podobny 
sposób, jak ochlokracja jest wypaczeniem ideału demokratycznego”, traktuje bo-
wiem naród nie jako rozwijający się twór kulturowy, lecz twór instynktowny, „jak 
rój pszczół lub mrowisko”. Taki imperializm wyklucza wszystkich poza własną 

„rasą”, podporządkowuje jej państwo i wywołuje „destrukcyjny antagonizm mię-
dzy narodami”. Bogacenie się któreś z mniejszości jest traktowane wtedy jako coś 
niekorzystnego dla większości narodowej, „jak przed wojną bogactwo Polaków 
w Niemczech i w Rosji, lub jak bogactwo Żydów, we wszystkich krajach, w których 
stanowią oni niezasymilowaną i wrogą grupę”11. Solidarność „rasowa” powoduje 
ograniczenie stosowania zasad etycznych do „swoich”. 

Ma to miejsce u Japończyków, stojących na gruncie szyntoizmu lub u Żydów, których 
moralność rozwinęła się pod wpływem Zakonu Mojżeszowego i Talmudu; ten ostatni 
zwłaszcza ze specjalnym naciskiem odmawia cech podmiotu i przedmiotu moralnego 
wszystkim, prócz członków „ludu wybranego” […] Nie możemy się również dziwić, 
że Żydzi, po tym traktowaniu, jakiego byli przedmiotem przez tyle wieków, korzystają 
z każdej sposobności, by uniemożliwić powrót do dawnych warunków, wzmacniając 
swe stanowisko narodowe, choćby kosztem tych narodowości, wśród których żyją12. 

Zdaniem Znanieckiego przyczyną bardzo powolnej asymilacji Żydów są 
obustronne „przesądy rasowe”, jednak większe po stronie żydowskiej, bowiem 

„żadna inna religia, prócz może japońskiego szyntoizmu, nie jest tak głęboko i wy-
łącznie nacjonalistyczna”13. Inne powody to gettoizacja Żydów związana z ograni-
czeniem ich ekonomicznej aktywności do handlu, rzemiosła i wolnych zawodów, 
brak własnego państwa i życie w diasporze w nieprzychylnym wykluczającym 
otoczeniu. W przypadku Polski, zdaniem Znanieckiego, bardzo istotny był jeszcze 

11 Tamże, s. 110-111.
12 Tamże, s. 115-116.
13 Tamże, s. 123.
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jeden czynnik: niechęć Żydów do odbudowy wolnej Polski, ponieważ swoje interesy 
raczej wiązali z Niemcami i Rosją, a czego „najskrajniejszym wyrazem był plan «Ju-
deo-Polski», tj. Polski jako prowincji rosyjskiej lub niemieckiej z uprzywilejowaną 
żydowską mniejszością, protegowaną przez rząd zaborczy”14. Twierdził wreszcie 
Znaniecki, że Żydzi nie jako „rasa”, lecz jako rozproszona w diasporze mniejszość 
bez państwa i terytorium muszą się skłaniać ku „bolszewizmowi”, jako narzędziu, 
które osłabi inne „imperializmy rasowe” i ułatwi im dominację na światem. Zda-
niem Znanieckiego, niebezpieczeństwo nie polega na rzeczywistym przejęciu 
takiej władzy przez Żydów, lecz na tym, że obawa przed nią może doprowadzić 
do „rozbudzenia sił destrukcyjnych, które mogą zmieść z powierzchni ziemi całą 
cywilizację Zachodu, włączając w to i żydowską”15.

Również w opartej na materiałach z konkursu pamiętnikarskiego książce o spo-
łeczeństwie poznańskim parokrotnie pojawia się wzmianka o Żydach, ale wyłącznie 
w podrozdziale poświęconym poznańskiemu kupiectwu. W wypowiedziach uczest-
ników konkursu widać wpływy antyżydowskiego hasła „swój po swoje do swego”. 
Kupowanie w żydowskich sklepach jest objęte „zakazem moralnym”. Jednocześnie 
wypowiadający się na ogół krytykują rodzimych kupców za to, że nie potrafią 
skutecznie rywalizować z kupcami żydowskimi. Oto jedna z takich wypowiedzi: 

[Nr. 15:] Składy uważam za piękne, wystawy gustowne. Jedno mnie razi, to natarczy-
wość w niektórych składach, by koniecznie coś kupić. Gdy się to nie osiągnie, pogar-
dliwe i gniewne spojrzenia personelu. To nie powinno mieć miejsca. Zyskują na tym 
Żydzi, którzy chętnie po 10 razy rozkładają towar i nie obrażają się, gdy się wychodzi 
nic nie kupiwszy. Nienawidzę rasy semickiej, ale uwagi te słyszałem od wielu osób16.

W najbardziej wnikliwej analizie „antagonizmu do obcych”17 Znaniecki poświę-
ca problematyce żydowskiej bardzo niewiele miejsca, ale jego koncepcja jest nie-
zwykle przydatna do zrozumienia fenomenu antysemityzmu. Polemizując z wie-
loma dotychczasowymi interpretacjami nad postawami wobec obcych, twierdzi, 

14 Tamże, s. 126. Tę tezę złagodził po kilkudziesięciu latach w swojej głównej pracy poświęconej 
narodom i nacjonalizmom: „Antysemityzm, który pojawił się w Polsce w pierwszej ćwierci obecnego 
wieku, miał za swą podstawę tezę (głoszoną przez polityków narodowych), że Żydzi niemieccy, austriaccy 
i rosyjscy są przeciwni powstaniu niepodległej Polski, a Żydzi polscy stają po ich stronie”, F. Znaniecki, 
Studia nad antagonizmem do obcych, [w:] tegoż, Współczesne narody, przeł. Z. Dulczewski, wstęp J. Szacki, 
Warszawa 1990, s. 177 (pierwodruk: „Przegląd Socjologiczny” 1, 1930/1931, nr 2-4, s. 158-209).

15 Tamże, s. 130.
16 F. Znaniecki, Miasto w świadomości jego obywateli. Z badań Polskiego Instytutu Socjologicznego 

nad Poznaniem, [w:] F. Znaniecki, J. Ziółkowski, Czym jest dla ciebie miasto Poznań? Dwa konkursy 
1928/1964, Warszawa – Poznań 1984, s. 136 (pierwodruk: Poznań 1931). 

17 F. Znaniecki, Studia nad antagonizmem do obcych..., s. 284.
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że obcymi wcale nie są ci, z którymi nie mamy żadnych „styczności społecznych”, 
jak na przykład mieszkańcy odległych krajów. Warunkiem niezbędnym doświad-
czania „obcości” jest bowiem właśnie „styczność”. Znaniecki wyróżnia przy tym 
dwa rodzaje styczności: na podłożu „wspólnego układu wartości” i na podłożu 

„rozdzielnych układów wartości”. W tym pierwszym przypadku doświadczamy 
drugiego człowieka lub grupę ludzi jako „swoich”, w tym drugim jako „obcych”. 
Poniższy przykład pokazuje intencje autora:

Tak więc Murzyn, który nie był obcy dla plantatora, gdy tenże mógł wybierać dowolnie 
podłoże styczności z nim, a znając go dobrze, wybierał tylko takie podłoża, gdzie bądź 
Murzyn dla niego, bądź on sam dla Murzyna już był przystosowany. Dla mieszkańca 
północnej części Stanów Murzyn był obcy i pozostał nim, bo nawet biały ideolog 
równości i braterstwa usiłujący przezwyciężyć poczucie obcości antropologicznej 
ciągle natrafiał na niezrozumiałe układy, związane z przeżytkami tradycji afrykań-
skich, dawną niewolą, życiem na plantacji itp. Po wyzwoleniu Murzyna tenże stał się 
w oczach białego z południa w pewnym zakresie obcym z innych powodów: nowe 
podłoże styczności z Murzynami zostało południowcom narzucone przez zwycięzców 
na gruncie własnych, wyłącznych wartości człowieka białego, gdzie Murzyni, wkra-
czając, przedstawiali się jako intruzi18. 

Na przykładzie Żydów pokazuje z kolei Znaniecki różnicę między „odosob-
nieniem przestrzennym” a „odosobnieniem magicznym”, w którym wyraża się 

„negatywna dążność społeczna”, jaką jest „antagonizm do obcych”. To pierwsze 
(getto) nigdy nie było całkowite, między innymi z powodu relacji handlowych, 
dlatego znajdowało swoje dopełnienie w tym drugim, poprzez liczne rytuały, 
które ograniczały kontakty na podłożu „rozbieżnych wartości”, takich jak sfera 
religijna, pokarmowa czy seksualna. Im bardziej zacierają się różnice kulturowe 
(„rosnąca sfera wspólności kulturalnej”), tym bardziej zanika skłonność do sepa-
racji o charakterze magicznym. Twierdzi autor, że unikanie styczności z Żydami 
bywało częstsze w społecznościach, które miało z nimi kontakty (porównuje tu 
Hiszpanów z Anglikami), ale jednocześnie „w warunkach współżycia wciąż jeszcze 
zmuszających do częstych styczności dążność do odosobniania od Żydów słabnie, 
jak dowodzi choćby porównanie pod tym względem Małopolski z Wielkopolską”19.

Problematykę swojskości i obcości, a także antysemityzmu podejmował w okre-
sie międzywojennym w nawiązaniu do Znanieckiego także Aleksander Hertz, so-
cjolog pochodzenia żydowskiego, autor wydanej w latach sześćdziesiątych przez 

18 Tamże, s. 309-310.
19 Tamże, s. 284.
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„Kulturę” paryską fundamentalnej pracy „Żydzi w kulturze polskiej”. Podobnie jak 
Znaniecki, tak i Hertz polemizował w swoich tekstach z usprawiedliwiającą nacjo-
nalizmy teorią Ludwika Gumplowicza (1838-1909), austriacko-polskiego socjologa 
żydowskiego pochodzenia, który uzasadniał ekspansję narodową Darwinowską 

„walką o byt”, przekształciwszy ją w doktrynę „walki ras”20. 
Hertz już rok przed dojściem do władzy Hitlera uznawał nacjonalizm „za 

jedno z największych zagrożeń, jakie kiedykolwiek groziły kulturze”21. Sednem na-
cjonalizmu było dlań uczynienie z kulturowego przeciwstawienia swojskie – obce 
problemu politycznego oraz przekonanie o istnieniu tzw. charakteru narodowego, 
czyli cech psychicznych charakterystycznych dla narodów. Oba te poglądy uspra-
wiedliwiać mają walkę z obcością, która „prowadzona świadomie i celowo, musi 
przywodzić do konsekwencji antykulturalnych i musi stać się narzędziem, najczę-
ściej mimowolnym, postępującej barbarii”22. Zdaniem Hertza, każdy nacjonalizm 
potrzebuje obcego jako wroga i „gdyby np. w Polsce nie było Żydów, nacjonalizm 
polski musiałby stworzyć jakichś Żydów, to znaczy jakiś inny przedmiot nacjona-
lizmu”23. Antysemityzm jest dlań bowiem jednym z przypadków antagonizmu do 
obcych. W jednym z artykułów podjął on próbę bardziej systematycznej analizy 
wyjaśnienia „wzmożenia się nastrojów antysemickich” w Polsce lat trzydziestych. 

Według Hertza, nie każda negatywna ocena „żydowskich cech” jest antysemi-
tyzmem. Można bowiem uznawać, że są one wynikiem określonych warunków 
historycznych i znikną wraz z ich zmianą. „Moment antysemicki występuje dopiero 
wtedy, gdy, niezależnie od traktowania tych właściwości jako kategorii historycznej, 
Żydów odczuwa się jako element w każdym razie niepożądany”24, gdy traktuje się 
irracjonalnie Żydów jako „zbiorowość sui generis całkowicie odrębną od innych 
zbiorowości i dlatego muszą być odczuwani jako element obcy i wrogi”25. 

Hertz uważał, że obiektywne przesłanki tej niechęci, zwykłe określane mia-
nem kwestii żydowskiej, słabną, gdyż zmniejsza się w Polsce liczebność ludności 
żydowskiej, a w związku z tym słabną i jej wpływy i nadreprezentacja w handlu, 
w rzemiośle, karczmarstwie i wolnych zawodach. Co więcej, zdaniem Hertza (ale 

20 Podstawowe tezy tej koncepcji wyłożył w wydanej w Wiedniu w 1883 roku pracy pt. „Der 
Rassenkampf ”.

21 A. Hertz, „Duch katastrofizmu” a nacjonalizmy, [w:] tegoż, Socjologia nieprzedawniona. Wybór 
publicystyki, wybór J. Garewicz, Warszawa 1992, s. 388 (pierwodruk: „Droga” 1932, nr 6, s. 541-557).

22 A. Hertz, Swojskość i obcość, [w:] tegoż, Socjologia nieprzedawniona…, s. 143 (pierwodruk: 
„Wiedza i Życie” 1934, nr 2, s. 121-129).

23 A. Hertz, Sprawa antysemityzmu, [w:] tegoż, Socjologia nieprzedawniona…, s. 160 (pierwodruk: 
„Wiedza i Życie” 1934, nr 10, s. 723-734).

24 A. Hertz, Swoi przeciw obcym, [w:] tegoż, Socjologia nieprzedawniona…, s. 397 (pierwodruk: 
„Wiedza i Życie” 1934, nr 6, s. 458-469).

25 A. Hertz „Duch katastrofizmu” a nacjonalizmy…, s. 398.
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niezgodnie z danymi statystycznymi z lat 1921-193126) maleje odsetek osób po-
chodzenia żydowskiego wśród studentów, czyli „mówiąc językiem popularnym, 
można stwierdzić «odżydzanie się» Polski, a nie jej «zażydzanie się»”27. Hertz za-
uważa także, „że gdy chodzi o stosunek ludności żydowskiej do państwa polskiego, 
to nawet antysemici stwierdzają, że jest on jak najbardziej lojalny”28. Podstawą tego 
narastającego antysemityzmu jest mitologizacja Żydów jako wrogów: 

wróg staje się czynnikiem polaryzacyjnym, skupiającym uczucia zespołowe jakiejś 
zbiorowości. Systemy nacjonalistyczne z reguły korzystają z tego czynnika dla roz-
budzenia w zbiorowościach nastawień zespalających, rozwijających dążenia solida-
rystyczne i agresywne29. 

Drugim powodem narastającej antysemickiej fali jest propagowanie idei żydow-
skiej odpowiedzialności za deklasację zwłaszcza rzemiosła i inteligencji po kryzysie. 

Deklasujące się warstwy średnie wytwarzają sobie mit, który staje się dla nich psy-
chiczną rekompensatą za sytuację, w jakiej się znalazły30.

Choć książka Hertza „Żydzi w kulturze polskiej” została napisana w amerykań-
skiej fazie życia autora już po II wojnie światowej, a zatem nie mieści się w określo-
nych w tym artykule ramach czasowych, trzeba krótko o niej wspomnieć, ze względu 
na jej wyjątkowe znaczenie. Jej podstawowa teza jest bardzo wyrazista i prosta: 

Przez wszystkie wieki swojego pobytu w Polsce, aż do swej zagłady, Żydzi tworzyli kastę. 
Kasta jest czymś szerszym od getta. To ostatnie jest zamkniętą jednostką terytorialną. 
Kasta natomiast obejmuje całą szerszą grupę na danym terenie, niezależnie od takiego 
czy innego zlokalizowania jej odłamów czy poszczególnych członków. Żydzi polscy, 
żyjąc przeważnie w obrębie poszczególnych gett, jako całość tworzyli kastę. 

Jedyną inną grupą w polskim społeczeństwie znajdującą się w podobnej sy-
tuacji są

Cyganie – tak charakterystyczni i tak jaskrawie narzucający się cechami kastowymi 
jak Żydzi31. 

26 Zob.: J. Żarnowski, Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, Warszawa 1972.
27 A. Hertz „Duch katastrofizmu” a nacjonalizmy…, s. 391.
28 Tamże, s. 394.
29 Tamże, s. 403.
30 Tamże, s. 410.
31 A. Hertz, Żydzi w kulturze polskiej, Warszawa 1988, s. 83 (pierwodruk: Paryż 1961). 
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Z tej podstawowej cechy polskiej zbiorowości żydowskiej wywodzi autor wszel-
kie problemy we wzajemnych relacjach obu społeczności. Pojawiające się w XIX w. 
próby wyjścia z tej zamkniętej ortodoksyjnej społeczności i włączenia się w życie 
społeczne dominującej większości, także poprzez zmianę wyznania i nazwiska, 
określał Hertz mianem passingu, w zasadzie unikając bardziej popularnej kategorii 
asymilacji. Passing wyzwalał jednak jeszcze większą wrogość środowiska endec-
kiego, które nadal uważało takich zasymilowanych Żydów za obcych i domagało 
się „ujawnienia” przez nich swoich przodków. Hertzowe wyjaśnienie nasilenia się 
w okresie międzywojennym antysemityzmu wyjściem z kasty koresponduje z omó-
wioną tu w wielkim skrócie teorią „antagonizmu wobec obcych” Znanieckiego 
i przytaczanym przez niego przykładem odmiennego traktowania „Murzynów” 
(oryginalna terminologia Znanieckiego – K.P.) w stanach Południa i Północy32.

Inną terminologią niż omawiani do tej pory socjolodzy w opisie i analizie 
relacji „swoi i obcy” posługiwał się Jan Stanisław Bystroń. Kluczowym pojęciem 
była dlań „megalomania narodowa”. Megalomania grupowa jest dlań „szkodliwym 
zboczeniem […] idealizacją grupy […] plemienną, państwową czy narodową roz-
wijająca się na tle mętnego mistycyzmu myślenia społecznego”33. Jest to zjawisko 
powszechne. Odgrywa znaczącą rolę w dziejach zarówno pozytywną, jak i nega-
tywną. Z jednej strony służy rozwojowi i postępowi, sprzyja umocnieniu uczuć 
patriotycznych i więzi, z drugiej zaś służy imperializmowi. Imperializm grozi zaś 
upadkiem kultury i katastrofą cywilizacyjną. 

Jądrem megalomani plemiennej bądź narodowej jest przekonanie o „środko-
wości”, o tym, że nasza zbiorowość jest centrum świata. Jak zauważa: „W Polsce 
fala megalomanii narodowej podniosła się ze wzmożoną siłą w pierwszych latach 
niepodległości, choć i przedtem nie należeliśmy do narodów skromnych”34. Bystroń 
pokazuje liczne przykłady megalomanii narodowej różnych plemion i narodów, 
odwołując się do poezji, legend czy pieśni. Przytacza między innymi małopolską 
piosenkę „…biły się dwa bogi, Nasz Pan Jezus żydowskiemu chciał połamać nogi”. 
Zdaniem Bystronia wprowadzanie elementów religijnych do megalomanii narodo-
wej prowadzi do „nacjonalizacji Boga lub do deifikacji narodu, a więc do zaniku 
tych pojęć religijnych i etycznych, na których wspiera się kultura europejska”35.

Związek religii i narodowości na przykładzie ideologii polskiej szlachty analizo-
wał Stefan Czarnowski36. Twierdził, że reformacja w Polsce objęła przede wszystkim 

32 F. Znaniecki, Studia nad antagonizmem do obcych, 1931. 
33 J.S. Bystroń, Megalomania narodowa, Warszawa 1995, s. 13 (pierwodruk: Warszawa 1935).
34 Tamże, s. 23.
35 Tamże, s. 38.
36 S. Czarnowski, Reakcja katolicka w Polsce w końcu XVI i na początku XVII wieku, [w:] tegoż, 

Dzieła, t. 2: Studia z historii i myśli ruchów społecznych, oprac. N. Assorodobraj, S. Ossowski, Warszawa 1956, 
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arystokrację i mieszczaństwo. Dlatego też rosnąca w siłę szlachta folwarczna wsparła 
kontrreformację, a tym samym spowodowała, że polski kościół został „wchłonięty 
przez szlachtę […] stał się instrumentem, organem tej klasy, która […] wpoiła mu 
swój sposób myślenia i wycisnęła na nim swoje własne piętno”37. Przyczyniło się do 
tego w znacznym stopniu także otwieranie kolegiów jezuickich, które umożliwiły 
tej klasie zdobywanie dotychczas niedostępnej edukacji. Kościół w Polsce stawał się 
coraz bardziej uzależniony od szlachty, stał się „religijnym wyrazem szlachetczyzny”, 
między innymi bez jej zgody nie mógł posady objąć żaden biskup. Doprowadziło to 
do ścisłego związania polskości i katolicyzmu oraz nadało polskiemu katolicyzmowi 
szczególny kształt, odrębny na przykład od hiszpańskiego, włoskiego, francuskiego 
czy irlandzkiego. O jego specyfice decyduje brak refleksji teologicznej i moralnej, 
powierzchowność, rytualizm, upodobanie do „zewnętrznego splendoru”, symboli 
i „publicznego okazywania religijności zbiorowej” i dobywania „do połowy szabel 
przy czytaniu Ewangelii, aby okazać swą gotowość do obrony wiary”38. Ze względu 
na ogromną kulturową, polityczną i gospodarczą rolę szlachty, ten model religij-
ności upowszechnił się w całym polskim społeczeństwie.

KRYTYKA TEORII  RASOWO-ANTROPOLOGICZNYCH

W drugiej połowie XIX w. znaczną popularność w socjologii uzyskał tzw. kie-
runek rasowo-antropologiczny, którego czołowym przedstawicielem był Artur 
hr. Gobineau, uznawany za twórcę „naukowego” rasizmu, czyli teorii, która miała 
udowadniać nie tylko podział ludzkości na wyodrębnione rasy, lecz także ich 
zasadniczą nierówność39. Rasa była dlań fundamentalną kategorią, która miała 
wyjaśniać dzieje cywilizacji, narodów, państw. Kontynuatorami tej koncepcji od-
wołującymi się do tzw. antropometrii byli między innymi Vacher de Lapouge, Otto 
Amon, Francis Galton czy Houston S. Chamberlain. Nie ma potrzeby ani miejsca 
na opisywanie w tym miejscu tych koncepcji, choć wywarły one ogromny wpływ 
na sposób myślenia na przełomie XIX i XX w. i stały się pseudonaukową podstawą 
faszyzmów i nazizmu. Wspominam o tej doktrynie tylko dlatego, żeby pokazać, że 
dwóch wybitnych polskich socjologów w latach trzydziestych podjęło się krytyki 

s. 147-166 (referat wygłoszony na VII Międzynarodowym Kongresie Nauk Historycznych w Warszawie 
w 1933 roku, opublikowany w tomie La Pologne au VII-e Congrès International des Sciences Historiques, 
t. 2, Varsovie 1933, s. 287-310).

37 Tamże, s. 152.
38 Tamże, s. 165.
39 A. hr. Gobineau, Essai sur l’inégalité des races humaines, t. 1-2, Paris 1855, t. 3-4, Paris 1855.
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tego kierunku40. Pierwszym z nich był poznański uczony, uczeń Znanieckiego, 
Tadeusz Szczurkiewicz. Za podstawowe błędy tych koncepcji uznał on, po pierw-
sze, „dowolną lub co najmniej nienaukową metodę ustalania cech psychicznych”, 
a po drugie, całkowicie nieuzasadnione pomijanie wpływu środowiska, zarówno 
geofizycznego, jak i społecznego i kulturowego41. 

Bardzo obszerną polemikę z rasizmem podjął Ossowski. Jak pisał we wstępie 
do drugiego wydania: 

Pierwsze wydanie opuszczało prasę drukarską w momencie, kiedy znakomita organi-
zacja militarna głosicieli rasistowskiej religii kończyła gromadzenie sił do wyruszenia 
na podbój świata. Wydanie obecne dzielą od tamtych momentów doświadczenia 
blisko sześciu lat wojny zakończone klęską tak butnego wówczas rasizmu. Klęską nie 
tylko militarną: trudno byłoby dziś znaleźć kogoś w Europie, kto przyznawałby się 
otwarcie do ideologii rasistowskiej, a słowo „rasista” nabrało znaczenia obelżywego42. 

Praca ta to socjologiczna teoria (współ)oddziaływania czynników dziedzicz-
nych i środowiskowych na kształtowanie się „ludzkich dyspozycji”. Autor, stojąc na 
stanowisku przewagi tych drugich, analizuje wiele różnorodnych mitów „związku 
krwi” i ich znaczenie dla kształtowania się więzi społecznych. Jego zdaniem zmi-
tologizowane rozumienie rasy staje się na ogół dodatkowym czynnikiem wywo-
łującym niechęć do innych: 

Rasizm – czy jako składnik ideologii klasowej czy narodowej – dochodzi zazwyczaj 
do głosu jako wtórny element wcześniejszych antagonizmów gospodarczych lub 
politycznych. Antysemityzm, pojawiający się na podłożu konfliktów ekonomicznych 
może znaleźć uzasadnienie równie dobrze rasistowskie jak wyznaniowe. […] gdy 
przejęcie się sprawami religijnymi osłabło, dogodniejsze jest uzasadnienie rasistow-
skie, nie tylko dlatego, że można się wówczas powołać na rzekomy autorytet nauki, 
ale przede wszystkim dlatego, że można objąć anatemą również te wszystkie osoby, 
które zerwały z judaizmem43. 

40 Jak wspomniałem na początku artykułu, wcześniej, bo jeszcze u schyłku XIX w. uczynił to 
L. Krzywicki.

41 T. Szczurkiewicz, Kierunek rasowo-antropologiczny w socjologii oraz W sprawie niektórych prze-
słanek kierunku antropologicznego i geograficznego w socjologii, [w:] tegoż, Studia socjologiczne, Warszawa 
1970, s. 131-207 (pierwodruk: Rasa, środowisko, rodzina. Szkice socjologiczne, Poznań 1938), s. 184.

42 S. Ossowski, Więź społeczna i dziedzictwo krwi, [w:] tegoż, Dzieła, t. II, Warszawa 1966 (pier-
wodruk: Poznań 1939), s. 7.

43 Tamże, s. 227.
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Ossowski podkreśla wreszcie na ogół negatywny charakter uzasadnień odwo-
łujących się do rasizmu: 

Łączność rasową propaguje się zawsze przeciw komuś. „Paragraf aryjski” w stowarzy-
szeniach antysemickich był nie tyle wyrazem „aryjskiej” solidarności, ale wyrazem 
antagonizmu względem osób pochodzenia żydowskiego44.

AUTORYTARYZM, FASZYZM I  PRZEMOC

Problematykę społecznych źródeł faszyzmu i przemocy w słynnym tekście o „lu-
dziach zbędnych” podjął Stefan Czarnowski. Dostrzega je w procesie marginalizacji 
społecznej, która tworzy kategorię ludzi nie mogących odnaleźć swojego miejsca 
w społeczeństwie, ludzi „wolnych”, ale w negatywnym tego słowa znaczeniu, ludzi 
niepotrzebnych. Marginalizację w różnych epokach wywołują różne czynniki, ale 
w okresie międzywojennym Czarnowski winił za nią „kapitalistyczną monopoliza-
cję”, która doprowadza do bankructw i bezrobocia, również ludzi młodych, którzy 
nie mogą znaleźć pracy i nigdy jeszcze nie pracowali. Liczbę takich osób w Polsce, 
którzy zaczynają dorosłe życie jako „ludzie zbędni” szacował autor na 1,5 miliona. 

Mamy tutaj do czynienia z wyłączeniem rzesz poza nawias grupy produkcyjnie zor-
ganizowanej. Co więcej, można śmiało powiedzieć, że chodzi tu o świadomą politykę 
zmierzającą do tego, by faszyzmowi, nie zaś produkcji dostarczyć rąk rozporządzalnych 
do użycia w chwili właściwej. 

Wyrazem tej polityki jest między innymi reforma edukacji, która skraca czas na-
uki, oraz ograniczanie liczby studentów na wybranych uczelniach i wydziałach, 
przede wszystkim

w imię ograniczenia konkurencji w zawodach technicznym, prawniczym, lekarskim – 
pomnaża się liczbę jednostek zdeklasowanych […]. Powstaje w naszych oczach armia 
wykolejeńców pochodzenia chłopskiego, robotniczego, inteligenckiego; olbrzymi, 
coraz liczniejszy margines […]. Ludzie ci są dla faszyzmu potrzebni. Z nich bowiem 
rekrutuje on swoje bojówki, swoje czarne, brunatne czy też innego koloru koszule45. 

To „nieukończeni studenci”, „beznadziejni kandydaci do państwowych posad”, 
„zdemobilizowani rezerwiści” są bazą włoskiego faszyzmu i niemieckiego hitleryzmu. 

44 Tamże, s. 228.
45 Tamże, s. 190, 192.
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Jedynym polskim socjologiem, który w okresie międzywojennym podjął pró-
bę opisu nazizmu (a także bolszewizmu, ale o nim pisał już wcześniej Znaniecki 
w „Upadku cywilizacji zachodniej” w 1921 roku) był Hertz. Uczynił to w kilku 
artykułach w wydawanym przez poznański Polski Instytut Socjologiczny „Prze-
glądzie Socjologicznym”. Opisywał w nich, zjawisko „monopartii” i proces jej 

„militaryzacji”, między innymi poprzez centralizację tworzenie własnych bojó-
wek, umundurowanie członków, kombatancką ideologię, nacjonalizm. Powstanie 

„zmilitaryzowanych monopartii” uważał za nowe zjawisko, powstałe dopiero po 
I wojnie światowej. Inny analizowany przez niego związany ściśle z poprzednim 
wątek, to rola wodza i jego drużyny, a przy jego interpretacji Hertz odwoływał się 
do analizy Mein Kampf, którą to książkę określał mianem „pierwszorzędnego do-
kumentu psychologicznego i socjologicznego”. W świetle badań jej treści dostrzegł, 
że: „W wodzu uosabia się idea ruchu, on wyznacza cele, które są mu objawione 
przez posłannictwo, on posługuje się swą drużyną, jako narzędziem do zrealizo-
wania celów. Stąd obowiązkiem drużyny jest wykonywać to, co wódz rozkaże”46.

POSTAWY UCZONYCH WOBEC ANTYSEMITYZMU  
NA POLSKICH UCZELNIACH 

Środowisko akademickie w ogromnej większości zachowywało bierność wobec 
prób wykluczenia przedstawicieli społeczności żydowskiej ze świata uniwersy-
teckiego przez liderów skrajnych ugrupowań i ich zwolenników47. O ile cieszyły 
się one poparciem większości studentów, to jedynie stosunkowo nieliczni uczeni 
czynnie angażowali się w te wykluczające ksenofobiczne praktyki. Do niechlub-
nych wyjątków należeli między innymi ekonomista prof. Roman Rybarski (UJP), 
farmaceuta prof. Marian Hłasko (USB) czy agrotechnik prof. Witold T. Staniszkis 
(SGGW), którzy nakazywali studentom żydowskim zasiąść w ławach wyznaczo-
nych im przez antysemickie bojówki48. Zdecydowana większość akademików 
przymykała natomiast oczy na antysemicką symboliczną lub fizyczną przemoc. 
Taki oportunizm bywał nawet udziałem wybitnych uczonych. Profesor Władysław 
Tatarkiewicz „nie zwracał uwagi” na usuwanie w trakcie jego wykładu studentów 
pochodzenia żydowskiego z sali wykładowej, a prof. Stefan Mazurkiewicz pisał 

46 A. Hertz, Posłannictwo wodza, [w:] tegoż, Szkice o totalitaryzmie, wybór J. Garewicz, Warszawa 
1994, s. 99 (pierwodruk: „Przegląd Socjologiczny” 4, 1936, z. 3-4).

47 D. Mycielska, Postawy polityczne profesorów wyższych uczelni w dwudziestoleciu międzywojennym, 
[w:] Inteligencja polska XIX i XX wieku, t. 4, red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1985.

48 Tamże.
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wzory matematyczne na tablicy, „nie widząc” widniejącego na niej napisu kredą 
„Precz z Żydami”49. 

Powody tego oportunizmu były pewno wielorakie. W grę wchodził tu z pew-
nością konformizm wobec endecji, środowiska politycznego, z którym się identyfi-
kowała się znaczna część elit Drugiej Rzeczypospolitej, niechęć części akademików 
do sanacji, strach przed przemocą ze strony agresywnych antysemickich bojówek, 
nieumiejętność odnalezienia się intelektualisty w niespotykanej do tej pory w tym 
środowisku sytuacji przemocy czy wyniosła splendid isolation. Być może, jak su-
geruje Zofia Trębacz, ważnym powodem tej profesorskiej wstrzemięźliwości była 
także obawa, że nasilający się konflikt stanie się pretekstem dla władz służącym do 
ograniczenia autonomii uczelniom50. Niewielu uczonych tym praktykom aktywnie 
się przeciwstawiało, zwłaszcza publicznie. Niemniej do takiego sprzeciwu docho-
dziło. Przybierał on różne formy: niedopuszczania do przyjęcia antysemickich 
uchwał przez wydziały i korporacje, wzywanie policji, aby zapobiegła przemocy, 
solidarnościowe stanie w trakcie wykładu (prof. Ludwik Krzywicki, prof. Tadeusz 
Kotarbiński) wraz z pozbawionymi miejsc studentami żydowskimi lub zajmowa-
nie w jego trakcie „gorszych” ław, moralne lub prawne wspieranie ofiar przemocy 
(m.in. psycholog Stefan Baley, ekonomista Edward Lipiński). Na znak protestu 
przeciwko odmowie przydzielenia katedry na Uniwersytecie Warszawskim wybit-
nemu historykowi Szymonowi Aszkenazemu, prawnik i socjolog Leon Petrażycki 
zagroził odejściem z uczelni, popadając tym samym w konflikt z częścią środowiska 
akademickiego51. Przeciwko gettu ławkowemu protestowało między innymi Koło 
Socjologii Pozytywnej Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Józefa Piłsud-
skiego, co było powodem scysji między rektorem Włodzimierzem Antoniewiczem 
a profesorem socjologii Stefanem Czarnowskim52. Rozmaicie zachowywali się także 
rektorzy polskich uczelni. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego Władysław Szafer, 
za radą prof. Karola Estreichera, sprzeciwił się gettu ławkowemu w imię obrony 
praw człowieka i zgodził się jedynie na dobrowolną separację na wybranych w tym 
celu ławach samych studentów narodowców. Rektor Uniwersytetu Jana Kazimierza 
Stanisław Kulczyński mimo brutalnych ataków nacjonalistycznych ugrupowań 
i ich prasy sprzeciwił się ustanowieniu getta ławkowego, a w końcu podał się do 

49 Z. Trębacz, „Ghetto Benches” at Polish Universitities. Ideology and Practice, [w:] Alma Mater 
Antisemitica. Akademisches Milieu, Juden und Antisemitismus an der Universitäten Europas zwischen 1918 
und 1939 / Academic Milieu, Jews and Antisemitism at European Universities between 1918 and 1939, hrsg. 
v. R. Fritz, G. Rossoliński-Liebe, J. Starek, Wien 2016, s. 113-135.

50 Tamże.
51 W. Wincławski, Słownik biograficzny polskiej socjologii, t. 3, Toruń 2007.
52 L. Krzywicki, Ekscesy antysemickie na polskich uczelniach w latach trzydziestych XX w., Warsza-

wa 2009 (pierwodruk: L. Krzywicki, Wspomnienia, t. 3, Warszawa 1959, z rękopisu z lat trzydziestych).
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dymisji, której motywy jasno wyjaśnił w liście otwartym53. Podobnie zachował się 
również rektor Uniwersytetu Stefana Batorego prof. Władysław Jakowicki. Wraz 
z rektorami obu kresowych uczelni do dymisji podali się także niektórzy prorek-
torzy i dziekani. Wreszcie, solidarność z rektorem Kulczyńskim wyrazili także 
w formie listu rektorzy polskich uniwersytetów. Podpisania go odmówił jednak 
rektor Uniwersytetu Poznańskiego54. 

Największym chyba echem odbijały się publiczne indywidualne lub zbiorowe 
wypowiedzi z drugiej połowy lat trzydziestych, najczęściej w postaci artykułów 
prasowych lub listów otwartych, pisanych przez wybitne osobistości polskiej kul-
tury i nauki, takie jak Marian Brandys, prof. Stefan Czarnowski, prof. Henryk 
Dembiński, Maria Dąbrowska, prof. Karol Górski, prof. Tadeusz Kotarbiński, 
prof. Oskar Lange, prof. Zygmunt Szymanowski. Najbardziej znane zbiorowe 
protesty to opublikowany w „Wiadomościach Literackich” w lipcu 1937 roku wy-
wołany pogromami w Brześciu i Częstochowie list 30 pisarzy i uczonych „Przeciw 
barbarzyństwu”55, list 58 uczonych z grudnia 1937 „W obronie kultury polskiej”56, 
skierowany przeciwko próbom wprowadzenia na polskich uczelniach getta ław-
kowego oraz list 26 profesorów lwowskich ze stycznia 1938 „Przeciw terrorowi na 
wyższych uczelniach”57, powstały w reakcji na wymuszenie przez skrajną prawicę 
getta ławkowego na Politechnice Lwowskiej i Uniwersytecie Jana Kazimierza. 

Szczególne znaczenie miał podpisany wspólnie przez 54 profesorów trzech 
polskich uczelni (później swoje podpisy dodało jeszcze czterech uczonych: po jed-
nym z UJP, Wolnej Wszechnicy Polskiej, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego 
oraz Politechniki Lwowskiej) lapidarny list otwarty „W obronie kultury polskiej”58. 
Wśród jego sygnatariuszy znalazło się 30 profesorów warszawskiego Uniwersytetu 

53 List otwarty prof. dr. Stanisława Kulczyńskiego, „Czarno na Białym”, 23 I 1938. 
54 Z. Trębacz, „Ghetto Benches”…
55 Przeciwko barbarzyństwu, [w:] Przeciw antysemityzmowi. 1936-2009, t. 1, wybór, wstęp i oprac. 

A. Michnik, Kraków 2010, s. 317-318 (pierwodruk: „Wiadomości Literackie”, nr 30 z 18 lipca 1937).
56 W obronie kultury polskiej, Poznań, Warszawa, Wilno, grudzień 1937, [w:] Przeciw antysemity-

zmowi. 1936-2009, t. 1, wybór, wstęp i oprac. A. Michnik, Kraków 2010, s. 528-529 (pierwodruk: Uczeni 
a „ghetto” (Głosy polskie i zagraniczne), Warszawa – Lwów [1938]).

57 Przeciw terrorowi na wyższych uczelniach, Lwów, styczeń 1938, [w:] Przeciw antysemityzmowi…, 
s. 530-531 (pierwodruk: Uczeni a „ghetto” (Głosy polskie i zagraniczne), Warszawa – Lwów [1938]).

58 Zwraca uwagę brak wśród sygnatariuszy profesury Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor pracy 
o studentach żydowskich na UJ tłumaczy to następująco: „Nie było w Uniwersytecie Jagiellońskim wyjąt-
kowo ostrych i długotrwałych zajść antyżydowskich i dramatycznych podziałów wśród kadry profesorskiej, 
ani też nikt nie został ograniczony w prawach pracowniczych. […] W tym kontekście staje się zrozumiały 
fakt, iż profesorowie Uniwersytetu Jagiellońskiego nie podpisywali głośnych apeli W obronie kultury 
polskiej, przeciw terrorowi na wyższych uczelniach, ani też nie publikowali indywidualnych w tej sprawie 
oświadczeń” (M. Kulczykowski, Żydzi – studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Drugiej Rzeczypospolitej 
[1918-1939], Kraków 2004, s. 469).
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Józefa Piłsudskiego, 12 profesorów wileńskiego Uniwersytetu Stefana Batorego 
oraz 11 profesorów Uniwersytetu Poznańskiego. Niektórzy z jego sygnatariuszy 
(między innymi Stefan Czarnowski, Tadeusz Kotarbiński, Tadeusz Manteuffel, 
Maria i Stanisław Ossowscy) podpisali się także pod wcześniejszym o pół roku 
listem „Przeciw barbarzyństwu”. Podpisy poznańskich profesorów zasługują na 
szczególną uwagę z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że Poznań był przed 
wojną „stolicą” endecji i ośrodkiem, w którym wydawano liczne antysemickie pu-
blikacje. Po drugie, z tego powodu, że jak wspomniałem, w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego liczba mieszkańców pochodzenia żydowskiego była tu niewielka, 
czego konsekwencją był również znikomy udział osób wyznania mojżeszowe-
go wśród studentów. Tych jedenastu profesorów59 Uniwersytetu Poznańskiego 
to w kolejności alfabetycznej: Stefan Horoszkiewicz (patolog sądowy), Edward 
Klich (slawista), Witold Klinger (filolog klasyczny), Tadeusz Kurkiewicz (histolog), 
Stanisław Tomasz Nowakowski (geograf), Stefan Franciszek Różycki (medyk), 
Franciszek Raszeja (medyk), Stanisław Runge (weterynarz, rektor Uniwersytetu 
Poznańskiego), Adam Skałkowski (historyk), Henryk Ułaszyn (językoznawca) 
oraz Florian Znaniecki (socjolog). List ten przywiózł do Poznania prof. Ułaszyn 
po otrzymaniu go od prof. Marii Ossowskiej, socjolożki z Uniwersytetu Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie.To właśnie Ułaszyn, wraz ze Skałkowskim i Znaniec-
kim wystosowali 11 grudnia 1937 do niektórych przedstawicieli poznańskiego 
środowiska akademickiego list, w którym w którym pisali między innymi: „Niżej 
podpisani w porozumieniu z innymi środowiskami uniwersyteckimi zwracają się 
do W. Sz. Pana Kolegi z prośbą o podpisanie załączonej deklaracji, o ile jej treść 
odpowiada Jego przekonaniom”60 (zob.: Wybór źródeł, nr 45).

Wśród 58 sygnatariuszy listu „W obronie kultury polskiej” było sześć kobiet. 
Sygnatariusze reprezentowali różne dyscypliny naukowe. W tym gronie znalazło 
się szesnastu medyków różnych specjalności, dziewięciu historyków, siedmiu so-
cjologów, sześciu filologów, trzech teologów ewangelickich, trzech filozofów, trzech 
biologów, trzech matematyków, dwóch psychologów, dwóch etnografów, dwóch 
geografów i dwóch prawników. Ta „dyscyplinowa” struktura sygnatariuszy jest 
niezwykle interesująca. Tym, co rzuca się w oczy, jest znaczna nadreprezentacja 
socjologów i teologów ewangelickich, ale jeszcze bardziej – niemal kompletna 
nieobecność prawników. Dodać należy, że to właśnie na wydziałach prawa, obok 
wydziałów lekarskich, dochodziło najczęściej do antysemickich awantur. 

59 Dodać należy, że w całym okresie 1919-1939 na Uniwersytecie Poznańskim pracowało 166 
profesorów. Zob.: M. Jakś-Ivanovska, Profesorowie Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939. Portret demo-
graficzno-społeczny, „Roczniki Dziejów Społeczno-Gospodarczych” 76, 2016, s. 341-383.

60 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Papiery Adama Skałkowskiego, rkps nr 35 IV, k. 158, 159.
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Sygnatariusze tego listu należeli do różnych pokoleń. Dobrze widać to na 
przykładzie socjologów. Byli wśród nich tacy, którzy byli czynnymi uczonymi 
jeszcze podczas zaborów, jak i tacy, których kariera akademicka rozwijała się przede 
wszystkim w drugiej połowie XX w., w kraju lub zagranicą. Ponieważ w tekście 
tym zajmuję się głównie socjologami, pokazuję to generacyjne zróżnicowanie na 
ich przykładzie. Najstarsi, Ludwik Krzywicki (1859-1941), Stefan Czarnowski 
(1879-1937), Florian Znaniecki (1882-1958) i Jan Stanisław Bystroń (1892-1964) 
zaczęli swoją karierę naukową jeszcze przed odzyskaniem przez Polskę niepod-
ległości. Młodsi, Maria Ossowska (1896-1974), Stanisław Ossowski (1897-1963) 
i Józef Chałasiński (1904-1979) byli czynnymi uczonymi także wiele lat po II woj-
nie światowej. Z Uniwersytetem Poznańskim z tego grona związany był nie tylko 
Florian Znaniecki, ale także w latach 1919-1925 Jan Stanisław Bystroń, który, 
podobnie jak Stefan Czarnowski i Ludwik Krzywicki, był zarówno socjologiem, 
jak i etnologiem (etnografem). W założonym w Poznaniu przez Znanieckiego 

„Przeglądzie Socjologicznym”, pierwszym polskim czasopiśmie socjologicznym 
publikowali także inni socjologowie, do których tekstów tutaj się odwołuję. Oprócz 
samego Znanieckiego i wspomnianych już Krzywickiego i Ossowskiego, byli to 
także Aleksander Hertz (1895-1983) i Tadeusz Szczurkiewicz (1895-1984). 

Listy zbiorowe bywają na ogół kompromisem, bo ich treść i formę muszą akcep-
tować wszyscy sygnatariusze. Przyjrzyjmy się bliżej najważniejszym przesłaniom 
trzech wspomnianych listów zbiorowych. 

Autorzy listu „Przeciw barbarzyństwu” (1937) określają pogromy mianem 
„zbrodniczej akcji”, „hańby”, wobec której społeczeństwo „zbyt długo zachowuje 
milczenie”, podobnie jak wobec innych poprzedzających je wydarzeń, w tym „bicia 
i prześladowania kolegów na wyższych uczelniach, uchwał różnych stowarzyszeń 
wykluczających kolegów Żydów”. Zwracają uwagę na podobieństwo do „znanej 
z czasów carskich metody”, na sięganie do haseł rasistowskich, za „obce duchowi 
polskiemu barbarzyństwo”61. 

Sygnatariusze listu „W obronie kultury polskiej” sprzeciwiają się „gettu ławko-
wemu” i „wszelkim dążeniom do ograniczenia praw ze względów wyznaniowych, 
narodowościowych czy rasowych”, zwracają uwagę na „współodpowiedzialność 
za to, żeśmy nie zdołali zapobiec stanowi, który panuje na większości polskich 
uczelni” i ostrzegają, że sytuacja ta stanowi „ciężką krzywdę dla kultury polskiej”62.

Autorzy listu lwowskiego „Przeciw terrorowi na wyższych uczelniach” wystę-
powali z kolei przeciwko przenoszeniu na teren uczelni walki politycznej, „zorga-
nizowanym bojówkom”, „barbarzyńskim występom”, „gwałtom, nieposzanowaniu 

61 Przeciw antysemityzmowi…, s. 517-518.
62 Tamże, s. 528-529.

Adam Mickiewicz University Press © 2022



Antysemityzm, nacjonalizm, przemoc w doświadczeniu i interpretacjach polskich socjologów okresu międzywojennego

81

władz akademickich, bezprzykładnemu lżeniu i znieważaniu profesorów oraz próby 
terroru nawet względem kolegialnych ciał akademickich”, co doprowadziło do tego, 
że „rektor i senat Politechniki Lwowskiej, ulegając terrorowi wprowadzili urzędowe 
getto, niezgodne w swym założeniu z poczuciem prawa”, a rektor Uniwersytetu Jana 
Kazimierza, nie godząc się na wprowadzenie na tej uczelni takiego getta, „z urzędu 
swego ustąpił, bo nie chciał narazić na poniżenie najwyższej godności uczelni”63. 

SOCJOLOGICZNE INTERPRETACJE ANTYSEMICKICH EKSCESÓW 
NA POLSKICH UCZELNIACH LAT TRZYDZIESTYCH

Do antysemickich awantur na polskich uczelniach indywidualnie, publicznie i bez-
pośrednio odniosło się tylko trzech socjologów. Przypuszczalnie jedynym, który 
uczynił to jeszcze w okresie międzywojennym, był Stefan Czarnowski. Antysemic-
kim wybrykom poświęcił dwie wypowiedzi prasowe w roku 1936 i 193764. W obu 
z nich wydarzenia te nie tylko potępia (był zresztą sygnatariuszem obu listów z roku 
1937), ale także próbuje zrozumieć mechanizm ich powstania i szczególnego nasi-
lenia antysemityzmu w drugiej połowie lat trzydziestych. Początki tego konfliktu 
społecznego Czarnowski postrzegał w fakcie separacji socjalizacyjnej i edukacyjnej 
dwóch grup młodzieży, chrześcijańskiej i żydowskiej, w tym, że dojrzewały one 
w bardzo różnych, rzadko stykających się z sobą środowiskach. Do tego „młodzież 
chrześcijańska” wywodziła się albo z inteligencji, która mając w większości szla-
checką genealogię, uznawała, że „Żydowi żyć wolno, aby się nie «pchał»”, albo też 
z drobnomieszczaństwa, czyli z klasy, która ma „starą tradycję […] przypisywania 
Żydom jakieś doprawdy satanistycznej roli”, a do tego traktuje żydowskich kupców 
i rzemieślników jako konkurentów. Z kolei młodzież żydowska jest „przewrażli-
wiona w poczuciu swojej niższości społecznej i tym samym częstokroć odznacza 
się tzw. «hucpą» – specyficzną, sztuczną pewnością siebie”. Tworzyło to podłoże 
konfliktu, który zaostrzał się w wyniku „miękkości serca” środowiska akademickie-
go, z władzami uczelni włącznie, które zaskoczone jego brutalnością nie potrafiło 
się zdecydowanie jej przeciwstawić. Ta polityka „świętego spokoju” powodowała 
bezkarność tych, którzy wykluczali młodzież żydowską z organizacji studenckich, 
forsowali getto ławkowe czy dopuszczali się aktów agresji. W rezultacie polskie 
uczelnie stały się areną „pajdokracji, aroganckiej na zewnątrz – w stosunku do 

63 Tamże, s. 530-531.
64 S. Czarnowski, Wywiad z prof. Stefanem Czarnowskim, wypowiedź w sprawie pogromu żydow-

skiego, [w:] tegoż, Dzieła, t. 5: Publicystyka, oprac. N. Assorodobraj, S. Ossowski, Warszawa 1956, s. 60-62 
(pierwodruk: „Dziennik Popularny” 1936, nr 35, s. 3); S. Czarnowski, Zajścia antysemickie w szkołach 
wyższych, [w:] tegoż, Dzieła, t. 5…, s. 55-59 (pierwodruk: „Głos Współczesny” 1936, nr 2, s. 19-24).
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władz akademickich, terrorystycznej i demagogicznej na wewnątrz – w stosunku 
do młodzieży”. Wreszcie, kolejny czynnik to dążenie działaczy Bratnich Pomocy 
do „faszyzacji całego życia społecznego w duchu hitlerowskim” z „zastosowaniem 

„ideologii narodowej” na terenie światka akademickiego. Uczelnie stały się swo-
istym laboratorium doświadczalnym ideologii faszystowskiej, „faszystowskie grupy 
polityczne wygrywają po prostu młodzież dla swoich celów. […] Chodzi o to, by 
przyszli urzędnicy, nauczyciele, adwokaci i lekarze byli «narodowcami»”. Wreszcie, 
inicjatorzy tych antysemickich akcji mieli praktyczny polityczny cel, chcieli spara-
liżować wszelkie instytucje, „o ile nie są one w ręku faszystów nacjonalistycznych” 
i przeciągnąć na swoją stronę młodzież z uboższych rodzin, którym zawieszanie 
zajęć z powodu awantur szczególnie utrudniało studiowanie. Czarnowski pod-
kreślał wręcz, że „burdy, aczkolwiek z haseł swych wyłącznie antysemickie, godzą 
przede wszystkim w młodzież chłopską, robotniczą i pracowniczą”65. 

Krzywicki, w pisanych w latach trzydziestych „Wspomnieniach”66 wiele miej-
sca poświęcił „burdom studenckim” w Warszawie i Wilnie w szerszym kontekście 
polityczno-społecznym. Przede wszystkim uważał, że antysemickie hasła wyniosła 
na swoje sztandary endecja, aby zdobyć poparcie społeczne, zwłaszcza „włościan”, 
nawołując ich do „zajęcia miejsca drobnych straganów żydowskich”67. Endecja wy-
korzystała także bunt studentów, czasami bardzo radykalny w formie (wdarcie się 
tłumu do kwestury Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego w marcu 1936 roku), zwłaszcza 
studentów pochodzenia „włościańskiego”, robotniczego i drobnomieszczańskie-
go przeciwko opłatom za studia, które po kryzysie stały się szczególnie uciążliwe. 
Uczestnicy tego i podobnych zajść spotykali się z represjami ze strony sanacyjnego 
rządu, podczas gdy endecja występowała w ich obronie. Przede wszystkim jednak 

„ruch antysemicki, w szczególności za wśród młodzieży uniwersyteckiej przybrał 
w latach 1935-37 taki namiętny, a przede wszystkim od razu masowy charakter”68, 
gdyż Żydzi w Wilnie byli podatni na rusyfikację, a z kolei Żydzi w Wielkopolsce na 
germanizację, w tym drugim przypadku między innymi ze względu na podobieństwo 
języka jidysz do języka niemieckiego. 

Wobec tego pokrewieństwa językowego germanizacja Żydów w Poznańskim odbyła się 
pośpiesznie i w krótkim czasie objęła ogół ludności starozakonnej. A na tym przebiegu 
zaważyła jeszcze jednak okoliczność, że Żydzi byli związani z Polską luźno, pojedyncze 

65 S. Czarnowski, Wywiad z prof. Stefanem Czarnowskim…, s. 55-62.
66 L. Krzywicki, Ekscesy antysemickie na polskich…
67 Tamże, s. 19.
68 Tamże, s. 55.
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osobistości współdziałały w ruchach wyzwoleńczych polskich, ale tłumy pozostawały 
zamknięte w swoim dobrowolnym getcie kulturalnym69.

Zbliżeniu nie sprzyjało także to, że: 

Z góry zaś patrzące na Żydów ziemiaństwo poznańskie oraz arcykatolickie, a dopiero 
powstające mieszczaństwo nie mogły pociągać Żydów ku Polsce70. 

Ossowski do przedwojennego, w tym akademickiego antysemityzmu nawiązał 
dopiero w 1946 roku w tekście poświęconym pogromowi kieleckiemu. Jego źródło 
widział, podobnie jak Czarnowski, w separacji i różnicach klasowych:

Współżycie dwóch niezasymilowanych grup etnicznych o odrębnej strukturze kla-
sowo-zawodowej łatwo rodzi antagonizm, zwłaszcza gdy zawody uprawiane z powo-
dzeniem przez mniejszość etniczną stają się przedmiotem aspiracji wśród tej grupy, 
która uważa się za autochtonów i współgospodarzy kraju, albo gdy mniejszość etniczna 
posiada względnie licznych przedstawicieli wśród ekonomicznej elity kraju71.

Motywy ekonomiczne antysemityzmu były wzmacnianie przez przesądy reli-
gijne i rasowe. Większą popularność antysemityzmu w Polsce niż w innych krajach, 
w tym w Niemczech tłumaczył Ossowski znacznie liczniejszą obecnością Żydów 
w Polsce oraz słabością asymilacji kulturowej polskich Żydów. Jednym zdaniem 
odniósł się także do antysemityzmu na uczelniach: 

Gdy zaś idzie o przerażające swą dzikością – jak na przedwojenną epokę i uniwersytec-
kie środowisko – objawy antysemityzmu w latach 1937-1938 to obok przyczyn rodzi-
mych wchodziły w grę zewnętrzne wpływy: wpływy hitlerowskiej kultury, a w pewnej 
mierze podobno także wpływy hitlerowskich funduszy72. 

PODSUMOWANIE

Socjologia jako odrębna nauka kształtowała się w wieku XIX, w okresie, gdy 
Polska była pod zaborami, a Polacy byli pozbawieni własnego państwa. Nic dziw-

69 Tamże, s. 55-56.
70 Tamże, s. 56.
71 S. Ossowski, Na tle wydarzeń kieleckich… Cenzura nie dopuściła tego tekstu do druku w t. VI 

„Dzieł”, wydanych w 1970 roku, podobnie zresztą jak tekstu „Zagadnienie Palestyny. Wypowiedź w ankiecie 
«Przełomu» w sprawie walki narodu żydowskiego” z 1947 roku. 

72 Tamże, s. 104, 106.
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nego, że od zarania specyfiką polskiej socjologii było szczególne zainteresowanie 
problematyką narodową. Jak pisał Znaniecki: „W języku polskim opublikowano 
prawdopodobnie więcej książek i artykułów zajmujących się problemami narodo-
wymi niż w jakimkolwiek innym języku świata”73. Jak większość inteligencji, także 
pionierzy tej nowej nauki uczestniczyli pod zaborami w życiu publicznym nie 
tylko jako uczeni, ale również jako publicyści, ideolodzy czy działacze. Niektóry 
z nich byli zaangażowani w tworzenie ruchu narodowego. Wymienić tu można 
przede wszystkim Zygmunta Balickiego (1858-1916) i Ludwika Popławskiego 
(1854-1908), głównych obok Romana Dmowskiego ideologów endeckich. Balicki, 
autor „Psychologii społecznej”, czołowy przedstawiciel psychologizmu w polskiej 
socjologii przeciwstawiał indywidualistycznej „etyce ideałów”, społeczną „etykę 
idei” oraz głosił pochwałę egoizmu narodowego, „przed którym wszelki inny 
egoizm, choćby sam w sobie najbardziej uprawniony, indywidualny czy zbiorowy 
ustępować musi. Jest on również jednocześnie wyrazem altruizmu jednostek i grup 
wobec całości”74. Twierdził wręcz, że „Altruizm wobec obcych, jak wiemy, może 
być czynnikiem rozkładu własnego narodu”75. Nic zatem dziwnego, że głosząc taką 
teorię, jako publicysta pisywał antysemickie artykuły w „Przeglądzie Narodowym”. 
Dwóch innych wybitnych socjologów, wspominanych w tym tekście wielokrotnie, 
Krzywicki i Czarnowski działało z kolei w ruchu socjalistycznym. 

W Polsce niepodległej czołowi polscy socjologowie rzadko angażowali się 
w działalność partyjną. Byli jednak nadal obecni w sferze publicznej jako uczeni, 
a często i publicyści. Prezentowali przy tym całą gamę poglądów, od szeroko ro-
zumianych konserwatywnych do równie szeroko rozumianych socjalistycznych. 
Uznawane przez nich wartości i obywatelskie doświadczenia wywierały wpływ na 
podejmowanie określonych zagadnień naukowych, takich chociażby jak naród, 
ubóstwo, nierówności społeczne, autorytaryzm, krytyka rasizmu i nacjonalizmu. 
Czasami ten wpływ przybierał specyficzny charakter. Najwybitniejszy polski so-
cjolog, Znaniecki, był do tego stopnia zafascynowany postacią Józefa Piłsudskiego, 
że w swej typologii charakterów społecznych uczynił go prototypem „zboczeńca-

-nadnormalnego”, obok Jezusa, Kartezjusza, Kanta, Mickiewicza i Mussoliniego76. 
Moja krótka, siłą rzeczy powierzchowna analiza koncentruje się na socjologach 

Drugiej Rzeczypospolitej. Nie obejmuje zatem wspomnianych znaczących, lecz 
niemal kompletnie zapomnianych pionierów tej nauki, w tym tekście obecnych 
tylko symbolicznie, jak Gumplowicz, twórca teorii „walki ras” (nie pojmowanych 

73 F. Znaniecki, Współczesne narody…
74 Z. Balicki, Egoizm narodowy wobec etyki, Lwów 1903, s. 36. 
75 Tamże, s. 46.
76 F. Znaniecki, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, Lwów – Warszawa 1934. 
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jednak biologicznie, lecz kulturowo) czy Balicki – socjolog, teoretyk „egoizmu 
narodowego” i endecki ideolog. To ograniczenie wynika dodatkowo z faktu, że 
powstająca w drugiej połowie XIX w. polska socjologia uległa instytucjonalizacji 
jako odrębna dyscyplina akademicka dopiero w Polsce niepodległej77. 

Polscy socjologowie czynni naukowo w dwudziestoleciu międzywojennym, 
mimo ideowych i pokoleniowych różnic, byli zdecydowanie krytyczni wobec 
doktryn i teorii rasistowskich. Jeżeli posługiwali się pojęciem „rasa”, jak czynili 
to we wczesnych fazach naukowego rozwoju Krzywicki i Znaniecki, to jedynie 
w znaczeniu kulturowym, a nie biologicznym. O ile jeszcze we wczesnej twórczo-
ści Znanieckiego można znaleźć teksty, które zwłaszcza z dzisiejszej perspektywy 
można interpretować jako antysemickie78, to trudno taki wydźwięk zarzucić póź-
niejszym tekstom zarówno samego Znanieckiego, jak i wypowiedziom innych 
czołowych polskich socjologów. Uczeni ci w swoich analizach naukowych, jak 
i w publicystyce czy wystąpieniach publicznych sprzeciwiali się ksenofobii, na-
cjonalizmowi i przemocy, choć jednocześnie próbowali zrozumieć ich społeczne 
korzenie. Jedni, zwłaszcza Czarnowski, Hertz, Krzywicki, Ossowski poszukiwali 
wyjaśnienia antysemityzmu, w tym agresji na uczelniach, w nierównościach kla-
sowych i uwarunkowaniach ekonomicznych. Inni, Bystroń, także Czarnowski, 
Znaniecki szukali odpowiedzi na pytanie o fenomen polskiego antysemityzmu 
w specyfice historycznej i kulturowej Polaków, w tym w roli katolicyzmu w toż-
samości polskiego chłopa i szlachcica. Hertz i Znaniecki zwracali także uwagę na 
specyfikę historyczną i kulturową Żydów, zwłaszcza na życie w diasporze i kasto-
wość, odcinającą wyznawców judaizmu od innych mieszkańców Polski. Bystroń, 
Hertz i Znaniecki zwracali także uwagę na uniwersalne zjawisko megalomanii 
narodowej i przeciwstawienia „swoich” i „obcych” oraz na warunki historyczne, 
w których rośnie ekspansja ideologii rasistowskiej. Wreszcie, polscy socjologowie 
potrafili indywidualnie, jak Czarnowski, Krzywicki i Petrażycki oraz zbiorowo, jak 
Bystroń, Czarnowski, Chałasiński, Krzywicki, Ossowscy i Znaniecki publicznie 
protestować przeciwko antysemityzmowi na polskich uczelniach w drugiej połowie 
lat trzydziestych. Nie byli oczywiście jedynymi intelektualistami czy uczonymi, 
którzy wyrażali swój sprzeciw wobec przemocy na uczelniach, ale obecność tak 
znacznej części tych nielicznych adeptów młodej dziedziny wiedzy, jaką była wtedy 
socjologia, warta jest odnotowania.

77 W roku 1920 na Uniwersytecie Poznańskim F. Znaniecki utworzył Polski Instytut Socjologiczny, 
a L. Petrażycki na Uniwersytecie Warszawskim zainicjował powstanie Katedry Socjologii. Dopiero dekadę 
później, w 1930 z inicjatywy Kazimierza Dobrowolskiego powstała trzecia placówka, Katedra Socjologii na 
Uniwersytecie Jagiellońskim. Ton polskiej socjologii dwudziestolecia nadawały zatem dwa pierwsze ośrodki. 

78 Zwłaszcza F. Znaniecki, Upadek cywilizacji zachodniej, Warszawa 2013 (pierwodruk: Poznań 
1921), rozdział IV „Wzrost imperializmu rasowego”.
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Rafał WITKOWSKI

SZYKANOWANA MNIEJSZOŚĆ. 
ŻYDZI W POZNANIU  

MIĘDZY PIERWSZĄ I DRUGĄ 
WOJNĄ ŚWIATOWĄ1

WPROWADZENIE

Dzieje Żydów w Poznaniu w okresie międzywojennym są coraz częściej podejmo-
wane jako przedmiot dociekań przez naukowców różnych dyscyplin humanistycz-
nych i społecznych. Nadal większość stawianych przez autorów omówień pytań 
badawczych pozostaje w sferze hipotez. Jest to związane z kilkoma czynnikami, 
które współistniejąc, czynią ten obszar poszukiwań naukowych przestrzenią do 
wypełnienia2. Jednym z problemów, który trudno pominąć, a który skutecznie 
blokuje szersze analizy funkcjonowania żydowskiej społeczności w Poznaniu, jest 
brak opracowania naukowego dotyczącego dziejów gminy żydowskiej. Poprzez 
dzieje gminy żydowskiej należy rozumieć historię ludzi połączonych wspólną wiarą 
i świadomością etnicznej tożsamości, zorganizowaną pod względem społecznym 
oraz funkcjonującą w określonej przestrzeni prawnej, ekonomicznej i kulturowej. 
W tak rozumianej problematyce badań gminy żydowskiej istotne pozostaje uka-

1 W niniejszym tekście przyjęto zasadę zachowania ortografii i interpunkcji stosowanej w cytowa-
nych tekstach źródłowych. Dotyczy to także pisowni słowa Żyd. Zob. szerzej: M. Michalski, K. Podemski, 
Antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939 – wprowadzenie.

2 Por. np.: Sz. Pietrzykowski, Żydzi i Polacy w Poznaniu i Poznańskiem w latach 1918-1945. Pró-
ba syntezy, Poznań 2022 [w druku]; T. Łaszkiewicz, Żydzi w Inowrocławiu w okresie międzywojennym 
(1919-1939), Inowrocław 1997; Z. Biegański, Mniejszość żydowska w Bydgoszczy 1920-1939, Bydgoszcz 
1999; A. Skupień, Ludność żydowska w województwie poznańskim w latach 1919-1938, Poznań 2007 (tam 
wcześniejsza literatura).
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zanie ludzi, tak w wymiarze zbiorowym, jak i indywidualnym, oraz religijnych, 
prawnych, kulturowych i społecznych przestrzeni aktywności członków gminy 
wraz z jej zapleczem prawno-instytucjonalnym. Tak pojmowane opracowanie bę-
dzie dopiero podstawą do pogłębionych badań żydowskiej społeczności w ramach 
polskiej i niemieckiej większościowej grupy mieszkańców Poznania.

Sytuacja ludności żydowskiej, zamieszkującej zachodnią Wielkopolskę, była 
uwarunkowana skutkami przemian cywilizacyjnych, jakich doświadczyły zie-
mie polskie w XIX w., pozostając pod władzą królestwa Prus, a od roku 1871 – 
Rzeszy Niemieckiej. Druga Rzeczpospolita, mimo znacznego wysiłku władz 
państwowych i samorządowych, nie zniwelowała wyraźnych różnic w położeniu 
społecznym, ekonomicznym, kulturalnym i religijnym, występujących między 
zachodnimi i wschodnimi województwami, choć bez wątpienia odrodzone 
państwo polskie stworzyło o wiele lepsze możliwości rozwoju dla społeczności 
żydowskiej, niż trzy państwa zaborcze, które przed 1918 roku kontrolowały 
ziemie polskie3.

Splot wydarzeń politycznych i ekonomicznych w latach I wojny światowej 
(1914-1918), skutki zwycięskiego powstania wielkopolskiego (1918-1919) oraz 
postanowienia konferencji pokojowej w Wersalu (1919) spowodowały, że liczba 
Żydów mieszkających w Wielkopolsce (i na Pomorzu) wyraźnie się zmniejszyła, 
choć sam proces odpływu ludności żydowskiej z Wielkopolski (Provinz Posen) 
rozpoczął się już wiele lat przed wybuchem wojny4. Do zmniejszenia liczby lud-
ności żydowskiej przyczyniła się większa śmiertelność w czasie wojny i okresie 
powojennym, ogromne straty ludności, spadek urodzin oraz kryzys gospodarczy. 
Oprócz tych zjawisk, obserwowanych między rokiem 1914 a 1921 we wszyst-
kich niemal regionach Europy, pamiętać należy o następstwach ruchu ludności 
po zakończeniu I wojny światowej, która korzystała z tzw. prawa opcji. Kiedy 

3 Por.: J. Orlicki, Szkice z dziejów stosunków polsko-żydowskich 1918-1949, Szczecin 1983; J. Toma-
szewski, Ojczyzna nie tylko Polaków. Mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1985; 
tenże, Zarys dziejów Żydów w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1990; tenże, Mniejszości narodowe 
w Polsce XX wieku, Warszawa 1991; tenże, Rzeczpospolita wielu narodów, Warszawa 1985; Najnowsze dzieje 
Żydów w Polsce. W zarysie (do 1950 roku), red. J. Tomaszewski, Warszawa 1993; D. Pałka, Kościół katolicki 
wobec Żydów w Polsce międzywojennej, Kraków 2006; M. Sobczak, Stosunek Narodowej Demokracji do 
kwestii żydowskiej w Polsce w latach 1918-1939, Wrocław 1998; J. Marcus, Social and Politica History of 
the Jews in Poland, 1919-1939, Berlin – New York – Amsterdam 1983; A. Kapiszewski, Conflicts Across 
the Atlantic. Essays on Polish-Jewish Relations in the United States during World War I and in the Interwar 
Years, Kraków 2004; C. Fink, Defending the Rights of Others. The Great Powers, the Jews and International 
Minority Protection, 1878-1938, New York 2004; Kalendarium dziejów poznańskiej gminy żydowskiej, oprac. 
R. Witkowski, „Kronika Miasta Poznania” 2009, nr 1, s. 284-341.

4 K. Filipowska, Społeczność żydowska Poznania w latach 1914-1918 na łamach berlińskiej „All-
gemeine Zeitung des Judentums”, „Kronika Miasta Poznania” 2014, nr 3, s. 259-270.
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w 1919 roku władzę nad Wielkopolską przejmowało państwo polskie sytuacja 
gminy żydowskiej w Poznaniu nie przypominała prawie w niczym realiów sprzed 
dwóch dekad… W Poznaniu istniały zdecydowanie odmienne warunki społeczne 
i ekonomiczne do rozwoju żydowskiej społeczności w porównaniu z innymi duży-
mi miastami Rzeczypospolitej5. Także pod względem politycznym Żydzi z Poznania 
byli inni od pobratymców zamieszkujących pozostałe regiony Polski. W roku 1919 
w Warszawie zebrał się pierwszy Walny Zjazd Zjednoczenia Polaków Wyznania 
Mojżeszowego Wszystkich Ziem Polskich. Wśród 438 wymienionych z imienia 
i nazwiska oraz miejsca zamieszkania uczestników Zjazdu nie odnotowano ani 
jednej osoby z prowincji poznańskiej6.

POZNAŃ MIĘDZY PIERWSZĄ I  DRUGĄ WOJNĄ ŚWIATOWĄ

Ostatnie lata wieku XIX i początek XX wyznaczał dla Poznania okres wielkich 
przemian w infrastrukturze miejskiej. Miasto nabrało wówczas prawdziwie eu-
ropejskiego charakteru. Na terenach pofortecznych wzniesiono reprezentacyjne 
gmachy, w tym siedzibę Akademii Królewskiej, Bibliotekę im. Cesarza Wilhelma, 
Zamek Cesarski, Muzeum im. Cesarza Fryderyka, Teatru Miejskiego, Komisji 
Kolonizacyjnej, Domu Ewangelickiego, Dyrekcji Poczt i Ziemstwa Kredytowego, 
Związku Spółki Raiffeisena (il. 1). Zbudowano elektrownię miejską, mosty przez 
Wartę, zespół szpitalny Zakładu Diakonisek, świątynie różnych wyznań, kamienice 
i sklepy, koszary i szkoły, zorganizowano Wystawę Wszechniemiecką. Do moder-
nizacji miasta przyczynili się dwaj ostatni niemieccy nadburmistrzowie Poznania: 
Richard Witting (1856-1923), sprawujący swój urząd w latach 1891-1902, oraz 
Ernst Wilms (1866-1836), sprawujący urząd w latach 1903-1918. W roku 1910 
niecałe 65 procent mieszkańców miasta stanowili katolicy, nieco ponad 30 procent – 
protestanci, prawie cztery procent Żydzi. Mimo licznych działań zmierzających do 
germanizacji miasta, pozostało ono etnicznie w znacznej mierze polskie7. 

5 Ł.W. Niparko, The Forgotten Jewish Atlantis. Poznań and the Legacy of Antisemitism, [w:] Anti-
semitism on the Rise. The 1930s and Today, ed. Ari Kohen, Gerald J. Steinacher, Lincoln, 2021, s. 151-181.

6 Pamiętnik pierwszego Walnego Zjazdu Zjednoczenia Polaków Wyznania Mojżeszowego Wszystkich 
Ziem Polskich, Warszawa 1919, s. 86-100.

7 Z. Dworecki, Poznań i Poznaniacy w latach Drugiej Rzeczypospolitej 1918-1939, Poznań 1994, s. 23, 
25; P. Matusik, Historia Poznania, t. III: 1918-1945, Poznań 2021; J. Skuratowicz, Architektura Poznania 
1890-1918, Poznań 1991, Z. Pałat, Architektura i polityka. Gloryfikacja Prus i niemieckiej misji cywilizacyjnej 
w Poznaniu na początku XX wieku, Poznań 2011; Architektura i urbanistyka Poznania w XX wieku, red. 
T. Jakimowicz, Poznań 2005; G. Kodym-Kozaczko, Urbanistyka Poznania w XX wieku. Przestrzeń, ludzie, 
idee, Poznań 2017.
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Il. 1. Pocztówka przedstawiająca panoramę z wieży kościoła św. Pawła fragmentu dzielnicy cesarskiej, 
zbudowanej na terenach pofortecznych w latach 1904-1912. Stan ok. 1914 roku

Źródło: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.

Warto podkreślić, że miasto nie zostało zniszczone podczas działań wojennych, 
a jedynie przeżywało trudności ekonomiczne. Nawet walki w okresie powstania 
wielkopolskiego nie wpłynęły na zniszczenia substancji miejskiej, a jedynie na po-
głębienie kryzysu gospodarczego. Kiedy władze polskie przejmowały rządy w Po-
znaniu w listopadzie i grudniu 1918 roku, nie musiały skupiać się na odbudowie 
budynków, ale na odbudowie potencjału gospodarczego8. W późniejszych latach 
Poznań nadal rozrastał się terytorialnie. Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 
17 grudnia 1924 przyłączono (formalnie z dniem 1 stycznia 1925) do Poznania 
sąsiednie gminy, dzięki czemu Poznań został czwartym co do wielkości miastem 
w Rzeczypospolitej, po Warszawie, Łodzi i Lwowie, a przed Krakowem. Poznań 

8 Por.: wszechstronne Sprawozdanie Zarządu Miasta Poznania za czas od 1 kwietnia 1918 do 
31 marca 1920, Poznań 1921; K. Filipowska, Polsko-żydowskie polemiki na posiedzeniach rady miejskiej 
w Poznaniu w ostatnich miesiącach 1918 roku na podstawie doniesień prasowych, „Miasteczko Poznań” 
2015, nr 1-2 (20-21), s. 138-147.
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rozwijał się także pod względem demograficznym, a liczba ludności zwiększy-
ła się dwukrotnie9. W kolejnych latach Drugiej Rzeczypospolitej Poznań nadal 
rozwijał się urbanistycznie i przestrzennie. Szczególnie ważnym wydarzeniem 
było zorganizowanie w 1929 roku Powszechnej Wystawy Krajowej z okazji dzie-
sięciolecia odzyskania niepodległości10. Wydarzenie to wpłynęło na powstanie 
wielu nowoczesnych budowli. W kolejnych latach, mimo kryzysu gospodarczego, 
w mieście powstawały nowe osiedla mieszkaniowe, nowe linie tramwajowe i za-
kłady przemysłowe11.

9 Z. Zaleski, Rozszerzenie granic Poznania, „Kronika Miasta Poznania” 3, 1925, s. 6; M. Mrugal-
ska-Banaszak, Rozwój przestrzenny Poznania, [w:] Dzieje Poznania, t. 2, cz. 1: 1793-1918, red. J. Topolski, 
L. Trzeciakowski, Warszawa – Poznań 1994, s. 817-825.

10 M.R. Bombicki, PWK – Powszechna Wystawa Krajowa w Poznaniu 1929, Poznań 1992.
11 Por.: P. Matusik, Historia Poznania, t. III…, s. 220-226; H. Grzeszczuk-Brendel, Mieszkanie 

w mieście. Poznań w kontekście europejskich reform mieszkaniowo-urbanistycznych, Poznań 2018.
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PRAWNE POŁOŻENIE GMINY ŻYDOWSKIEJ

Po zajęciu terenów dawnego Królestwa Polskiego w początkowej fazie I wojny świa-
towej władze niemieckie zniosły większość rosyjskich rozporządzeń dotyczących 
organizacji żydowskich gmin wyznaniowych, wprowadzając 1 listopada 1916 nowe 
przepisy12. Na ich podstawie w 1917 roku przeprowadzono wybory do zarządów 
gmin, które nie zostały pozytywnie przyjęte przez polskie kręgi polityczne. Po 
proklamowaniu niepodległości przez państwo polskie w listopadzie 1918 władze 
polskie początkowo zachowały w mocy niemieckie przepisy, a Naczelnik Państwa 
Józef Piłsudski 7 lutego 1919 wydał dekret, na mocy którego utrzymano większość 
postanowień niemieckiego rozporządzenia z 1 listopada 1916. Istotna różnica doty-
czyła zniesienia systemu wyborczego opartego na kuriach wyborczych, związanych 
z cenzusem majątkowym i zastąpienie go wyborami według pięcioprzymiotnikowej 
ordynacji. W myśl dekretu z 7 lutego 1919 przepisy prawne, kształtujące organizację 
gmin żydowskich w Królestwie Kongresowym zostały rozciągnięte na istniejące 
wówczas województwa krakowskie, lwowskie, stanisławowskie i tarnopolskie (dawną 
Galicję)13. Rozporządzenie prezydenta RP z 14 października 1927 wprowadzało te 
przepisy na obszar całego państwa z wyjątkiem dawnego zaboru pruskiego i Śląska14. 
Dopiero kolejne rozporządzenie prezydenta z 6 marca 1928, uzupełnione 5 kwietnia 
1928 rozporządzeniem Kazimierza Bartla, ministra wyznań religijnych i oświecenia 
publicznego, rozciągało przepisy dekretu z 7 lutego 1919 na województwa poznań-
skie i pomorskie15, które do tego czasu pod względem przepisów organizujących 
gminy żydowskie funkcjonowały zasadniczo na podstawie postanowienia pruskiej 
ustawy z 23 lipca 1847, nadającej gminom status korporacji publicznoprawnej, 
zatwierdzany przez pruskie (później niemieckie) władze administracyjne. W myśl 

12 K. Krasowski, Związki wyznaniowe w II Rzeczypospolitej. Studium historycznoprawne, Warsza-
wa – Poznań 1988, s. 179-190; Sz. Rudnicki, Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej, wyd. 2, Warszawa 
2015, s. 111-113.

13 Dziennik Prawny P.P. 1919, nr 14, poz. 175: Dekret o zmianach w organizacji gmin wyznaniowych 
żydowskich na terenie b. Królestwa Kongresowego.

14 Dziennik Ustaw 1927, nr 91, poz. 818: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
14 października 1927 o uporządkowaniu stanu prawnego w organizacji gmin wyznaniowych żydowskich 
na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej z wyjątkiem województw: poznańskiego, pomorskiego i śląskiego.

15 Dziennik Ustaw 1928, nr 28, poz. 259: Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 
6 marca 1928 o zmianie rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 14 października 1927 o upo-
rządkowaniu stanu prawnego w organizacji gmin wyznaniowych żydowskich na obszarze Rzeczypospolitej 
Polskiej z wyjątkiem województw: poznańskiego, pomorskiego i śląskiego; Dziennik Ustaw 1928, nr 52, 
poz. 500: Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 5 kwietnia 1928 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej o uporządkowaniu 
stanu prawnego w organizacji gmin wyznaniowych żydowskich na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
z wyjątkiem województwa śląskiego.
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postanowień tej ustawy żydowscy mieszkańcy musieli przynależeć do korporacji, 
które nakładały na swych członków podatki, wybierały składający się z 3-7 osób 
zarząd i zgromadzenie reprezentantów liczące od 9 do 21 członków. Niemiecki usta-
wodawca nie przewidywał tworzenia wyższych struktur organizacyjnych niż gminy16. 
W ten sposób dawne ustawodawstwo „kongresowe” zmieniło prawne podstawy 
egzystencji gmin żydowskich na terenie województw poznańskiego i pomorskiego.

W kolejnej ustawie, przyjętej 13 marca 1931, uchylono niektóre przepisy 
dawnego prawodawstwa rosyjskiego, które ograniczały prawną pozycję Żydów, 
związaną z ich pochodzeniem, narodowością, językiem lub religią17. Próbując 
uporządkować materialną i prawną sytuację gmin wielkopolskich, Sławomir Czer-
wiński, minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego, podjął w 1932 roku 
decyzję o utworzeniu jedenastu żydowskich gmin wyznaniowych z siedzibami 
w Bydgoszczy (miast i powiat bydgoski), Wągrowcu (powiat wągrowiecki i cho-
dzieski), Obornikach (powiaty czarnkowski, obornicki i szamotulski), Poznaniu 
(miasto i powiat poznański), Gnieźnie (miasto i powiat gnieźnieński, powiat wrze-
siński i żniński), Środzie Wielkopolskiej (powiaty jarociński, średzki i śremski), 
Nowym Tomyślu (powiaty nowotomyski, wolsztyński i międzychodzki), Szubinie 
(powiaty szubiński i wyrzyski), Lesznie (powiaty leszczyński, kościański, rawicki 
i gostyński), Inowrocławiu (powiaty inowrocławski i mogileński) i Ostrowie Wiel-
kopolskim (powiaty ostrowski, kępiński i krotoszyński). Według przeprowadzonej 
w 1931 roku ankiety najliczniejszą spośród jedenastu nowych gmin wielkopolskich 
była gmina w Poznaniu (1986 członków), a najmniej liczną – nowotomyska (209 
członków). Pozostałe gminy liczyły odpowiednio: bydgoska – 1840, obornicka – 
702, ostrowska – 554, gnieźnieńska – 459, leszczyńska – 368, inowrocławska – 322, 
średzka – 270, szubińska – 251 i wągrowiecka – 250 członków. Dość powiedzieć, że 
w pozostałych województwach Rzeczypospolitej funkcjonowało wówczas ponad 
900 gmin żydowskich, a przy jednej ulicy w Warszawie, Lwowie, Wilnie czy na 
krakowskim Kazimierzu czynnych było więcej synagog i domów modlitwy niż 
w całym województwie poznańskim18.

16 J. Dawidsohn, Gminy żydowskie (z tekstami ustaw i rozporządzeń), Warszawa 1931, s. 17-18; 
K. Krasowski, Związki wyznaniowe w II Rzeczypospolitej. Studium historycznoprawne, s. 190; I. Kowalski, 
Mniejszość żydowska w województwie poznańskim w latach 1919-1939, „Kronika Wielkopolski” 1995, 
nr 4 (75), s. 49; por.: L. Zieleniewski, Ustawodawstwo językowe Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 1930; 
K. Kierski, Ochrona praw mniejszości w Polsce, Poznań 1933; J. Sawicki, Studia nad położeniem prawnym 
mniejszości religijnych w państwie polskim, Warszawa 1937.

17 Dziennik Ustaw 1931, nr 31, poz. 214: Ustawa z dnia 13 marca 1931 o wygaśnięciu mocy prawnej 
przepisów wyjątkowych, związanych z pochodzeniem, narodowością, językiem, rasą lub religją obywateli 
Rzeczypospolitej.

18 Por.: P. Spodenkiewicz, Zaginiona dzielnica. Łódź żydowska – ludzie i miejsca, Łódź 1998; T. Gą-
sowski, Między gettem a światem. Dylematy ideowe Żydów galicyjskich na przełomie XIX i XX wieku, Kra-
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Ostatnim istotnym aktem prawnym organizującym życie żydowskich gmin 
uchwalonym w Drugiej Rzeczypospolitej była ustawa o zmianie granic województw 
poznańskiego, łódzkiego i pomorskiego, przyjęta przez Sejm Rzeczypospolitej 
12 czerwca 1937, która weszła w życie rok później19. W myśl jej postanowień od 
województwa poznańskiego odłączono cztery północne powiaty (bydgoski, ino-
wrocławski, szubiński i wyrzyski) oraz kilka gmin powiatu mogileńskiego, a przyłą-
czono cztery powiaty na wschodzie, które przynależały wcześniej do województwa 
łódzkiego (kaliski, koniński, kolski i turecki), a przed 1918 rokiem znajdowały się 
w granicach Królestwa Polskiego. Na odłączonych od województwa poznańskiego 
terenach mieszkało 2535 osób wyznania mojżeszowego, zaś na przyłączonych – aż 
50 786. Oznaczało to zasadnicze wzmocnienie tej grupy etnicznej, której zdecy-
dowana większość w obrębie nowych granic województwa mieszkała w czterech 
wschodnich powiatach20.

Prawodawstwo państwowe rzutowało na strukturę organizacyjną gminy po-
znańskiej. Po ustaniu fali wyjazdów ludności żydowskiej z Wielkopolski w roku 
1921 i po przeprowadzeniu nowych wyborów w 1922 przewodniczącym zarządu 
gminy żydowskiej został Martin Cohn, syjonista, lojalny wobec państwa polskiego. 
Jeszcze w następnych latach wśród zarządu gminy przeważały osoby niemiecko-
języczne, dlatego w korespondencji z władzami polskimi nadal używano języka 
niemieckiego21.

Po przyjęciu przez Sejm 6 marca 1928 ustawy określającej prawną sytuację 
gmin żydowskich, uzupełnioną rozporządzeniem ministra wyznań religijnych 
i oświecenia publicznego z 5 kwietnia 1928, w kompetencjach gminy znalazło się 
szereg aspektów działań: utrzymanie rabina i pozostałych urzędników gminnych, 
synagogi, cmentarzy i innych instytucji (łaźnia, domy modlitw). Gmina mogła 
prowadzić działalność charytatywną, edukacyjną i gospodarczą, posiadając oso-
bowość prawną i dysponując majątkiem22. Takie rozwiązania prawne ułatwiały 
funkcjonowanie gminom bogatszym, liczniejszym i lepiej zorganizowanym, dając 
podstawy do swobodnej egzystencji. Z drugiej jednak strony nakładała na gminy 

ków 1996; J. Wołkonowski, Stosunki polsko-żydowskie w Wilnie i na Wileńszczyźnie 1919-1939, Białystok 
2004; A. Landau-Czajka, W jednym stali domu… Koncepcje rozwiązania kwestii żydowskiej w publicystyce 
polskiej lat 1933-1939, Warszawa 1998; taż, Syn będzie Lech… Asymilacja Żydów w Polsce międzywojennej, 
Warszawa 2006; R. Żebrowski, Żydowska Gmina Wyznaniowa w Warszawie 1918-1939. W kręgu polityki, 
Warszawa 2012.

19 Dziennik Ustaw 1937, nr 46, poz. 350: Ustawa z dnia 12 czerwca 1937 o zmianie granic woje-
wództw: poznańskiego, pomorskiego, warszawskiego i łódzkiego.

20 I. Kowalski, Mniejszość żydowska…, s. 42-43.
21 Tamże, s. 85; Z. Dworecki, Poznań i Poznaniacy…, s. 156.
22 I. Kowalski, Mniejszość żydowska…, s. 86; Z. Dworecki, Poznań i Poznaniacy…, s. 155-156.

Adam Mickiewicz University Press © 2022



Szykanowana mniejszość. Żydzi w Poznaniu między pierwszą i drugą wojną światową

95

liczne zobowiązania. W przypadku gminy poznańskiej jej zamożność (własna sie-
dziba, szpital, schronisko dla ubogich, cmentarz, etc.) była w gruncie rzeczy iluzo-
ryczna, gdyż koszt utrzymania tych budynków był większy niż dochody, a ponadto 
gmina poznańska przejmowała pod swoją opiekę budynki sakralne, znajdujące się 
w mniejszych miejscowościach w Wielkopolsce po formalnym rozwiązaniu tych 
gmin, co powiększało skalę finansowych zobowiązań gminy poznańskiej. Kwestii 
zobowiązań finansowych nie uporządkowało de facto rozporządzenia Ministerstwa 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 28 września 1932 o utworzeniu 
jedenastu żydowskich gmin wyznaniowych z siedzibami w Wielkopolsce23. Do 
gminy poznańskiej formalnie przyłączono gminy kahalne w Swarzędzu, Pobie-
dziskach i Stęszewie, co spowodowało wzrost liczby członków gminy poznańskiej 
do 280024, ale już wówczas gmina poznańska była odpowiedzialna za utrzymanie 
świątyń, dawnych szkół i innych budynków w wielu innych miasteczkach wielko-
polskich (np. w Krotoszynie).

Na podstawie rozporządzenia ministra wyznań religijnych i oświecenia pu-
blicznego z 24 października 1930 zmieniono procedury wyborcze do wszystkich 
organów zarządów gmin. Od tego momentu nadzór nad wyborami sprawowały 
odpowiednie władze administracyjne państwa polskiego25. Tenże minister określił 
także w osobnym rozporządzeniu z 9 września 1931 zasady nadzoru nad finansami 
gminy, a stosowne sprawozdania miały być dostarczane przez gminy wojewodom. 
Wszystkie tego rodzaju decyzje zmierzały do przejęcia większej kontroli na gmi-
nami żydowskimi przez państwo.

Niezależnie od przemian w strukturze organizacyjnej gminy na czele jej zarzą-
du stał wspomniany już adwokat Martin Cohn. Wygrał on wybory przeprowadzone 
14 maja 1933, a do zarządu wybrano także siedmiu innych członków (w tym sześciu 
kupców) oraz ośmiu zastępców członków zarządu26. Ostatnie przed wojną wybory 
do zarządu gminy odbyły się 13 czerwca 1937. Zgłoszono aż siedem list wyborczych 
(w tym Bund, Mizrachi oraz Lista Związku Rzemieślników), co było odbiciem 
zmian politycznej aktywności poznańskich Żydów (il. 2). Na czele zarządu gminy 

23 I. Kowalski, Mniejszość żydowska…, s. 50-51; szerzej: K. Krasowski, Związki wyznaniowe w II Rze-
czypospolitej….

24 Z. Dworecki, Ludność żydowska w Poznaniu w latach 1918-1939, [w:] Żydzi w Wielkopolsce 
w przestrzeni dziejów, red. J. Topolski, K. Modelski, Poznań 1995, s. 196.

25 Dziennik Ustaw 1930, nr 75, poz. 592: Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego z dnia 24 października 1930 w sprawie regulaminu wyborczego dla wyboru organów gmin 
wyznaniowych żydowskich na obszarze Rzeczypospolitej z wyjątkiem województwa śląskiego.

26 I. Kowalski, Poznańska gmina żydowska w latach II Rzeczypospolitej, „Kronika Miasta Poznania” 
1992, nr 1-2, s. 87.
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stanął ponownie Martin Cohn, reprezentujący Blok Gospodarczo-Syjonistyczny27. 
Przywództwo gminy żydowskiej w Poznaniu w okresie międzywojennym znajdo-
wało się zatem w rękach jednej osoby, której pozycja i prestiż były stabilne w całym 
omawianym okresie.

PRZEMIANY DEMOGRAFICZNE

Jeszcze w początkach XIX w. odsetek ludności żydowskiej w Wielkim Księstwie 
Poznańskim był zbliżony do sytuacji panującej w Królestwie Polskim. W roku 1816 
Żydzi zamieszkujący dwie rejencje (poznańską i bydgoską) stanowili 6,3 procent, 
a w Królestwie Polskim – 7,8 procent całej populacji28. Do połowy XIX w. stale 
wzrastała liczba ludności żydowskiej w Wielkim Księstwie Poznańskim (głównie 

27 Tamże.
28 B. Wasiutyński, Ludność żydowska w Polsce w wiekach XIX i XX. Studium statystyczne, Warszawa 

1930, s. 161.

Il. 2. Ulotka Bloku Syjonistyczno-Gospodarczego w wyborach do zarządu Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 
w Poznaniu w czerwcu 1937 w języku polskim i jidysz

Źródło: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.
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w miastach), ale w drugiej połowie XIX w., po upadku Wiosny Ludów (1848-1849) 
i po zjednoczeniu Niemiec (1871), odnotować można stopniowy i stały odpływ 
ludności żydowskiej, głównie na skutek migracji do zachodnich prowincji Rzeszy 
oraz emigracji zamorskiej (do USA i do Australii)29. W roku 1885 w Wielkim Księ-
stwie Poznańskim mieszkało 1 131 869 katolików, 531 725 ewangelików i 50 860 
Żydów, zaś pięć lat później (w 1890) – 1 164 067 katolików, 542 013 ewangelików 
i 44 346 Żydów. Spis ludności w 1910 roku wykazał, że w prowincji poznańskiej 
mieszkało jeszcze 26 502 Żydów, ale tylko w nielicznych miastach tworzyli duże 
liczebnie gminy (Czarnków, Kępno, Rogoźno, Ryczywół, Szamotuły, Łabiszyn, 
Łobżenica, Skoki i Obrzycko), przekraczając siedem procent populacji. Zorgani-
zowane gminy wyznaniowe funkcjonowały w ponad 100 miejscowościach30, choć 
odnotowano już wówczas takie miasteczka, w których nie zamieszkiwała żadna 
rodzina żydowska (np. w Rostarzewie, Bninie, Powidzu). W Poznaniu – stolicy pro-
wincji i przyległych gminach, które w roku 1925 zostały włączone w obręb miasta, 
w 1910 mieszkało 89 428 Polaków, 65 462 Niemców (ok. 42%), 5590 Żydów (3,5%) 
i 1801 osób zaliczanych do innych narodowości lub o nieustalonym pochodzeniu31. 

W latach 1918-1921, kiedy odnotowano największy ruch migracyjny ludności, 
z samego Poznania wyjechało ok. 50 000 Niemców i Żydów32. Przeprowadzony 
30 wrześniu 1921 pierwszy spis ludności Rzeczypospolitej wykazał, że w woje-
wództwie poznańskim33 mieszkało 1 632 087 katolików, 321 000 ewangelików 
i 10 397 osób wyznania mojżeszowego. Przyjmując zastrzeżenie, że kryterium 
wyznaniowe nie pokrywało się w pełni z kryterium przynależności narodowej 
(etnicznej), to stwierdzić można, iż pomiędzy rokiem 1910 a 1921 żydowska lud-
ność w Wielkopolsce zmniejszyła się o ok. 16 000 osób. Warto także zaznaczyć, 
że spośród 10 397 osób wyznania mojżeszowego aż 6 039 (58,1%) określiło swoją 

29 W roku 1871 w Poznaniu przebywało 7325 Żydów, w 1880 – 22 751, zaś w 1890 – 6126. Wi-
doczny zatem spadek (ok. 1200 osób), spowodowany był przede wszystkim migracją w obrębie Rzeszy 
Niemieckiej oraz emigrację do innych państw, por.: Z. Zaleski, Dzieje Poznania od r. 1853 do r. 1918, [w:] 
Księga Pamiątkowa Miasta Poznania, Poznań 1929, s. 95.

30 Por.: J. Mycielski, Księga adresowa wszystkich miejscowości w W. Ks. Poznańskiem, Poznań 1902, 
s. 28-29; Handbuch des Grundbesitzes im Deutschen Reiche. Provinz Posen, bearb. E. Kirstein, Berlin 1899, s. IX.

31 Rocznik Statystyczny Stołecznego Miasta Poznania za lata 1922-1924, Poznań 1926, tabl. 68, s. 34; 
P. Wróbel, Przed odzyskaniem niepodległości, [w:] Najnowsze dzieje Żydów w Polsce, Warszawa 1993, s. 69; 
M. Kędelski, Stosunki ludnościowe w latach 1815-1918, [w:] Dzieje Poznania, t. 2, cz. 1: 1793-1918, red. 
J. Topolski, L. Trzeciakowski, Warszawa – Poznań 1994, s. 262-263.

32 A. Czubiński, Poznań w latach 1918-1939, Poznań 2004, s. 56; I. Kowalski, Żydowska Gmina 
Wyznaniowa w Poznaniu w latach 1930-1939, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1988, 
nr 3-4, s. 150-151; P. Matusik, Historia Poznania, t. III…, s. 79-81; P.J. Wróbel, Auswanderung. Exodus 
Żydów z obszaru Wielkopolski w latach 1918-1921, „Miasteczko Poznań” 2015, nr 3-4 (22-23), s. 108-132.

33 Ówczesne województwo poznańskie obejmowało obszar 26 579 km kw., do którego włączono 
w całości 35 i częściowo 9 powiatów dawnej niemieckiej prowincji poznańskiej.
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narodowość jako niemiecką, 2895 (27,8%) jako polską, a 1419 (13,6%) wybrało 
narodowość żydowską. Według tego samego spisu ludności w Poznaniu mieszkało 
185 272 osób, z tego 173 402 katolików, 8864 luteranów, 592 chrześcijan innych 
obrządków (przede wszystkim prawosławnych), 2137 Żydów, 35 przedstawicieli 
innych wyznań i 242 osoby, które nie określiły swego wyznania34. Spośród 2137 
Żydów tylko sześciu mieszkało poza granicami ówczesnego Poznania (na Winia-
rach). Nie odnotowano żadnego mieszkańca wyznania mojżeszowego w ówcze-
snych gminach: Główna, Komandoria, Rataje, Starołęka, Naramowice, Dębiec35. 

Trudno dokładnie oszacować skalę i wielkość migracji po zakończeniu I woj-
ny światowej, obejmującej Żydów z terenu Pomorza, Wielkopolski i Śląska, któ-
rzy wybierali obywatelstwo niemieckie, i wraz z tysiącami Niemców osiedlali się 
w miastach Republiki Weimarskiej36 (il 3). W roku 1921 nie odnotowano żadne-
go przedstawiciela społeczności żydowskiej w wielu miasteczkach Wielkopolski, 
a w większych miastach (Poznań, Bydgoszcz, Inowrocław, Gniezno, Ostrów Wiel-
kopolski) liczba pozostających w nich Żydów spadła o co najmniej 50 procent37.

W następnych latach sytuacja ludności żydowskiej pozostawała niestabilna. 
W grudniu 1921 w Poznaniu nadal przebywało 2131 Żydów, zaś rok później, 
w grudniu 1922, już tylko 1625. Od końca lat dwudziestych XX w. powolnie zwięk-
szała się liczba Żydów w stolicy Wielkopolski, którzy napływali głównie z miast 
leżących we wschodniej części regionu. W lutym 1927 mieszkało w Poznaniu 
ponad 2000 Żydów38. W roku 1928 w Poznaniu mieszkało 236 016 katolików, 7817 
ewangelików i 2319 Żydów, co stanowiło 0,9 procent ludności miasta39.

34 Z. Zaleski, Obszar i zaludnienie miasta Poznania, [w:] Księga Pamiątkowa Miasta Poznania, 
Poznań 1929, s. 141; I. Kowalski, Poznańska gmina…, s. 83.

35 Z. Zaleski, Rozszerzenie granic Poznania…, s. 7.
36 Por.: A. Krysiński, Tendencje rozwojowe ludności w Polsce pod względem narodowościowym i wy-

znaniowym, „Sprawy Narodowościowe” 1931, nr 1, s. 41; szerzej o tych zagadnieniach: B. Grześ, J. Kozłow-
ski, A. Kramski, Niemcy w Poznańskiem wobec polityki germanizacyjnej 1815-1920, red. L. Trzeciakowski, 
Poznań 1976; Gminy wyznaniowe żydowskie w województwie pomorskim w okresie międzywojennym 
(1920-1939). Zbiór studiów, red. J. Sziling, Toruń 1995; O. Kiec, Kościoły ewangelickie w Wielkopolsce 
wobec kwestii narodowościowej w latach 1918-1939, Warszawa 1995; K. Wrzesińska, Obraz mniejszości 
narodowych w poznańskiej prasie konserwatywnej w latach 1918-1939, Poznań 2002; P. Hauser, Mniejszość 
niemiecka na Pomorzu w okresie międzywojennym, Poznań 1998; K. Górski, Życie w niewłaściwym czasie. 
Poznańska diaspora żydowska w latach przełomu 1918-1920 we wspomnieniach poznańskiego Żyda, Herberta 
Friedenthala (Freedena), „Miasteczko Poznań” 2016, nr 1 (24), s. 98-107; M. Grzywacz, Żydzi z poznań-
skiego w Republice Weimarskiej (1918-1933) w świetle czasopisma „Kartki ze stron rodzinnych” – próba 
podsumowania, „Miasteczko Poznań” 2014, nr 1-2 (16-17), s. 82-94; M. Wilk, W Berlinie poznańscy Żydzi 
założyli czasopismo z miłości do dawnej małej ojczyzny, „Miasteczko Poznań” 2017, nr 1 (27), s. 116-123.

37 Por. szerzej: S. Bronsztejn, Ludność żydowska w Polsce w okresie międzywojennym. Studium 
statystyczne, Wrocław 1963.

38 Rocznik Statystyczny Stołecznego Miasta Poznania za rok 1927, Poznań 1929, tabl. 31, s. 30.
39 Z. Zaleski, Obszar i zaludnienie…, s. 141.
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Il. 3. Winieta czasopisma „Posener Heimatblätter” z sierpnia 1927, wydawanego w Berlinie przez poznań-
skich Żydów, którzy zamieszkali po 1919 roku w Niemczech

W pierwszych latach odrodzonej Rzeczypospolitej Poznań z miasta wielokultu-
rowego przekształcił się w ośrodek niemal jednorodny etnicznie, ale również nie-
mal jednorodny wyznaniowo: ponad 93 procent ludności deklarowało przynależ-
ność do wyznania rzymskokatolickiego, ok. 5,3 procent do wyznań ewangelickich 
(Ewangelicko-Luterski Kościół w Polsce Zachodniej, Kościół ewangelicko-unijny), 
ok. 1,2 procent do judaizmu oraz 0,2 procent do innych wyznań40. 

Konsekwencje postanowień traktatu wersalskiego dla struktury ludnościowej 
były wyraźne zauważalne w Poznaniu i całej Wielkopolsce41. Należy jednak pod-
kreślić, że niektóre tendencje można było zaobserwować jeszcze przed wybuchem 
I wojny światowej. Od zjednoczenia Rzeszy Niemieckiej w 1871 roku stale zmniej-
szał się odsetek ludności wyznania mojżeszowego, a od końca XIX w. – wyznania 
ewangelickiego. Przemiany zobrazowano w tabeli 1.

40 A. Czubiński, Poznań w latach 1918-1939, Poznań, 2004, s. 70.
41 W. Michowicz, Walka dyplomacji polskiej przeciwko traktatowi mniejszościowemu w Lidze Naro-

dów w 1934 roku, Łódź 1963; S. Sierpowski, Mniejszości narodowe jako instrument polityki międzynarodowej 
1919-1939, Poznań 1986.
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Tabela 1. Struktura wyznaniowa mieszkańców Poznania w ostatnich dziesięcioleciach XIX w. i pierwszych 
trzech dekadach XX w. [w procentach]

Wyznanie 1871 1880 1890 1900 1910 1921 1928

Katolicy 50,3 54,3 57,7 62,7 64,1 93,3 95,6

Ewangelicy 36,6 34,6 33,2 31,8 31,9 5,3 3,2

Żydzi 13,0 10,8 8,8 5,1 3,6 1,2 0,9

Inni 0,1 0,3 0,3 0,4 0,4 0,2 0,3

Źródło: Z. Zaleski, Obszar i zaludnienie miasta Poznania, [w:] Księga Pamiątkowa Miasta Poznania, Poznań 
1929, s. 141.

Przemiany wyznaniowe powiązane były ze zmianą struktury narodowościowej 
(tabela 2), choć błędem jest interpretacja łącząca wyznania z etnosem (Polak – ka-
tolik, Niemiec – ewangelik). 

Tabela 2. Struktura narodowościowa mieszkańców Poznania w ostatniej dekadzie wieku XIX i trzech 
pierwszych dziesięcioleciach XX [w procentach]

Narodowość 1890 1900 1910 1921 1928

Polacy 50,76 55,82 57,07 94,03 96,03

Niemcy 49,09 43,91 41,78 5,55 3,2

Inni 0,15 0,27 1,15 0,42 0,77

Źródło: Z. Zaleski, Obszar i zaludnienie miasta Poznania, [w:] Księga Pamiątkowa Miasta Poznania, Poznań 
1929, s. 142.

Według spisu powszechnego z 9 grudnia 1931 w Poznaniu mieszkało 246 470 
osób, w tym 236 829 katolików, 6516 ewangelików, 1954 Żydów (0,75% ogółu 
mieszkańców Poznania) oraz 1521 przedstawicieli innych wyznań42. Spośród ży-
dowskich mieszkańców Poznania tylko 570 (29,1%) podało język polski jako swój 
ojczysty, 307 (15,7%) niemiecki, 1067 (54,6%) hebrajski i jidysz (tylko 83 osoby 
podały język hebrajski jako swój ojczysty), a 10 (0,5%) – inny. Te dane wyraźnie 
wskazują na fakt, że radykalnie zmieniło się oblicze „żydowskiego Poznania”, który 
przestał być niemieckojęzyczny, a stał się w połowie „hebrajsko-żydowski”. W skali 

42 W marcu 1931 Marcin Cohn, członek zarządu gminy, informował władze miejskie, że w Po-
znaniu przebywało ok. 2200 Żydów, por.: S. Waszak, Poznań w świetle spisu z roku 1931, „Kronika Miasta 
Poznania” 14, 1936, s. 594; Sz. Bronsztejn, Ludność żydowska w Polsce w okresie międzywojennym…, s. 279; 
Z. Dworecki, Ludność żydowska…, s. 195-196; I. Kowalski, Mniejszość żydowska…, s. 83 nn. 
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całego województwa te proporcje były jednak nieco inne. Spośród 5257 osób 
wyznania mojżeszowego 1615 (30,7%) uznało język polski za swój ojczysty, 1484 
(28,2%) – niemiecki, 2152 (40,9%) – hebrajski i jidysz, zaś sześć osób – inny (0,1%). 
Ponad 60 procent wszystkich Żydów mieszkało w śródmieściu, a ok. 85 procent 
wywodziło się spoza dawnego zaboru pruskiego43. Gmina żydowska nabrała zde-
cydowanie innego charakteru kulturowego44. W całym województwie poznańskim 
mieszkało wówczas 7211 wyznawców judaizmu (w tym 3484 mężczyzn)45. Poznań 
był wówczas największym skupiskiem ludności żydowskiej w Wielkopolsce. Dla 
porównania, w Bydgoszczy mieszkało 1692, w Gnieźnie 137, w Inowrocławiu 
139, a w Ostrowie Wielkopolski – tylko 49 Żydów46. Pod względem struktury 
etnicznej stolica Wielkopolski znacznie odbiegała od pozostałych wielkich miast 
Polski (Warszawy, Łodzi, Lwowa, Krakowa czy Wilna), w których mieszkało ok. 
¼ całej populacji polskich Żydów, stanowiącej co najmniej ok. 30 procent miesz-
kańców tych miast. Ogółem, według danych spisu powszechnego z 1931 roku 
ponad 75 procent społeczności żydowskiej Polski mieszkało w miastach, a ok. 25 
procent na wsiach47.

Według szacunkowych danych w 1937 roku w Rzeczypospolitej mieszkało ok. 
3,5 miliona Żydów. Szyja Bronsztejn szacował populację żydowską nieco poniżej 
tej liczby, pomniejszoną o ok. 300 000 osób. Przyjmując nawet takie szacunki, 
stanowili Żydzi niespełna 10 procent ogółu ludności państwa polskiego48. W wo-
jewództwie poznańskim mieszkało 5254 Żydów, w tym w miastach 4796 (90,6%), 
461 na wsiach (2017 Żydów w miastach powyżej 2000, 2779 w miastach poniżej 
2000 mieszkańców). Ogólnie, w latach trzydziestych XX w. po przezwyciężeniu 
kryzysu gospodarczego, napłynęła do Poznania kolejna fala ludności żydowskiej, 
a jej populacja na skutek tego wzrosła. Według danych gminy żydowskiej ze stycz-
nia 1938 należało do niej ok. 2800 osób, którzy tworzyli wówczas ok. jeden procent 
mieszkańców miasta49.

43 Z. Dworecki, Ludność żydowska…, s. 195.
44 S. Waszak, Poznań w świetle spisu z roku 1931…, s. 594; Sz. Bronsztejn, Ludność żydowska w Polsce 

w okresie międzywojennym…, s. 279; Z. Dworecki, Ludność żydowska…, s. 195-196.
45 Statystyka Polski. Drugi Powszechny Spis Ludności z 9 grudnia 1931. Seria C, z. 74.
46 Sz. Bronsztejn, Ludność żydowska w Polsce w okresie międzywojennym…, s. 279.
47 Sz. Bronsztejn, Stosunki polsko-żydowskie przed Holocaustem we wspomnieniach okresu międzywo-

jennego, [w:] Z historii ludności żydowskiej w Polsce i na Śląsku, red. K. Matwijowski, Wrocław 1994, s. 125.
48 Rocznik Morski i Kolonialny. 1938, red. J. Czekalski, K. Jeziorański, J. Lewandowski, Warszawa 

1938, s. 292.
49 Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej: APP) Akta m. Poznania, sygn. 11684, 11686; por.: 

H. Kozińska-Witt, W stolicy „sfery nieosiedlenia”. Poznańska prasa o stosunku samorządu miasta Poznania 
do Żydów w latach 1918-1939, „Kwartalnik Historii Żydów Polskich” 2012, z. 3 (243), s. 162-190.
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ŻYCIE RELIGIJNE

W momencie zakończenia I wojny światowej w Poznaniu przebywało dwóch 
rabinów: Jakob Freimann i Phillip Bloch. Obaj należeli do grona wybitnych uczo-
nych, którzy przyczyniali się do zachowania pozycji gminy poznańskiej wśród 
gmin żydowskiej w Rzeszy Niemieckiej. Wpływ rabina Blocha na życie religijne 
poznańskich Żydów po 1920 roku był znikomy, albowiem wyjechał on do Niemiec.

W Poznaniu dłużej pozostał rabin Jakob Freimann50. Urodził się 1 paździer-
nika 1866 w Krakowie w rodzinie rabinackiej. Jego rodzicami byli Abraham Cha-
im Freimann, rabin krakowski oraz Sophie z domu Latner. Otrzymał religijne 
wychowanie najpierw pod opieką ojca, a później wuja Israela Meira Freimanna, 
rabina w Ostrowie Wielkopolskim. Tam uczęszczał do katolickiego gimnazjum, 
gdzie zdał maturę i mógł rozpocząć studia w berlińskim Seminarium Rabinac-
kim. W 1886 roku otrzymał ordynację rabinacką (semicha). W następnych latach 
Freimann studiował filozofię i języki orientalne na uniwersytecie berlińskim. Na 
uniwersytecie w Tybindze uzyskał w roku 1890 stopień doktora. W 1891 poślubił 
swoją kuzynkę Reginę, z którą doczekał się sześciorga dzieci (Sofie, Ella, Valerie, 
Ernst, Gertruda i Alfred). Jego kuzynem i szwagrem (bratem żony Reginy) był 
Aron Freimann, znany bibliograf, historyk i bibliotekarz. Po ukończeniu studiów 
Freimann pracował jako rabin w miejscowości Dolní Kounice, a następnie przez 
20 lat w Holešovie na Morawach. Pełnił także obowiązki inspektora szkół żydow-
skich na Morawach oraz przewodniczył zgromadzeniu rabinów Moraw i Śląska. 
W 1913 roku zmarł rabin poznański Wolf Feilchenfeld, a jego następcą został wy-
brany Freimann. W wyniku migracji większości poznańskich Żydów po I wojnie 
światowej także rabin Freimann rozważał wyjazd do Berlina. Formalnie urząd 
rabina sprawował do 1928 roku, kiedy został przewodniczącym sądu rabinackiego 
(av-bet-din) w Berlinie, będąc jednocześnie wykładowcą w berlińskim Semina-
rium Rabinackim. Freimann zmarł 23 grudnia 1937 w miejscowości Špindlerův 
Mlýn, gdzie udał się na ślub swojej najstarszej córki Sophie. Został pochowany na 
cmentarzu w Holešovie. Jego naukowa aktywność skupiała się wokół zagadnień 
związanych ze średniowieczną literaturą żydowską oraz historią gmin żydowskich. 
Opublikował pracę o dziejach Żydów w Bonn, Holešovie, Poznaniu, Prostějovie, 
Přerovie i Xanten. Współpracował z seriami wydawniczymi „Jüdische Lexikon”, 

„Germania Judaica” oraz „Encyklopaedia Judaica”. Współredagował (wraz z Hugo-
nem Goldem) księgę „Die Juden und Judengemeinden Mährens in Vergangenheit 

50 „Der Israelit. Ein Centralorgan für das orthdoxe Judentum”, Jg. 78, 1937, nr 52 (30 Dezember 
1937 = 26 Tebet 5698), s. 4-5.
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und Gegenwart” oraz „Zeitschrift für die Geschichte der Juden in der Tschechoslo-
wakei”51. Był on ostatnim rabinem poznańskim związanym z niemieckim kręgiem 
intelektualnym.

Minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego określił zasady wyboru 
rabina i podrabina w rozporządzeniu z 24 października 193052. W ten sposób 
władze państwowe uzyskały większy wpływ na to, kto będzie sprawował tak waż-
ny w gminie żydowskiej urząd. Stopień uzależnienia gmin żydowskich od władz 
państwowych pogłębiał fakt, że nie wybrano naczelnego organu Żydowskiego 
Związku Religijnego, czyli Rady Religijnej, której głównym zadaniem miało być 
reprezentowanie Związku na zewnątrz.

Do Poznania przybył 10 maja 1929 Dawid Szyje Sender (1903-1942?), uprzed-
nio, od roku 1925 zajmujący urząd rabina w Koninie. Urodził się 3 sierpnia 1903 
w Dobrzyniu nad Wisłą. Jego wykształcenie rabiniczne zostało potwierdzone przez 
Związek Rabinów RP. Przez pierwsze lata w Poznaniu sprawował urząd podrabina, 

51 Festschrift Dr. Jakob Freimann zum 70. Geburtstag gewidmet von der Jüdischen Gemeinde zu 
Berlin und dem Rabbinerseminar zu Berlin, sowie einem Kreise seiner Freunde und Verehrer, Berlin 1937.

52 Dziennik Ustaw 1930, nr 75, poz. 593.

Il. 4. Wielka Synagoga w Poznaniu, w kształcie przed rokiem 1914

Źródło: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.
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wybory odbyły się dopiero 23 czerwca 1935. Brało w nich udział 192 członków 
gminy (ok. 35% wszystkich uprawnionych). Wszystkie ważne głosy zostały oddano 
na Dawida Szyje Sendera53. Kiedy w 1935 roku gmina poznańska przystąpiła do 
wyboru rabina, ponad połowa zarejestrowanych mężczyzn-członków gminy (277 
osób spośród 511) trudniła się handlem i kupiectwem. Nie oznacza to jednak, że stan 
zamożności ludności żydowskiej przewyższał stan zamożności ludności polskiej54.

Jednym z najczęściej stosowanych środków na ograniczenie wydatków gminy 
było zatrudnianie zamiast rabinów kantorów, którzy przewodzili modlitwom, 
najczęściej tylko w synagodze w siedzibie gminy. W 1936 roku rabin poznański 
Dawid Szyje Sender pobierał wynagrodzenie roczne w wysokości 4260 zł. Pamiętać 
jednak należy, że oprócz gminy poznańskiej musiał często angażować się w sprawy 
innych gmin wielkopolskich. Gmina wągrowiecka zapraszała go do świadczenia 
posług religijnych, na co w budżecie w 1938 roku przeznaczono ok. 4000 zł, w tym 

53 I. Kowalski, Poznańska gmina…, s. 92.
54 Lista wyborcza gminy poznańskiej z 1935 r.…, s. 275-289.

Il. 5. Dwie synagogi przy ulicy Dominikańskiej w początku XX w. Po lewej stronie synagoga Gminy Braci, 
po prawej – narożnik z ulicą Szewską – synagoga Stowarzyszenia Przyjaciół Dobroczynności

Źródło: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.
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2700 zł na same podróże. W roku 1939 utrzymanie rabinatu poznańskiego miało 
kosztować gminę 5080 zł55.

Najważniejszą świątynią poznańskich Żydów była Wielka (Nowa) Synagoga, 
poświęcona w 1907 roku (il. 4). W niej odprawione zostało 18 maja 1935 nabo-
żeństwo żałobne w intencji zmarłego marszałka Józefa Piłsudskiego. Ale czynne 
były także dwie inne świątynie: synagoga Gminy Braci przy ulicy Dominikańskiej 
narożnik z ulicą Szewską i synagoga Stowarzyszenia Przyjaciół Dobroczynności, 
przy ulicy Dominikańskiej56 (il. 5). 

AKTYWNOŚĆ POLITYCZNA

Polityczne zaangażowanie poznańskich Żydów widoczne było tylko w pierwszych 
miesiącach po zakończeniu I wojny światowej, kiedy kształtowała się przyszłość 
Wielkopolski. Podobnie jak przedstawiciele innych grup etnicznych Żydzi po-
znańscy utworzyli 13 listopada 1918 Żydowską Radę Ludową (Jüdischer Volksrat) 
przekształconą ostatecznie w 1921 roku w Związek Żydów Wielkopolskich (Ver-
band der Juden Großpolen). Głównym zadaniem rady była „obrona narodowych 
i osobistych praw Żydów w Poznańskiem”. Prezesem Żydowskiej Rady Ludowej 
został adwokat Max Kollenscher, a w roku 1920 należały do niej 63 żydowskie 
organizacje działające w Poznaniu57. W wyborach do Rady Miejskiej przeprowa-
dzonych 23 marca 1919 wybrany został jeden radny żydowski – Max Kollenscher. 
Na listę żydowską oddano 1962 głosy58, choć w Poznaniu mieszkało wówczas 
ok. 1400 Żydów59. Był to ostatni przypadek, kiedy w radzie miejskiej Poznania 
zasiadał przedstawiciel ludności żydowskiej, a jedną z przyczyn takiego stanu 
był fakt wprowadzenia nowej ordynacji wyborczej oraz masowa migracja Żydów 
z Poznania. Do 1920 roku ze stolicy Wielkopolski wyjechało 1047 Żydów, optując 
na rzecz Niemiec (z całego województwa poznańskiego 5144 Żydów)60. Polityczne 

55 I. Kowalski, Mniejszość żydowska…, s. 54.
56 R. Witkowski, Synagogi Wielkopolski. Wczoraj i dziś, Poznań 2011.
57 Z. Dworecki, Polskie Rady Ludowe w Wielkopolsce 1918-1920, Poznań 1962, s. 47; Cz. Łuczak, 

Żydowska Rada Ludowa w Poznaniu (1918-1921), [w:] Polska i Polacy. Studia z dziejów polskiej myśli 
i kultury politycznej XIX i XX wieku. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Romanowi Wapińskiemu, 
red. M. Mroczko, Gdańsk 2001, s. 191-199; J. Rybak, Jewish Nationalism and Indifference between Posen 
and Poznań: The Jewish People’s Council, 1918-1920, „Leo Baeck Institute Year Book” 65, 2020, nr 1, s. 1-19.

58 Cz. Demel, Wybory do Rady Miejskiej Poznania (23 marca 1919 r.), „Kronika Miasta Poznania” 
1977, nr 1, s. 38-39.

59 I. Kowalski, Poznańska gmina…, s. 83.
60 Z. Dworecki, Poznań i Poznaniacy…, s. 138.
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aspiracje Żydów w Poznaniu zaczęły się zmieniać wraz z osiedlaniem się ludności 
żydowskiej z dawnego zaboru rosyjskiego oraz z innych miast wielkopolskich.

Według ankiety przeprowadzonej wśród członków zarządów 313 gmin żydow-
skich w grudniu 1927 przez Instytut Badań Spraw Narodowościowych 51,3 pro-
cent ankietowanych zadeklarowało przynależność do stronnictw ortodoksyjnych, 
26,8 procent do stronnictw syjonistycznych, a 21,9 procent do pozostałych ugru-
powań żydowskich61. Jednak biorąc pod uwagę słabą pozycję gminy poznańskiej 
w okresie międzywojennym, nie odegrała ona żadnej znaczącej roli w życiu poli-
tycznym w żadnym wymiarze (ani lokalnym, ani ogólnopaństwowym)62.

AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA, EKONOMICZNA I  KULTURALNA  
GMINY POZNAŃSKIEJ

Ludność żydowska (i niemiecka) opuszczała Wielkopolskę z różnych powodów, 
dobrowolnie lub pod przymusem ze strony lokalnej społeczności. Sprzedaż ma-
jątku ruchomego i nieruchomego w krótkim czasie tak znacznej liczby migrantów 
powodował, że najczęściej otrzymywali oni zaniżoną cenę. Ponadto, pogrążone 
w kryzysie gospodarczym Niemcy, borykające się z licznymi problemami politycz-
nymi i społecznymi, nie mogły zaoferować stabilności zarówno materialnej, jak 
i finansowej. Opuszczający Wielkopolskę Żydzi i Niemcy, osiedlający się w Berlinie 
lub Wrocławiu, mogli pozwolić sobie tylko na niższy standard mieszkań, często bez 
stałej pracy. Ze wspomnień, spisanych przez żydowskich przesiedleńców, wyraźnie 
rysuje się tendencja do osiedlania się w miejscowościach, w których mieszkali krew-
ni migrantów, którzy często wspomagali nowo przybyłych63. W tym kontekście co 
najmniej zastanawiająco brzmi cykl artykułów Stefana Janicza, opublikowany na 

61 Por.: Z. Ubrański, Mniejszości narodowe w Polsce, Warszawa 1932,, s. 294; L. Weinbaum, A Mar-
riage of Convenience. The New Zionist Organization and the Polish Government 1936-1939, Boulder 1993; 
W. Jaworski, Syjoniści wobec rządu polskiego w okresie międzywojennym, Sosnowiec 2002; G.C. Bacon, 
Agudath Israel in Poland 1916-1939. An Orthodox Jewish Response to the Challenge of Modernity, Colum-
bia University 1979; tenże, The Politics of Tradition. Agudat Yisrael in Poland 1916-1939, Jerusalem 1996; 
J. Marcus, Social and Political History of Jews in Poland 1919-1939, Berlin – New York 1983; E. Mendelsohn, 
Zionism in Poland. The Formative Years 1915-1926, New Haven – London 1981.

62 I. Grünbaum, Polityka żydowska w Polsce w ostatnich dziesięcioleciach, Warszawa 1930; L. Halpern, 
Polityka żydowska w Sejmie i Senacie Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1933, Warszawa 1933; E. Mendelsohn, 
Żydzi Europy Środkowo-Wschodniej w okresie międzywojennym, Warszawa 1992; W. Jaworski, Żydzi w wo-
jewództwie śląskim w okresie międzywojennym, Katowice 1991; tenże, Struktura i wpływy syjonistycznych 
organizacji politycznych w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1996; M. Śliwa, Obcy czy swoi. Z dziejów 
poglądów na kwestię żydowską w Polsce w XIX i XX wieku, Kraków 1997.

63 Por.: P. Hauser, Mniejszość niemiecka na Pomorzu…; P. Fraenkel, No Fixed Abode. A Jewish 
Odyssey to Africa, London – New York 2005.
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początku 1920 roku na łamach „Kuriera Poznańskiego”, w którym autor stwierdzał, 
że Żydzi nie chcieli wyjeżdżać z Polski, gdyż była ona dla nich swoistym „eldorado”64. 
Jeśli wydarzenia z tego okresu zestawimy z realiami wojny polsko-bolszewickiej, 
kryzysem ekonomicznym po zakończonej wojnie oraz hiperinflacją, a następnie 
z wielkim kryzysem gospodarczym, to uzyskamy właściwy kontekst dla problemów, 
z jakimi przyszło zmierzyć wówczas mieszkańcom Poznania.

Głównym źródłem utrzymania ludności żydowskiej w latach trzydziestych, po 
zakończeniu wielkiego kryzysu gospodarczego, pozostawał handel. W styczniu 
1929 – według ustaleń I. Bornsteina – w województwie poznańskim zarejestro-
wanych było 17 152 warsztatów rzemieślniczych prowadzonych przez nie-Żydów, 
i tylko 74 przez rzemieślników żydowskich. Proporcje między żydowskimi i nie-
żydowskimi właścicielami warsztatów wyraźnie odbiegały od podobnych danych 
w skali całego państwa, gdzie funkcjonowało 119 303 nieżydowskich i 78 499 ży-
dowskich warsztatów rzemieślniczych. Największy udział w rzemiośle mieli Żydzi 
w województwach kieleckim, lubelskim i w Warszawie, gdzie liczba warsztatów 
żydowskich przewyższała liczbę warsztatów nieżydowskich (odpowiednio w woj. 
kieleckim 9430 żydowskich wobec 8425 nieżydowskich, w woj. lubelskim 8791 
żydowskich wobec 6755 nieżydowskich oraz w Warszawie 8414 żydowskich wobec 
6278 nieżydowskich). Najmniejszy wkład w funkcjonowanie rzemiosła mieli Żydzi 
w województwie pomorskim, gdzie zarejestrowanych było tylko 28 warsztatów 
żydowskich i 8341 nieżydowskich65. Po wspomnianej zmianie granic województwa 
poznańskiego wzrosła liczba żydowskich warsztatów rzemieślniczych. Wyraźne 
zmiany są dobrze uchwytne na przykładzie Poznania, gdzie jeszcze przed reorgani-
zacją struktury administracyjnej, żydowscy migranci z innych województw w latach 
1935-1937 założyli 43 zakłady rzemieślnicze (25 krawieckich, pięć bieliźniarskich, 
trzy cholewkarskie, trzy rzeźnickie, dwa kapelusznicze, dwa gorseciarskie, po jed-
nym czapniczy, zegarmistrzowski i kuśnierski)66. Ten zauważalny wzrost aktywności 
ludności żydowskiej na polu gospodarczym spotkał się z reakcją konserwatywnego 

„Kuriera Poznańskiego”, na łamach którego w 1937 roku pojawił się artykuł poświę-
cony temu zagadnieniu. Jego autor stwierdził, że: „rozszerzeniu się wpływów żydow-
skich w życiu gospodarczym Poznania musi być położona tama. Tama w postaci 

64 Por.: S. Janicz, Dwa prądy wśród Żydów poznańskich, „Kurier Poznański”, nr 72 z 27 marca 1920 
(dodatek).

65 I. Bornstein, Rzemiosło żydowskie w Polsce, Warszawa 1936, s. 47-48.
66 Zastraszający wzrost warsztatów żydowskich, „Kurier Poznański”, nr 533 z 1937; por. też nega-

tywne uwagi o zjawisku: Judaica gospodarcze, „Kurier Poznański”, nr 530 z 1938.

Adam Mickiewicz University Press © 2022



RAFAŁ WITKOWSKI

108

jednolitej, zwartej i zdecydowanej postawy całego polskiego społeczeństwa wobec 
Żydów i wobec ich penetracji w różnych dziedzinach działalności kulturalnej, itp.”67.

Aktywność społeczna gminy żydowskiej przejawiała się w funkcjonowaniu 
licznych organizacji, które pomagały utrzymać więzy między członkami gminy. 
Wojewoda poznański zatwierdził w grudniu 1929 odnowiony statut Towarzystwa 
Chewra Kadisza, które organizowało bezpłatną opiekę nad chorymi i biednymi 
członkami gminy, pokrywało koszty leczenia najuboższych, udzielało pomocy 
rodzinom i organizowało rytualne pogrzeby. W 1930 roku należało do niego 217 
członków, a do wybuchu wojny jego pracami kierował doktor J. Cobliner. Siedziba 
zarządu towarzystwa znajdowała się przy ulicy Stawnej 10. W latach 1937-1938 
Chewra Kadisza urządziła 25 pogrzebów, w tym dziesięć bezpłatnych, sześciu 
osobom pokryła koszty leczenia, a 63 otrzymały zapomogę68.

W grudniu 1933 Towarzystwo Niesienia Pomocy Biednym Żydom otrzymało 
nowy statut. Wspierało ono głównie miejscowych Żydów. W piśmie z 13 lipca 
1939 władze miejskie stwierdziły, że „stowarzyszenie ma nienaganną opinię”69. 
Na jego czele stał najpierw Leonard Rab, a później Herman Radziminski. W tym 
samym czasie nastąpiły także zmiany w zarządzie Stowarzyszenia Przyjaciół Do-
broczynności, na czele którego stanął Maks Wreschinski. Statut nakazywał, aby 
stowarzyszenie dbało o synagogę przy ulicy Dominikańskiej 7, utrzymywało dom 
modlitwy i uroczyście obchodziło rocznice śmierci swoich członków70. 

W synagodze przy ulicy Dominikańskiej odbył się 17 stycznia 1934 wiec anty-
hitlerowski zorganizowany przez Związek Kupców Żydów, w którym brało udział 
ok. 400 osób. Ogłoszono bojkot towarów niemieckich71.

Ministerstwo Opieki Społecznej zatwierdziło 3 lutego 1936 statut Fundacyjnego 
Schroniska dla Starców i Zniedołężniałych im. Salomona Benjamina Latza przy 
ulicy Żydowskiej 15/18. Kierowało nim dziesięcioosobowe kuratorium, a placów-
ka mogła przyjąć ok. 50 pacjentów. Żydowski Fundacyjny Sierociniec przy ulicy 
Stawnej 5 opiekował się głównie sierotami wyznania mojżeszowego72.

Wojewoda poznański zatwierdził 25 sierpnia 1936 statut Żydowskiej Biblio-
teki Ludowej im. S.L. Pereca. Prowadził ją Beniamin Goldberg, a jej celem było 

67 „Kurier Poznański”, nr 81 z 20 lutego 1937.
68 I. Kowalski, Poznańska gmina…, s. 94.
69 Tamże.
70 Tamże, s. 95.
71 Tamże, s. 207; por.: I. Kowalski, Udział Wielkopolskiego Związku Chrześcijańskich Zrzeszeń 

Kupieckich w wypieraniu i ograniczaniu handlu żydowskiego w Wielkopolsce w latach międzywojennych, 
„Miasteczko Poznań” 2004, nr 2 (3), s. 4-9.

72 I. Kowalski, Poznańska gmina…, s. 93.
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podniesienie życia umysłowego i moralnego członków73. Też wojewoda zatwier-
dził 25 stycznia 1938 odnowiony statut Związku Niesienia Pomocy Kobietom 
Żydowskim w Poznaniu. Należało do niego ok. 130 członkiń, a na jego czele stały 
Gertruda Peiser, Helena Wallheim i Stefania Rachwalska74.

We wrześniu 1938 poznański oddział syjonistycznej-rewizjonistycznej organi-
zacji Brith Hacohar zorganizował odczyt popularnego działacza syjonistycznego, 
namawiającego – w kontekście zwycięstwa nazistów w Niemczech – do emigracji 
środkowoeuropejskich Żydów do Palestyny, Ze’ewa Żabotyńskiego, w którym 
uczestniczyło ok. 600 słuchaczy75 (il. 6).

Il. 6. Ze’ev Żabotyński podczas wiecu w Wielkiej Synagodze w roku 1938

Źródło: archiwum rodzinne Firy Mełamedzon za pośrednictwem Zbigniewa Pakuły.

Aktywność gminy żydowskiej jako ośrodka wydawniczego była dość skromna. 
Lokalny oddział Verein Liberaler Juden wydawał między 1920 a 1921 w Poznaniu 
gazetę „Posener jüdische Zeitung” (il. 7). W tym okresie ukazało się osiem nu-
merów tego czasopisma, w którym poruszano sprawie ważne dla wielkopolskich 

73 Tamże, s. 97.
74 Tamże, s. 95.
75 Por.: J. Tomaszewski, Vladimir Jabotinsky’s Talks with Representatives of the Polish Govermment, 

„Polin” 3, 1988, s. 276-293; J. Perelman, Rewizjonizm w Polsce 1928-1936, Warszawa 1937.
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Żydów. W 1935 roku ukazywał się tygodnik „Pojzener Sztyme”, którego redakcja 
mieściła się przy ulicy Wronieckiej 1676 (drukowano go w Kaliszu). Niektóre numery 
publikowane były po polsku i po żydowsku, co było przejawem wzrostu liczby Ży-
dów z województw centralnych i wschodnich osiedlających się w Poznaniu (il. 8). 
Oprócz tych dwóch, raczej efemerycznych tytułów prasowych, gminy poznańskiej 
nie stać było na wydawanie gazety przez dłuższy okres77.

Il. 7. Winieta czasopisma „Posener jüdische Zeitung” z marca 1921

Il. 8. Polska i jidyszowa winieta czasopisma „Głos Poznański” – „Pojzner Sztyme”, nr 4 z 1935 roku 

76 Z. Dworecki, Poznań i Poznaniacy…, s. 139.
77 Por.: M. Fuks, Prasa żydowska w Warszawie 1823-1939, Warszawa 1979; A. Paczkowski, Prasa 

polska w latach 1918-1939, Warszawa 1980; A. Graboń, Problematyka żydowska na łamach prasy akade-
mickiej w okresie międzywojennym, Kraków 2008.
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Funkcjonowanie gminy żydowskiej w Poznaniu w latach trzydziestych XX w. 
określone było przez wiele czynników. Z jednej strony nadal odczuwalny był wiel-
ki kryzys gospodarczy i jego społeczne skutki. Nadal wzrastała liczba członków 
gminy pochodzących z centralnych i wschodnich województw Rzeczypospolitej. 
W 1932 roku tzw. Żydzi niemieccy, czyli posługujący się na co dzień językiem 
niemieckim, stanowili ok. 15 procent całej wspólnoty. Zmieniły się także trady-
cyjne rejony miasta, w których zamieszkiwała żydowska ludność. W 1931 roku 
już tylko ok. 60 procent członków gminy mieszkało w rejonie Starego Miasta 
(ulic Żydowskiej, Dominikańskiej, Szewskiej, Wronieckiej, Kramarskiej, Wielkiej, 
Koziej, Wodnej, Małe i Wielkie Garbary). W 1936 roku składki na rzecz gminy 
zapłaciło 548 członków78. Około połowy zawodowo czynnych Żydów poznańskich 
utrzymywało się z handlu, przynależąc do Związku Kupców Żydowskich i Związku 
Rzemieślników Żydowskich79. Gmina podjęła także starania o założenie nowego 
cmentarza na działce przy ulicy Szamarzewskiego 12, gdyż istniejący przy ulicy 
Głogowskiej był już przepełniony80. Teren został zakupiony od Karola Schötza, 
lecz przed wybuchem wojny pochowano tam niewielu zmarłych81. 

Różnicowała się także struktura zawodowa członków gminy poznańskiej 
w porównaniu z sytuacją przed I wojną światową. Według spisu wyborczego 
w 1935 roku82 rysowała się następująco: 1 adwokat, 3 agentów handlowych, 1 apli-
kant, 1 artysta malarz, 1 bankowiec, 1 biuralista, 14 cholewkarzy, 4 czapników, 
1 czeladnik, 1 dentysta, 5 domokrążców, 2 dyrektorów, 12 ekspedientów, 2 ekspe-
dytorów, 1 emerytowany sędzia, 2 fryzjerów, 6 handlarzy, 1 handlowiec, 1 inka-
sent, 1 introligator, 3 inżynierów, 1 jubiler, 1 kamasznik, 3 kantorów, 1 kąpielowy, 
3 kelnerów, 2 kierowników, 1 kolporter, 25 krawców, 1 krojczy, 11 książkowych, 
280 kupców, 3 kuśnierzy, 5 lekarzy, 1 lekarz weterynarii, 1 literat, 1 magister praw, 
2 nauczycieli, 1 piekarz, 2 pomocników handlowych, 1 pośrednik, 1 profesor, 
3 prokurentów, 15 przedstawicieli (handlowych?), 1 rabin, 2 restauratorów, 4 ro-
botników, 1 rolnik, 2 rymarzy, 5 rzeźników, 1 sekretarz, 1 student, 3 szewców, 
3 szklarzy, 1 technik dentystyczny, 1 trykociarz, 2 urzędników, 1 właściciel domu, 
1 właściciel jadłodajni, 6 wojażerów, 2 woźnych oraz 1 bez zawodu.

78 K.K. Kosakowska, A. Niziołek, Fira. Poznańscy Żydzi. Opowieść o życiu, Poznań 2014; T. Kna-
siecka-Sztyma, Między tradycją a nowoczesnością: Żydzi poznańscy w XIX i XX wieku, Poznań 2006.

79 Z. Dworecki, Poznań i Poznaniacy…, s. 156, 185; tenże, Ludność żydowska…, s. 201.
80 R. Witkowski, Cmentarz żydowski przy ul. Głogowskiej, „Kronika Miasta Poznania” 2019, nr 3, 

s. 84-111.
81 R. Witkowski, Gmina poznańska w latach trzydziestych XX w., „Kronika Miasta Poznania” 2006, 

nr 3, s. 269-274.
82 Nazwy zawodów podane według określeń z 1935 roku; Lista wyborcza gminy poznańskiej z 1935 r., 

do druku przyg. R. Witkowski, „Kronika Miasta Poznania” 2006, nr 3, s. 275-289.
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W samym mieście gmina żydowska posiadała dwie synagogi (tzw. Synagoga 
A przy ulicy Stawnej 4 oraz tzw. Synagoga B przy rogu ulic Dominikańskiej 8 
i Szewskiej 4/5), cmentarz przy ulicy Focha 24-26 (ob. Głogowska), Dom Sierot 
dla Dziewcząt, Szpital Żydowski – Fundacja im. Rohrów, cztery domy mieszkalne 
i dom administracji gminy (przy ulicy Szewskiej) (il. 9 oraz mapa 1). 

Il. 9. Popularnym miejscem na żydowskiej mapie Poznania była kawiarnia Isaaka Hirschlika, znajdująca się 
na narożniku ulicy Pocztowej (ob. 23 Lutego) i Masztalarskiej. W latach trzydziestych była ona obiektem 
licznych ataków antyżydowskich 

Źródło: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu.

Odbiciem przemian społecznych wśród poznańskich Żydów w latach trzydzie-
stych XX w. są dokumenty policji państwowej, powstałe w związku z wyborami 
władz gminy w 1933 roku. Według poufnego raportu policji tzw. Żydzi niemieccy 
zachowywali nadal negatywny stosunek do państwa polskiego, czym różnili się 
od przybyszów z innych województw Polski. 

Konieczność utrzymywania licznych gminnych nieruchomości powodowała 
wiele trudności. W roku 1937 deficyt w budżecie poznańskiej gminy przekroczył 
16 000 zł, a zadłużenie wobec instytucji państwowych i samorządowych stale rosło. 
W następnym roku, zamiast planowanych 45 683 zł do kasy gminnej wpłynęło 
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tylko 32 000 zł, co pogłębiło już i tak trudną sytuację finansową83. W takich oko-
licznościach w październiku 1938 gmina poznańska organizowała pomoc ma-
terialną i zbiórkę pieniędzy dla Żydów wygnanych z Niemiec i zatrzymanych 
w Zbąszyniu84. Ogólny dochód gminy w tym roku wyniósł 96 097 zł, a wydatki 
101 836 zł; pensja rabina wynosiła rocznie 4720 zł, pierwszego kantora 2010 zł, 
rzezaka 2020 zł, nauczycieli w szkołach przy synagodze od 1750 do 3500 zł, woź-
nego w synagodze 512 zł. Z tego szczegółowego zestawienia budżetowego wynika 
jednoznacznie, że gmina poznańska nie była w stanie przygotować i wykonać 
zrównoważonego budżetu, a pozycja materialna jej członków nie gwarantowała 
odpowiednich dochodów. W marcu 1939 w Poznaniu zarejestrowanych było 285 
żydowskich przedsiębiorstw handlowych i przemysłowych oraz 103 żydowskie 
warsztaty rzemieślnicze85.

Należy podkreślić, że do gminy obligatoryjnie przynależeli wszyscy mieszkający 
na jej terenie Żydzi, ale nie oznaczało to, że ponosili oni zgodnie ciężar utrzymania 
wspólnoty. Preliminarze budżetowe i sprawozdania z wykonanych budżetów jasno 
wykazują, z jak wielką trudnością gminy prowadziły swoją działalność. Stałe wydat-
ki na utrzymanie synagog, domów modlitwy, cmentarzy, niekiedy łaźni, kantorów 
i rzezaków (rzadziej rabinów i nauczycieli religii), biur gmin i innych pomieszczeń 
i mieszkań były największym obciążeniem. W myśl rozporządzenia Ministerstwa 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 9 września 1931 obowiązkowe 
składki nałożono na głowę rodziny (obojga płci), pełnoletnie dzieci, które posiadały 
własny majątek lub pracowały oraz na mężczyzn nieżonatych, kobiety niezamężne, 
bezdzietnych wdowców i bezdzietne wdowy86. Zwolnieni z płacenia podatku byli 
tylko rabini, podrabini oraz Żydzi, których ubóstwo stwierdzono oficjalnie lub 
którzy stale korzystali z pomocy publicznej. Władze gminne mogły ustalić sza-
cunkową wielkość nakładanych składek w okresie przejściowym, ale zasadniczo 
opierał się on na wysokości podatku przemysłowego, podatku od nieruchomości, 
podatku dochodowego i podatku od uposażeń służbowych. Najniższa składka 
wynosiła pięć złotych, ale nie mogła ona przekroczyć rocznie dziesięciu procent 
podstawy obliczenia. Rozporządzenie ministerialne nakładało na gminy obowiązek 
dokładnego zapoznania się z sytuacją materialną i rodzinną płatnika, choć niekiedy 
dochodziło do nadużyć w tej kwestii. Gmina poznańska ustaliła wysokość najniższej 

83 APP, Akta m. Poznania, sygn. 11684, k. 16; I. Kowalski, Mniejszość żydowska…, s. 54. 
84 R. Witkowski, Żydzi w zachodniej Wielkopolsce w latach 1938-1939, [w:] Do zobaczenia za rok 

w Jerozolimie. See you next year in Jerusalem, red. I. Skórzyńska, W. Olejniczak, Zbąszyń 2012, s. 35-49.
85 Z. Dworecki, Poznań i Poznaniacy…, s. 225; J. Tomaszewski, Preludium zagłady. Wygnanie Żydów 

polskich z Niemiec w 1938 r., Warszawa 1998; por.: A. Kaniecki, Poznań. Dzieje miasta wodą pisane, Poznań 
2004, [rozdz. „Rozwój gospodarczy Poznania”], s. 210-560.

86 Dziennik Ustaw 1931, nr 89, poz. 698.
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składki na poziomie sześciu złotych. W 1938 roku spośród 594 płatników podatku 
w gminie poznańskiej 141 płaciło poniżej 20 zł rocznie. Najwyższe składki płacili 
Sally Starer (5000 zł rocznie) oraz Ludwik Grützner (3120 zł rocznie)87. 

Innym źródłem dochodu dla gminy były opłaty z uboju rytualnego, jaki mógł 
być wykonywany przez rzezaków, posiadających stosowne przygotowanie i zezwo-
lenie. W tym samym rozporządzeniu ministerstwo ustaliło maksymalne stawki za 
ubój poszczególnych rodzajów zwierząt (np. za ubój krowy – 8 zł, cielęcia, owcy 
lub barana – 3 zł, indyka 1,40 zł, a kury 0,40 zł)88. 

Kolejnym źródłem dochodów dla gminy były opłaty za ceremonie religijne 
w synagodze oraz opłaty cmentarne. Zwyczajowo Żydzi płacili za miejsca w ław-
kach w świątyni, wnosili daniny za śluby oraz składali dobrowolne ofiary. Najwięk-
sze jednak przychody do kasy gminy pochodziły z opłat cmentarnych (za miejsce 
pochówku i za wystawienie pomnika). Zarząd gminy poznańskiej ustalił 3 stycznia 
1937 wysokość tego rodzaju opłat, przyjmując taksę za miejsce na cmentarzu w za-
leżności od lokalizacji grobu od 10 do 500 zł. Wystawienie pomnika kosztowało 
dziesięć procent jego wartości (powyżej 200 zł od nagrobka), ale nie więcej niż 
1000 zł89. Niektóre gminy posiadały ponadto kamienice (lub mieszkania), które 
wynajmowały, przeznaczając czynsze na potrzeby wspólne. Niegdyś posiadane 
lokaty bankowe i papiery wartościowe w latach wielkiego kryzysu straciły swoją 
wartość. Jeśli wydatki gminy nie zmniejszały się (a najczęściej rosły), to przychody 
stale malały ze względu na spadek liczebności gmin. Ważnym punktem w budże-
cie wszystkich gmin było zabezpieczenie niezbędnych środków finansowych na 
opiekę nad chorymi i samotnymi. Gmina poznańska prowadziła szpital i przytułek. 

ŻYDZI WŚRÓD MIESZKAŃCÓW POZNANIA

Żydzi poznańscy pozostawali w okresie międzywojennym izolowaną grupą spo-
łeczną w obrębie ludności miasta, a jednym z przejawów tego zjawiska była zni-
koma liczba zawieranych małżeństw mieszanych. W ostatnich dekadach istnienia 
Rzeszy Niemieckiej liczba małżeństw zawieranych między Żydami a nie-Żydami 
systematycznie rosła – także w prowincji poznańskiej. Początkowo, w latach 1876- 

-1880 tylko cztery procent zawartych małżeństw było mieszanych wyznaniowo 
i etnicznie, ale w latach 1916-1920 już co piąte małżeństwo było takim związkiem. 
Bardziej przychylni wobec małżeństw mieszanych i konwertytów byli protestanci 

87 APP, Akta m. Poznania, sygn. 11686 (lista składek na rok 1938).
88 Dziennik Ustaw R.P. 1931, nr 89, poz. 698, & 10.
89 APP, Akta m. Poznania, sygn. 11687.
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niż katolicy90. Precyzyjne ustalenia w tym zakresie są możliwe dzięki danym zbiera-
nym przez urzędy stanu cywilnego (tabela 3) wprowadzone w Rzeszy Niemieckiej 
na mocy ustawy z 6 lutego 187591.

Tabela 3. Małżeństwa mieszane w Poznaniu w latach 1900-1919

Wyznanie 
mężczyzny

Wyznanie kobiety

Katolickie Ewangelickie Mojżeszowe Inne

Katolickie – 638 11 1

Ewangelickie 1043 – 30 –

Mojżeszowe 11 8 – –

Inne 1 3 – –

Źródła: Rocznik Statystyczny Stołecznego Miasta Poznania za lata 1922-1924, Poznań 1926, tabl. 73; I. Ko-
walski, Chrześcijańsko-żydowskie związki małżeńskie w Poznaniu w latach międzywojennych, „Poznańskie 
Zeszyty Humanistyczne” 8, 2007, s. 21.

Tendencje te uległy zahamowaniu po odzyskaniu niepodległości przez Polskę. 
W latach 1920-1924 zawartych zostało w Poznaniu tylko 26 związków miesza-
nych, w których stroną był Żyd lub Żydówka (14 związków katolicko-żydow-
skich, 11 ewangelicko-żydowskich i jeden z przedstawicielem innego wyznania)92. 
W latach 1927-1928 wśród 3550 zawartych małżeństw w Poznaniu, tylko 87 było 
związków mieszanych93. W 1930 roku zwarto 2175 wszystkich małżeństw, w tym 
45 mieszanych (pięć małżeństw żydowsko-katolickich, jedno żydowsko-ewange-
lickie) i 10 żydowskich. W 1932 roku zwarto 2034 wszystkich małżeństw, w tym 
47 mieszanych (po jednym żydowsko-katolickie oraz żydowsko-ewangelickie) 
i 11 żydowskich, zaś rok później zwarto 2052 wszystkich małżeństw, w tym 36 mie-
szanych (jedno żydowsko-katolickie) i 11 żydowskich.

Ostatnim małżeństwem żydowskim zawartym w Poznaniu w przededniu wy-
buchu wojny, w czwartek 31 sierpnia 1939, był związek Jakuba Laksa (ur. w 1902 
w Łodzi) i Maszy Ity Süssel (ur. w 1908 w Milejczycach, pow. Bielsk Podlaski) oraz 
związek Jakuba Mischliburskiego (ur. w 1887 w Poznaniu) oraz Chaji Cypry Rot 
(ur. w 1896 w Kaliszu).

90 I. Kowalski, Chrześcijańsko-żydowskie związki małżeńskie w Poznaniu w latach międzywojennych, 
„Poznańskie Zeszyty Humanistyczne” 8, 2007, s. 17-34; Ustawa o urzędowym stwierdzeniu stanu cywilnego 
i o zawieraniu małżeństw (Gesetz über die Beurkundung der Personenstandes und die Eheschliessung; 
Reichsgesetzblatt, nr 4, s. 32 i nn.).

91 J. Krasuski, Historia Rzeszy Niemieckiej 1871-1945, Poznań 1986, s. 120.
92 I. Kowalski, Chrześcijańsko-żydowskie związki małżeńskie…, s. 22-23.
93 „Wiadomości Statystyczne Miasta Poznania”, R. 21: 1932, nr 1-2; „Rocznik Statystyczny Stołecz-

nego Miasta Poznania” za rok 1928; Poznań 1930, tabl. 42, s. 31.
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SZKOLNICTWO

W roku 1919 z inicjatywy Żydowskiej Rady Ludowej powstała szkoła żydowska 
z językiem polskim jako wykładowym. Jej siedziba mieściła się przy ulicy Małe 
Garbary 11. W roku szkolnym 1920/21 uczęszczało do niej 106 dzieci. Siedzibę 
szkoły przeniesiono wkrótce do budynku gminy przy ulicy Szewskiej, a od 31 sierp-
nia 1932 działała w budynku przy ulicy Noskowskiego 3 jako Miejska Izraelicka 
Szkoła Powszechna. W 1934 roku zmieniła nazwę na XIV Szkołę Powszechną 
im. Juliana Ursyna Niemcewicza z siedzibą przy ulicy Noskowskiego 3. W roku 
szkolnym 1937/38 uczyło się w niej 252 uczniów, lekcje prowadziło sześciu na-
uczycieli, a obowiązki dyrektorki pełniła Franciszka Propstowa94.

W lipcu 1937 Żydowskie Towarzystwo Szkolne, na czele którego stał Leon 
Kaftal, podjęło nieudane starania o utworzenie gimnazjum żydowskiego w Pozna-
niu95. W rezultacie żydowska młodzież uczęszczała nadal najczęściej do dawnego 
gimnazjum Bergera (od 1923 roku gimnazjum św. Jana Kantego).

Zdecydowana i wyraźna odmienność Żydów wielkopolskich w porównaniu 
z centralnymi i wschodnimi województwami Drugiej Rzeczypospolitej wyra-
żała się także w diametralnie różnej pozycji, znaczeniu i wpływach inteligencji 
żydowskiej. Niezwykle istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój życia inte-
lektualnego w Poznaniu było utworzenie w 1919 roku Wszechnicy Piastowskiej, 
przemianowanej rok później na Uniwersytet Poznański, a także innych uczelni 
wyższych. Jednak organizacyjny rozkwit tych instytucji nie przyczynił się do 
wykształcenia nowej grupy inteligencji żydowskiej w Poznaniu, nie związanej 
z kulturą niemiecką, albowiem we wszystkich tych uczelniach przez cały okres 
międzywojenny utrzymywały się zdecydowane i jawnie agresywne tendencje anty-
semickie96. Ponadto wśród nielicznie studiujących w Poznaniu Żydów przeważali 
przybysze z Łodzi i Warszawy. W wielkich ośrodkach akademickich o dłuższej 
metryce (Wilno, Lwów, Kraków, Warszawa) odsetek studentów żydowskich na 
niektórych wydziałach był znaczny97. Uczelnie te odgrywały niezwykle ważną rolę 

94 A. Skupień, Miejska Izraelicka Szkoła Powszechna w Poznaniu (1919–1939), „Kronika Miasta 
Poznania” 2006, nr 3, s. 261-268.

95 Por.: S. Mauersberg, Szkolnictwo powszechne dla mniejszości narodowych w Polsce 1918-1939, 
Wrocław 1968.

96 W. Mądry, Stosunki polsko-żydowskie na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939 w świetle 
materiałów archiwalnych, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 52, 2020, s. 1-20.

97 Por.: O. Bergmann, Narodowa Demokracja wobec problematyki żydowskiej w latach 1918-1929, 
Poznań 1998; M. Kulczykowski, Żydzi – studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Drugiej Rzeczypospolitej 
(1918-1939), Kraków 2004; M. Natkowska, Numerus clausus, getto ławkowe, numerus nullus, „paragraf 
aryjski”. Antysemityzm na Uniwersytecie Warszawskim 1931-1939, Warszawa 1999; Dzieje Uniwersytetu 
Warszawskiego 1915-1939, red. A. Garlicki, Warszawa 1982; J. Draus, Uniwersytet Jana Kazimierza we 
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w rozwoju i funkcjonowaniu inteligencji żydowskiej. Z wielu powodów w uczel-
niach innych miast Polski dochodziło do konfliktów, wywoływanych przez po-
litycznych aktywistów lub przez samych studentów. Do podobnych konfliktów 
dochodziło także na Uniwersytecie Poznańskim, aczkolwiek procentowy udział 
studentów żydowskich był tutaj zdecydowanie mniejszy w porównaniu z uczelnia-
mi warszawskimi, lwowskimi, krakowskimi czy wileńską. W roku akademickim 
1928-1929 na Uniwersytecie Poznańskim studiowało tylko 30 studentów wyznania 
mojżeszowego na ogólną liczbę 3867 immatrykulowanych. Na początku lat trzy-
dziestych (1930/1931 oraz 1931/1932) liczba studentów żydowskich spadła do 28. 
W roku akademickim 1934/1935 studiowało na Uniwersytecie Poznańskim ogó-
łem 87 studentów, którzy stanowili niecałe dwa procent wszystkich studiujących98. 
Jak zauważył rektor uniwersytetu prof. Stanisław Runge w sprawozdaniu z roku 
akademickiego 1935/1936, uniwersytet w Poznaniu był najbardziej etnicznie 
jednorodną uczelnią w Polsce99. 

Mimo to, dochodziło w Poznaniu do antysemickich wystąpień studenckich, 
choć skala problemów o podłożu etnicznym, kulturowym, ekonomicznym czy 
religijnym wśród tej grupy była zgoła odmienna od sytuacji panującej na innych 
uniwersytetach. Za rektorstwa prof. Stanisława Rungego (1933-1936), jesienią 1934 
miały miejsce ekscesy, które doprowadziły do zawieszenia przez władze uczelni 
na cztery miesięce działalności Bratniej Pomocy, zdominowanej wówczas przez 
Związek Akademicki „Młodzież Wszechpolska”. W następnym roku akademic-
kim ponownie dochodziło do antysemickich wystąpień, które w listopadzie 1935 
przybrały formę wypraszania studentów żydowskich z sal wykładowych, słownych 
i fizycznych napaści. Najbardziej napięta sytuacja panowała na Wydziale Lekar-
skim, a żądania polskich narodowych organizacji studenckich znalazły uznanie 
wśród wielu wykładowców. Tylko nieliczni sprzeciwili się żądaniom dostarczania 
żydowskich ciał zmarłych do prosektorium i do ćwiczeń z anatomii. Rada Wy-
działu Lekarskiego zdecydowała, że dopuści studentów żydowskich do egzaminu 
wstępnego dopiero po dostarczeniu zwłok żydowskich, co miało nastąpić przed 
30 października 1936. Trudno się dziwić, że w takiej atmosferze wśród przyjętych 
na studia w roku akademickim 1936/37 na wszystkich wydziałach nie było ani 
jednego nowego studenta żydowskiego. Do kolejnych ekscesów doszło 15 lutego 

Lwowie 1918-1946. Portret kresowej uczelni, Kraków 2007; J. Wołkonowski, Stosunki polsko żydowskie 
w Wilnie i na Wileńszczyźnie 1919-1939, Białystok 2004.

98 S. Chmielowski, Stan szkolnictwa wśród Żydów w Polsce, „Sprawy Narodowościowe”, R. 11: 
1937, nr 1-2, s. 56.

99 I. Kowalski, Antysemityzm w Wielkopolsce w latach 1919-1939, „Kronika Wielkopolski” 2001, 
nr 3 (99), s. 42.
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1936 w pomieszczeniach Collegium Minus i Collegium Medicum, co doprowadziło 
znowu do zawieszenia zajęć dydaktycznych. Rektor ponownie wstrzymał prowa-
dzenie zajęć w październiku 1936 na skutek kolejnych zamieszek wywołanych 
przez polskich studentów, którzy domagali się wprowadzenia getta ławkowego 
i numerus nullus dla kandydatów na wszystkie wydziały uniwersyteckie. Wśród 
wykładowców, którzy przeciwstawili się tym żądaniom, wskazać można profesora 
Franciszka Raszeję (1886-1942), który kilka lat później został zastrzelony przez 
Niemców, kiedy udzielał pomocy lekarskiej choremu w getcie warszawskim. Kilku 
aktywnych uczestników zajść zostało postawionych przed sądem w 1936 roku, a mi-
nister wyznań religijnych i oświecenia publicznego prof. Wojciech Świętosławski, 
uczestniczący w inauguracji roku akademickiego w Poznaniu 4 października 1936, 
potępił te zajścia.

W roku akademickim 1933/34 na Uniwersytecie Poznańskim kształciło się 
73  studentów wyznania mojżeszowego (na ogólną liczbę 5353 studentów)100. 
W prawicowej gazecie „ABC”, w okresie sporów o wprowadzenie getta ławkowe-
go, ukazała się wzmianka, że „na pierwszym roku w Wyższej Szkole Handlowej 
wśród studentów nie ma ani jednego żyda. Atmosfera wobec tego na wykładach 
jest spokojna i niczym niezmącona. Na drugim roku jest 3 słuchaczy żydów, dla 
których wyznaczono oddzielne miejsca”101.

PODSUMOWANIE

Dynamika rozwoju ludności żydowskiej w Wielkopolsce w drugiej połowie XIX 
i w pierwszej połowie XX w. była inna niż w pozostałych regionach Polski. Niewiel-
ka liczebnie grupa etniczna i religijna, licząca przed zmianami granic województw 
w 1938 roku zaledwie ponad 7000 osób, borykająca się z problemami społecznymi, 
ekonomicznymi, religijnymi i kulturowymi, spychana na margines przez krzykli-
wych aktywistów partii prawicowych, nie była w stanie zagwarantować stosownej 
pomocy materialnej dla deportowanych z Niemiec Żydów. Antyżydowskie ekscesy, 
do jakich dochodziło w Wielkopolsce w połowie lat trzydziestych XX w., miały 
odmienny charakter niż w centralnych i wschodnich województwach Drugiej Rze-
czypospolitej. Z racji znikomej liczby żydowskich mieszkańców miast i miasteczek 
wielkopolskich, gdzie nigdzie nie wykształcił się kulturowy model sztetl, prawie 
każdy akt antysemickich wystąpień miał konkretną twarz ofiary, a nie dotyczył 

100 Z. Dworecki, Ludność żydowska…, s. 210.
101 „ABC – Nowiny Codzienne”, R. 12, nr 332A z 16 października 1937, s. 1.
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bliżej nieokreślonej zbiorowości, liczonej od kilku do kilkusettysięcznej populacji 
(jak w przypadku Warszawy)102.

W tej niezwykle złożonej i często zasmucającej rzeczywistości, w jakiej przy-
szło żyć poznańskim Żydom w okresie międzywojennym, promyk umiarkowanej 
nadziei rzuca relacja Władysława Czarneckiego (1895-1983), architekta miejskiego 
i profesora Politechniki Poznańskiej103. W swoich wspomnieniach opisał okolicz-
ności wizyty w Poznaniu Eliasza Barucha, bankiera berlińskiego i właściciela Soła-
cza104. Ten wychowany w kulturze niemieckiej Żyd pochodził z Kassel. W 1896 roku 
starał się rozparcelować działki na Sołaczu i sprzedać je pod zabudowę, ale wów-
czas plany te nie zostały zrealizowane. Dopiero w 1906 roku prof. Joseph Stübben 
przedłożył pierwotny plan rozbudowy Sołacza, Urbanowa, Golęcina i częściowo 
Winiar, który został zmieniony z powodu oporu władz wojskowych. Poprawioną 
wersję przedstawił w roku 1909, ale ostatecznie zatwierdzono ją w 1913. Baruch 
miał wykonać własnym sumptem wszystkie ulice z kanalizacją, wodociągami, ga-
zem i elektrycznością, posadzić drzewa, założyć trawniki, skwery, ścieżki, chodniki 
i nawierzchnię ulic. Dopiero wówczas mógł sprzedawać parcele. Wybuch wojny 
uniemożliwił prowadzenie prac, ale w księgach wieczystych nadal widniał jako 
właściciel całego terenu Sołacza. Próbując uporządkować kwestie prawne, prezy-
dent miasta Cyryl Ratajski wysłał uprzejme pismo do Barucha, zapraszając go do 
Poznania w celu uregulowania zaległości. Baruch zaproszenie przyjął, przyjechał 
i został umieszczony w hotelu „Bazar”. Zwiedził Sołacz i odbył spacer w parku 
Sołackim. „Baruch, wysoki, elegancko ubrany gentleman, w złotych binoklach na 
ostrym nosie, lekko siwy, mówił po niemiecku inteligentnie i uprzejmie, wcale nie 
arogancko, jak to się zdarza Prusakom”. Po powrocie do ratusza podpisał przygoto-
waną umowę notarialną, a parcelę przygotowaną pod kościół protestancki ofiaro-
wał bezpłatnie „parafii sołackiej pod budowę kościoła katolickiego”105. „Wszystko 
odbyło się w bardzo sympatycznej atmosferze. Prezydent Ratajski umiał nadać 
odpowiedni ton temu bądź co bądź historycznemu wydarzeniu w życiu miasta”106. 
Po południu prezydent zaprosił gościa do piwnicy ratuszowej, gdzie był przygoto-
wany odpowiedni poczęstunek. „Prezydent jako gospodarz powiedział płynnie po 

102 Por.: P. Gontarczyk, Pogrom? Zajścia polsko-żydowskie w Przytyku 9 marca 1936 r. Mity, fakty, 
dokumenty, Biała Podlaska – Pruszków 2000; Przytyk. Wielki proces Polaków z Żydami, oprac. S. Niebudek, 
Wrocław 2002.

103 W. Czarnecki, To był też mój Poznań. Wspomnienia architekta miejskiego z lat 1925-1939 w wy-
borze i opracowaniu Janusza Dembskiego, Poznań 1987, s. 134-137.

104 Por.: P. Korduba, Sołacz. Domy i ludzie, Poznań 2012.
105 W. Czarnecki, To był też mój Poznań. Wspomnienia architekta miejskiego z lat 1925-1939 w wy-

borze i opracowaniu Janusza Dembskiego, Poznań 1987, s. 136.
106 Tamże, s. 136.
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niemiecku krótką mówkę jako gospodarz i wzniósł zdrowie gościa. Pan Baruch 
odpowiedział inteligentnie i wzniósł toast za pomyślność miasta. Nastrój był bar-
dzo sympatyczny. Baruch opowiedział o swoich wrażeniach z Poznania i Sołacza, 
a także o kryzysie gospodarczym w Niemczech. Jako finansista i bankier, a więc 
typowy kapitalista, wcale nie ukrywał swego niezadowolenia z tego stanu rzeczy. 
Wszystkiemu była winna Ameryka, bo źle ustawiła dolara, wcale nie finansjera 
żydowska rządząca światem”107.

107 Tamże, s. 137.

Adam Mickiewicz University Press © 2022



Adam Mickiewicz University Press © 2022



123

Maciej MICHALSKI

ANTYŻYDOWSKIE  
POSTAWY I DZIAŁANIA  

NA UNIWERSYTECIE POZNAŃSKIM  
W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM

WPROWADZENIE

Polski charakter powstającej na przełomie 1918 i 1919 roku w Poznaniu Wszech-
nicy Piastowskiej, zwanej następnie Uniwersytetem Poznańskim, podkreślany 
był przez jej organizatorów od początku procesu tworzenia uczelni. 11 listopada 
1918 w gmachu Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, jego prezes Helio-
dor Święcicki zwołał spotkanie „w celu – jak zapisano w protokole – obmyślenia 
sposobów dla jak najszybszego zorganizowania Uniwersytetu polskiego w Po-
znaniu”1. Powstała w ten sposób Komisja Organizacyjna Uniwersytetu Polskiego 
w Poznaniu, która w ciągu kilku miesięcy doprowadziła do uruchomienia uczelni 
w maju 19192. Podkreślanie akurat narodowej cechy przyszłego uniwersytetu jest 

1 M. Banasiewicz, A. Czubiński, Źródła do dziejów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Po-
znaniu, t. 1: Organizacja i rozwój uczelni od listopada 1918 roku do inauguracji w maju 1919 roku, Poznań 
1973, s. 17.

2 Na temat działalności Komisji Organizacyjnej Uniwersytetu Polskiego w składzie H. Święcicki, 
M. Sobeski, S. Kozierowski i J. Kostrzewski zob. przede wszystkim: Uniwersytet Poznański w pierwszych 
latach swego istnienia (1919, 1919-20, 1921-22, 1922-23) za rektoratu Heljodora Święcickiego. Księga pa-
miątkowa wydana staraniem Senatu Uniwersytetu Poznańskiego, red. A. Wrzosek, Poznań 1924, s. 47-84; 
A. Czubiński, Dzieje Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1918-1939, [w:] Dzieje Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza. 1919-1969, red. Z. Grot, Poznań 1972, s. 64-89; tenże, Utworzenie Uniwersytetu Poznańskiego 
i jego rozwój do roku 1922, [w:] Alma Mater Posnaniensis. W 80. rocznicę utworzenia Uniwersytetu w Po-
znaniu, red. P. Hauser, T. Jasiński, J. Topolski, Poznań 1999, s. 123-134. 
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zrozumiałe, jeśli weźmiemy pod uwagę sytuację zaborczą, a zatem trwającą od 
ponad wieku w Poznaniu i Wielkopolsce rywalizację narodową, nasiloną od lat 
siedemdziesiątych XIX w., rozgrywającą się na osi polsko-niemieckiej3. W świetle 
dziewiętnastowiecznych zarówno polskich, jak i niemieckich zabiegów o utwo-
rzenie uniwersytetu w Poznaniu4, akcentowanie polskiego charakteru tej uczelni 
miało w 1918 roku przede wszystkim antyniemiecki wydźwięk. Podkreślanie na-
rodowej cechy przyszłego uniwersytetu wiązało się też z przebiegającym równo-
legle procesem formowania się nowego państwa polskiego. Myślano o przyszłości, 
czyli o prognozowanym zniesieniu granicy między prowincją poznańską a wy-
wodzącym się jeszcze z ustaleń kongresu wiedeńskiego Królestwem Polskim i co 
za tym idzie, swobodnej wymianie ludności, umożliwiającej przepływ studentów 
pomiędzy różnymi obszarami Polski. W tym kontekście podczas obrad Komisji 
Uniwersyteckiej pojawiła się kwestia dopuszczenia do studiowania w Poznaniu 
mieszkańców dawnego Imperium Rosyjskiego, którzy stali się obywatelami pol-
skimi. Jeśli myślano o regułach ograniczenia liczebności tej grupy przyszłych 
kandydatów na studia, to nie formułowano ich wobec Rosjan, Niemców czy 
np. Ormian, ale wobec Żydów. W Poznańskiem żywiono bowiem przekonanie, 
że Wielkopolska i Poznań, opuszczone – po włączeniu tych obszarów do nowo 
powstałego państwa polskiego – przez większość Niemców i Żydów5, staną się 
monolitycznymi narodowościowo częściami Rzeczypospolitej Polskiej6. Żydzi 
jako liczna grupa obywateli dawnego zaboru rosyjskiego stanowiła zagrożenie 
dla tej wizji7. Na Uniwersytecie Poznańskim w czasie całego dwudziestolecia 

3 Na ten temat w odniesieniu do Poznania zob. m.in. artykuły zamieszczone w: Dzieje Poznania, 
t. 2, cz. 1: 1793-1918, red. J. Topolski, L. Trzeciakowski, Warszawa – Poznań 1994, a szczególnie L. Trze-
ciakowskiego Aktywność polityczna poznaniaków, tamże, s. 321-427; ostatnio przede wszystkim P. Matusik, 
Historia Poznania, t. II: 1793-1918, Poznań 2021, s. 166-176, 220-303.

4 Por. m.in.: S.Z. Gołębiowski, Starania polskie o uniwersytet w Poznaniu w XIX wieku, „Studia 
i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza” 3, 1957, s. 29-58; Z. Grot, Starania Augusta Cieszkowskie-
go o polski uniwersytet w Poznaniu, [w:] Opuscula Casimiro Tymieniecki septuagenario dedicata, Poznań 
1959, s. 73-94; Z. Grot, Czterysta lat walki o uniwersytet w Poznaniu, [w:] Dzieje Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza. 1919-1969, Poznań 1972, s. 9-58; Z. Boras, Tradycje uniwersyteckie Poznania, Poznań 2003; 
Ch. Schutte, Die Königliche Akademie in Posen (1903-1919) und andere kulturelle Einrichtungen im Rahmen 
der Politik zur „Hebung des Deutschtums”, Marburg 2008.

5 Na temat opuszczania Poznania przez żydowskich mieszkańców po powstaniu wielkopolskim 
i po włączeniu Poznania do państwa polskiego zob.: P.J. Wróbel, „Auswanderung”: The Exodus of Jews from 
Greater Poland (Wielkopolska), 1918-1921, „Studia Judaica” 17, 2004, nr 2, s. 71-84; P. Matusik, Historia 
Poznania…, t. III, s. 79-82.

6 O poglądach narodowej prawicy na temat Żydów w Wielkopolsce i na Pomorzu zob.: O. Bergmann, 
Narodowa Demokracja a Żydzi. 1918-1929, Poznań 2015, s. 305-331.

7 Według spisu ludności z września 1921 roku w Polsce ludność wyznania mojżeszowego stano-
wiła 10,5 procent całego społeczeństwa, zaś ludności narodowości żydowskiej 7,8 procent, w Warszawie, 
odpowiednio, 33,1 i 26,9 procent, w Łodzi 34,5 i 30,7 procent. W Poznaniu zaś w tym samym spisie 
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międzywojennego można obserwować różnego rodzaju działania, mające albo 
zniechęcić przedstawicieli społeczności żydowskiej do studiowania w stolicy 
Wielkopolski, albo mające uniemożliwić jej podjęcie edukacji wyższej w Poznaniu. 

Zabiegi te miały charakter instytucjonalny i odnosiły się zarówno do relacji 
zachodzących między uczelnią a żydowskimi studentami, jak i między nimi a pro-
fesorami uniwersytetu. Z kolei kontakty między nieżydowskimi a żydowskimi stu-
dentami Uniwersytetu Poznańskiego miały charakter może mniej instytucjonalny 
i oficjalny, co nie znaczy, że mniej dotkliwy czy mniej skuteczny w zniechęcaniu 
do studiowania w Poznaniu. Na tych dwóch poziomach można w dwudziestoleciu 
międzywojennym obserwować na poznańskim uniwersytecie postępującą rady-
kalizację poglądów i działań, zmierzających do ograniczenia dostępności polskich 
uczelni państwowych dla żydowskich studentów.

Głównym celem prezentowanego tekstu jest przedstawienie antyżydowskich 
postaw i wymierzonych w Żydów działań obserwowanych na Uniwersytecie Po-
znańskim w okresie międzywojennym oraz przejawów zinstytucjonalizowanego 
uniwersyteckiego antysemityzmu, a także przywoływanych argumentów i opisu 
metod, jakie były stosowane przez zwolenników ograniczenia dostępu żydowskiej 
młodzieży do studiów wyższych. 

Szczegółowe przedstawienie powyższych kwestii wymaga wprowadzenia 
trzech uwag ogólnych. Po pierwsze, relacje polsko-żydowskie na Uniwersytecie 
Poznańskim były elementem ogólnej polityki narodowościowej prowadzonej także 
na pozostałych polskich uniwersytetach oraz w innych ówcześnie działających 
państwowych szkołach wyższych. Zachodzące na Uniwersytecie Poznańskim 
wydarzenia, odnoszące się do relacji polsko-żydowskich, miały zatem analogie na 
innych uczelniach. Były to często skoordynowane, ogólnopolskie akcje, podczas 
których powoływano międzyuczelniane komitety, dbające o sprawny przepływ 
informacji i reagujące na wydarzenia w innych ośrodkach akademickich. Kwestia 
ustalenia relacji pomiędzy wydarzeniami na różnych polskich uczelniach i wskaza-
nia źródeł poszczególnych kryzysów w stosunkach między polskimi a żydowskimi 
studentami ze względu na rozległość zagadnienia nie jest rozważana w niniejszym 
tekście i musi stać się przedmiotem dalszych dociekań. 

zanotowano ludności wyznania mojżeszowego 1,1 procent, a narodowości żydowskiej 0,2. Por.: Rocznik 
statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, 1924, Warszawa 1925, tab. 4, s. 12-13, 15. Żydzi wyznający judaizm 
bardzo często identyfikowali się tożsamościowo z państwem, którego byli obywatelami. Z kolei Żydzi, 
deklarujący narodowość żydowską, częściej uznawali język hebrajski za ojczysty i dążyli do powstania 
państwa żydowskiego w Palestynie. Kwestia ta – niejednokrotnie – była bardziej złożona i zależna od 
lokalnych warunków. Por.: M. Michalski, Żydowscy studenci Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919- 

-1939 w ujęciu statystycznym, w niniejszym tomie.
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Po drugie, w odniesieniu do Uniwersytetu Poznańskiego trudno postrzegać 
całe dwudziestolecie międzywojenne jako ciągły proces ograniczania praw grupy 
żydowskich studentów. Było tak w innych ośrodkach akademickich: Warszawie, 
Wilnie, Lwowie, a także w Krakowie. W Poznaniu wybuchały raczej kolejne – jak 
je wówczas określano – „ekscesy”, które gdzie indziej stanowiły czytelne elementy 
większego, złożonego zjawiska, mającego w zamierzeniu prowadzić od ogranicze-
nia liczby do całkowitego wykluczenia Żydów ze społeczności uniwersyteckiej8.

Wiąże się to z trzecią kwestią ogólną, a mianowicie podkreślaną przez całe 
dwudziestolecie wyjątkowością Uniwersytetu Poznańskiego. Polegała ona na sto-
sunkowo niewielkiej – w porównaniu z innymi państwowymi uniwersytetami 
w Polsce – liczbie żydowskich studentów9. Ta wyjątkowość poznańskiej szkoły 
wyższej miała też tłumaczyć specyficzne traktowanie uczelni, a niekiedy nawet – jak 
zobaczymy w wypadku kwestii numerus clausus – stosowanie odrębnych przepisów 
prawnych dla studentów Uniwersytetu Poznańskiego.

Biorąc pod uwagę powyższe zastrzeżenia obserwowane w epoce międzywojen-
nej na Uniwersytecie w Poznaniu zjawiska dyskryminacji żydowskich studentów 
oraz radykalizacji postaw polskich studentów, a także liczne próby ograniczania 
praw żydowskich studentów, można podzielić na trzy fazy, których chronologii 
nie sposób precyzyjnie wyznaczyć, ale pomimo wzajemnego przenikania się ich 
następstwo w czasie jest dostrzegalne. Pierwsza faza odnosi się do prób wpro-
wadzenia sformalizowanych metod ograniczania liczby żydowskich studentów 
w szkołach wyższych (dyskusja o numerus clausus). Druga, związana jest z próbą 
wprowadzenia segregacji żydowskich studentów w postaci getta ławkowego oraz 
usunięcia ich z uniwersyteckiej przestrzeni, zaś trzecia doprowadziła do zamknięcia 
Uniwersytetu Poznańskiego dla Żydów (numerus nullus).

8 Takie ujęcie zob. m.in.: Sz. Rudnicki, Od numerus clausus do numerus nullus, [w:] tegoż, Równi, 
ale niezupełnie, Warszawa 2008, s. 135-156 (tłumaczenie artykułu publikowanego pierwotnie w „Polin” 
2, 1987, s. 246-268).

9 Por. M. Michalski, Żydowscy studenci Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919-1939... Do 
państwowych uniwersytetów w omawianym okresie należały: Uniwersytet Warszawski (od 1935 roku 
Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie), Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Jana Kazimierza 
we Lwowie, Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie i Uniwersytet Poznański. Ponadto do państwowych 
szkół wyższych zaliczano: Politechnikę Warszawską, Politechnikę Lwowską, Szkołę Główną Gospodar-
stwa Wiejskiego w Warszawie, Akademię Górniczą w Krakowie, Akademię Medycyny Weterynaryjnej 
we Lwowie, Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie i Państwowy Instytut Dentystyczny (Akademia 
Stomatologiczna) w Warszawie. Pozostałe szkoły wyższe, nawet jeśli korzystały z praw uczelni pań-
stwowych, były szkołami prywatnymi. Dotyczy to szczególnie Uniwersytetu Lubelskiego, od 1928 roku 
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, który był i jest prywatną uczelnią.
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OGRANICZENIE LICZBY ŻYDÓW NA UNIWERSYTECIE POZNAŃSKIM

Sytuacja końca wojny, lat 1918 i 1919, i liczny udział młodzieży z ziem polskich 
w różnego typu formacjach zbrojnych wywołała ogólnouniwersytecką dyskusję 
dotyczącą tego, kto może zapisać się na studia do szkoły wyższej. Dyskusje o tym, 
w jaki sposób potraktować studentów, którzy służyli w wojsku, a jak tych, którzy 
z różnych powodów nie brali udziału w walce, toczono w tym czasie na wszyst-
kich polskich uczelniach, a więc także i na powstającym właśnie Uniwersytecie 
Poznańskim10. 25 lutego 1919, podczas piątego spotkania wspomnianej Komisji 
Organizacyjnej Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu, protokolant Józef Kostrzewski 
zanotował, że dyskutowano między innymi o tym, że mężczyźni, którzy nie służyli 
wcześniej w wojsku, mogą rozpocząć studia uniwersyteckie tylko po okazaniu 
zaświadczenia lekarskiego o niezdolności do podjęcia takiej służby. Postulat ten 
zgłosił najprawdopodobniej Związek Akademików Polaków, organizacja studencka 
działająca do jesieni 1918 roku na niemieckich uniwersytetach, wspierająca po-
wstanie uczelni w Poznaniu11. Dyskusja nad dostępnością studiów uniwersyteckich 
musiała być kontynuowana na posiedzeniu Komisji, gdyż J. Kostrzewski zapisał: 

„Dalej porusza prof. Święcicki sprawę dopuszczenia Żydów na uniwersytet, nad 
którą wywiązała się ożywiona dyskusja. Uchwały żadnej nie podjęto”12. W kolejnej 
części relacji protokolant zanotował termin następnego spotkania, które miało 
odbyć się „celem porozumienia się co do oświadczenia”, które zostanie przekazane 
studentom ze Związku Akademików Polaków13, ponieważ po kolejnym zebraniu 
komisji zaplanowano spotkanie z przedstawicielami tej organizacji. Forma zapisów 
protokolarnych komisji uniwersyteckiej jest bardzo enigmatyczna, w związku z tym 
trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, czy wątek „dopuszczenia Żydów” do studiów 
uniwersyteckich pojawił się w trakcie obrad na skutek postulatów przyszłych 
studentów-Polaków, reprezentowanych przez Związek Akademików Polaków, 
czy też został wywołany przez H. Święcickiego. Trudno zatem ocenić, czy kolejne 
spotkanie komisji miało dotyczyć ustalenia stanowiska w tej kwestii, czy też sprawy 

10 W niniejszym artykule posługuję się nazwą Uniwersytet Poznański, także opisując uczelnię 
w latach 1918-1919, czyli w okresie, kiedy nosiła nazwę Wszechnica Piastowska.

11 Por.: A. Czubiński, Ruch młodzieżowy na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939, [w:] 
Działalność postępowych organizacji poznańskiego środowiska akademickiego (1919-1969). Materiały z sesji 
zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniu 20 marca 1969 r., Poznań 
1971, s. 35-36; por. także: Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dalej: AUAM), 
Rektorat, sygn. 15/346: Komisja kwalifikacyjna akademików wszechnicy poznańskiej. Problem studiów 
akademickich i służby wojskowej na Uniwersytecie Jagiellońskim zob.: M. Kulczykowski, Żydzi – studenci 
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), Kraków 2004, s. 14-20.

12 M. Banasiewicz, A. Czubiński, Źródła…, s. 141.
13 Tamże.
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podjęcia studiów przez osoby, które nie służyły w wojsku. Nie wiadomo też, jakich 
argumentów używano w dyskusji. Ważne jest jednak to, że problem podejmowania 
studiów przez Żydów na przyszłym uniwersytecie w Poznaniu został oficjalnie 
podniesiony już na początku lutego 1919 roku, w trakcie rozmów nad regułami 
działania przyszłego Uniwersytetu Poznańskiego. 

Zebranie ze Związkiem Akademików Polaków, o którym wspomniano podczas 
posiedzenia komisji uniwersyteckiej 25 lutego, odbyło się 1 marca 1919. Był to ra-
czej wiec, w którym brało udział około 100 osób14. Według relacji prof. Święcickiego, 
podczas wystąpień poruszono zarówno kwestię dostępu do studiów dla mężczyzn, 
którzy nie służyli w wojsku, jak i sprawę studiowania Żydów, a dodatkowo młodzież 
upomniała się o uruchomienie na przyszłym uniwersytecie wydziału teologicznego. 
H. Święcicki relacjonował przebieg wiecu 11 marca na spotkaniu z Komisariatem 
Naczelnej Rady Ludowej, pełniącym – przed przyłączeniem Wielkopolski do nowo 
powstałego państwa polskiego – funkcję lokalnego rządu. Przyszły rektor mówił 
wówczas, relacjonując poglądy młodzieży akademickiej: „Obawiano się […], że 
wielu Żydów z Królestwa «zażydzi» polską wszechnicę”15. Czasownik „zażydzi” 
podany jest w tekście w cudzysłowie, co może sugerować dystans, jakim obdarzał 
go referujący H. Święcicki. 

Problematyka żydowska w okresie organizacji uniwersytetu w Poznaniu po-
jawiała się jednak nie tylko w odniesieniu do studentów. Tę kwestię brano pod 
uwagę także w wypadku zatrudniania profesorów. Kandydatury do objęcia katedr 
uniwersyteckich w Poznaniu proponowane były m.in. przez komisję stabilizacyjną 
Uniwersytetu Warszawskiego16, obradującą w lutym 1919 w Krakowie. Heliodor  

14 A. Czubiński, Ruch młodzieżowy…, s. 36.
15 M. Banasiewicz, A. Czubiński, Źródła…, s. 158; AUAM, Rektorat, sygn. 15/396, „Memoriał 

komisji Uniwersyteckiej w sprawie Wszechnicy Piastowskiej w Poznaniu, wręczony dnia 5 kwietnia 
1919 roku p. prof. Adamowi Wrzoskowi […]”, s. 42. Związek Akademików Polaków przynajmniej dwu-
krotnie zwoływał wiece w sprawie służby wojskowej studentów i przyjmowania na Uniwersytet Poznań-
ski mężczyzn, którzy nie służyli w wojsku. Pierwszy odbył się 1 marca, drugi 6 czerwca 1919. Podczas 
sprawozdań z tych wieców, które sporządzili akademicy, nie wspominano o tym, aby podczas spotkań 
poruszano kwestię przyjmowania na uniwersytet Żydów z dawnego Królestwa Polskiego. Por.: Na ze-
braniu Związku akademików Polaków, „Brzask” 1919, nr 3, s. 94-95; Ogólny wiec akademicki, „Brzask” 
1919, nr 5, s. 147-149.

16 Komisja stabilizacyjna Uniwersytetu Warszawskiego powołana została dekretem Naczelnika 
Państwa z dnia 7 stycznia 1919. Jej celem było obsadzenie katedr na odbudowywanym po wojennej 
zawierusze Uniwersytecie Warszawskim. Profesor Święcicki 24 stycznia 1919 został powołany do tego 
grona. Podczas obrad Komisji udało się także zorganizować posiedzenie poświęcone obsadzie katedr 
na przyszłym uniwersytecie w Poznaniu. M. Banasiewicz, A. Czubiński, Źródła…, s. 86-92; Uniwersytet 
Poznański w pierwszych latach swego istnienia (1919, 1919-20, 1920-21, 1921-22, 1922-23) za rektoratu 
Heljodora Święcickiego. Księga pamiątkowa…, s. 57-65; A. Czubiński, Dzieje Uniwersytetu Poznańskiego 
w latach 1918-1939…, s. 74; D. Zamojska, Komisje Stabilizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego i Politechniki 
Warszawskiej w roku 1919  –  senat rzeczypospolitej akademickiej czy biuro ministerialne RP?, „Kwartalnik 
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Święcicki komentował niektóre z  propozycji komisji stabilizacyjnej w  liście 
z 19 marca do Bronisława Dembińskiego, który pełnił wówczas funkcję wicemi-
nistra wyznań religijnych i oświecenia publicznego. Profesor Święcicki tłumaczył, 
dlaczego w Poznaniu nie zaakceptowano niektórych propozycji komisji. O profe-
sorze typowanym do objęcia Katedry Historii Literatury Polskiej pisał tak:

Pana Juliusza Kleinera, choć wiemy dobrze, że świetne, a może najlepsze napisał prace 
o Słowackim i Krasińskim, ze względu, że jest przechrztą – nie powołaliśmy. Wyraźnie 
mówiłem o tym z prof. Ignacym Chrzanowskim [znawca historii literatury polskiej 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego – M.M.] po zebraniu [Komisji Stabilizacyjnej – M.M.].

I dalej wyjaśniając sprawę, prof. Święcicki pisał: 

W Wielkopolsce musimy się z uczuciami antyżydowskimi liczyć, o czym niedawno 
temu z przebiegu wiecu, na którym było przeszło stu akademików – znowu dobitnie 
się przekonaliśmy. Narażać profesorów na możliwe przykrości i nieprzyjemności nie 
byłoby taktycznie i w interesie powagi nauki17. 

Podobna sytuacja dotyczyła innego kandydata komisji stabilizacyjnej, która 
wskazała do obsadzenia Katedry Chemii Nieorganicznej w Poznaniu prof. Mie-
czysława Centnerszwera z politechniki w Rydze18. Profesor Święcicki w liście do 
B. Dembińskiego wyjaśniał zdziwiony: 

Pana Centnerszwera, twierdzi protokół komisji stabilizacyjnej, […], wyznaczono 
primo loco na prof. chemii nieorganicznej w Poznaniu. Tymczasem będąc na posie-
dzeniu [komisji stabilizacyjnej – M.M.], zaznaczam, że gdy jeden z profesorów zbliżył 
się do mnie, nadmieniając, że prof. C.[entnerszwer] jest znakomitą siłą naukową, ale 
jest żydem19, oświadczyłem, że społeczeństwo nasze na ten wybór nie zgodziłoby się. 
Kilku profesorów, obecnych na posiedzeniu, oklaskami dało dowód zadowolenia 
swego20 (zob.: Wybór źródeł, nr 1).

Historii Nauki i Techniki” 56, 2011, nr 3-4, s. 23-36;por. też: T. Schramm, Tworzenie uniwersytetów. Kadry 
profesorskie uniwersytetów w Warszawie, Poznaniu i Wilnie u progu Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Społe-
czeństwo, państwo, modernizacja. Studia ofiarowane Januszowi Żarnowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę 
urodzin, red. W. Mędrzecki, Warszawa 2002, s. 125, 128-133.

17 M. Banasiewicz, A. Czubiński, Źródła…, s. 173.
18 Tamże, s. 88-89; AUAM, Rektorat, sygn. 15/396, s. 77-78.
19 W niniejszym tekście przyjęto zasadę zachowania ortografii i interpunkcji stosowanej w cytowa-

nych tekstach źródłowych. Dotyczy to także pisowni słowa Żyd. Zob. szerzej: M. Michalski, K. Podemski, 
Antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939 – wprowadzenie.

20 AUAM, Rektorat, sygn. 15/396, s. 83. Fragment ten został pominięty w edycji źródeł przygoto-
wanej przez M. Banasiewicz, A. Czubińskiego, Źródła…, s. 172-173.
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Profesor Święcicki został zatem zaskoczony decyzją komisji stabilizacyjnej, 
gdyż z reakcji jej członków wnioskował, że racje Wielkopolan zostały wzięte pod 
uwagę. Tymczasem propozycja powołania prof. Centnerszwera była w Poznaniu 
nie do zaakceptowania. Początkowo Katedra Chemii Nieorganicznej pozostała 
nieobsadzona, a następnie objął ją prof. Tadeusz Miłobędzki21. Sam Mieczysław 
Centnerszwer w 1919 roku, po likwidacji politechniki ryskiej przeszedł na Uni-
wersytet Łotewski, a od 1932 roku był profesorem Uniwersytetu Warszawskiego.

Poruszone kwestie – te odnoszące się do przyjmowania studentów, jak i zatrud-
niania profesorów – ukazują sposób myślenia organizatorów poznańskiego uniwersy-
tetu. Można go streścić w kilku punktach. Po pierwsze, Wielkopolska była regionem 
cechującym się silnymi nastrojami antysemickimi22, które brano pod uwagę podczas 
rekrutowania kadry profesorskiej i wyznaczania reguł przyjmowania żydowskich 
kandydatów na studia uniwersyteckie. Po drugie, kwestie pochodzenia etnicznego 
czy też wyznawanej religii były w oczach organizatorów uczelni ważniejsze od kwestii 
merytorycznych. Po trzecie, powyższe poglądy i stanowiska nie były w żaden sposób 
ukrywane czy kamuflowane. Pisano o nich w listach do ministerstwa, rozmawiano 
w gronie profesorskim. Po czwarte, od początku organizowania i funkcjonowania 
uniwersytetu wpływ na działanie uczelni miały organizacje młodzieżowe, które ce-
chował silny rys antysemicki. Wysłuchiwano ich opinii, brano pod uwagę ich zdanie. 

Wszystko to spowodowało, że w okresie międzywojennym na Uniwersytecie 
Poznańskim nie pracowała ani jedna osoba, która określałaby siebie jako Żyd oraz 
ani jedna osoba, która dokonała konwersji z judaizmu. Procedury zatrudniania 
profesorów były ściśle sformalizowane. Na wakujące stanowisko Ministerstwo Wy-
znań Religijnych i Oświecenia Publicznego rozpisywało rodzaj konkursu. Powołani 
specjaliści w danej dziedzinie nauki prezentowali listę rankingową obejmującą 
nazwiska z całej Polski. Z niej następnie wyłaniano około dziesięciu kandydatów, 
których propozycje rozważano zarówno w kurendzie ogólnopolskiej, jak i podczas 
posiedzenia senatu uczelni. W dwudziestoleciu międzywojennym kilkukrotnie 
zdarzyło się, że na liście kandydatów znajdowali się profesorowie o korzeniach 
żydowskich, ale nigdy nikt z nich nie został zaakceptowany w głosowaniu. Po-
dobnie było z zastępcami profesorów. 

21 Por.: Uniwersytet Poznański. Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1919/1920, Poznań 1920, 
s. 25; Skład Uniwersytetu, 1920/21…, Poznań 1921, s. 26; Skład Uniwersytetu, 1921/22…, Poznań 1922, 
s. 30; Skład Uniwersytetu, 1922/23…, Poznań 1923, s. 32; Skład Uniwersytetu, 1925/26…, Poznań 1926, 
s. 34.

22 Por. I. Kowalski, Antysemityzm w Wielkopolsce w latach 1919-1939, „Kronika Wielkopolski” 
3, 2001, s. 31-49; H. Lisiak, Narodowa Demokracja w Wielkopolsce w latach 1918-1939, Poznań 2006, 
s. 248-269.

Adam Mickiewicz University Press © 2022



Antyżydowskie postawy i działania na Uniwersytecie Poznańskim w okresie międzywojennym

131

W tym kontekście omówienia wymaga kwestia zatrudnienia na Uniwersytecie 
Poznańskim Alfreda Tarskiego w Katedrze Teorii i Metodologii Nauk, działającej 
pierwotnie na Wydziale Humanistycznym, a następnie, od roku 1929 na Wydziale 
Matematyczno-Przyrodniczym23. W 1937 roku kierujący tą katedrą prof. Zygmunt 
Zawirski przeniósł się na Uniwersytet Jagielloński24. Przekaz ustny, zapisany w for-
mie wspomnieniowej przez biografów Alfreda Tarskiego, mówi o tym, że naturalną 
kandydaturą na stanowisko kierownika katedry w Poznaniu po odejściu Z. Zawir-
skiego był pracujący w tym czasie na Uniwersytecie Warszawskim A. Tarski, jeden 
z przedstawicieli szkoły lwowsko-warszawskiej25. Według tej relacji ministerstwo 
rozpisało konkurs na stanowisko szefa katedry, ale świadomość, że żydowski pro-
fesor z Warszawy byłby najodpowiedniejszym kandydatem, miała spowodować, 
że na Uniwersytecie Poznańskim przezornie zlikwidowano („zwinięto” – według 
międzywojennej terminologii) Katedrę Logiki i Metodologii Nauk26. Zachowa-
na dokumentacja nie pozwala zweryfikować tej relacji. Archiwalia Ministerstwa 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, które było odpowiedzialne za 
ogłoszenie konkursu, nie zachowały się. Z kolei w poznańskich materiałach nie 
ma śladu o jakichkolwiek działaniach, zmierzających do poszukiwania kandyda-
ta na objęcie stanowiska szefa Katedry Teorii i Metodologii Nauk na Wydziale 
Matematyczno-Przyrodniczym. Nie zlikwidowano jej, jak podają biografowie 
A. Tarskiego, gdyż funkcjonowała na Uniwersytecie Poznańskim po odejściu Z. Za-
wirskiego, ale stanowisko szefa katedry nie zostało obsadzone. Być może cała 
sprawa zatrudnienia nowego kierownika Katedry jest nieporozumieniem, wyni-
kającym z pomylenia nazw zakładów naukowych. W tym samym bowiem czasie, 
w którym z Uniwersytetu Poznańskiego odchodził do Krakowa Z. Zawirski, czyli 
w 1937 roku, toczyła się procedura powołania i obsadzenia Katedry Matematyki 
na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, której dokumentacja zachowała się. 

23 Katedra ta pod kierownictwem prof. Władysława Kozłowskiego nosiła nazwę Katedry Historii 
i Metodologii Nauk Humanistycznych i Przyrodniczych. Później występowała pod nazwą Katedry Teorii 
i Metodologii Nauk, a niekiedy Katedry Logiki i Metodologii Nauk. Por.: Uniwersytet Poznański. Skład 
Uniwersytetu w roku akademickim 1927/28, Poznań 1928, s. 12; Protokoły posiedzeń Senatu Uniwersytetu 
Poznańskiego. 1919-1939, t. II: 4 IX 1925 – 7 VII 1931, wyd. A. Domalanus, I. Mamczak-Gadkowska, M. Sak, 
A. Wysokińska, Poznań 2020, s. 477; AUAM, Rektorat, sygn. 15/681.

24 AUAM, Rektorat, sygn. 15/611/32A: Wykaz stanu służby; sygn. 152/32. 
25 Na temat szkoły lwowsko-warszawskiej zob. szereg tekstów w pracy: J. Woleński, Essays in the 

History of Logic and Social Philosophy, Kraków 1999, a szczególnie esej Mathematical Logic in Poland 
1900-1030: People, Circles, Institutions, Ideas, tamże, s. 59-84.

26 Por.: A.B. Feferman, S. Feferman, Alfred Tarski. Życie i logika, przekł. J. Golińska-Pilarek, M. Srebr-
ny, Warszawa 2009, s. 127; także J. Woleński, Mathematical logic in Poland 1900-1939…, s. 70.

Adam Mickiewicz University Press © 2022



MACIEJ MICHALSKI

132

W materiałach tych przewija się nazwisko A. Tarskiego, jednakże wyłącznie na 
wstępnych etapach konkursu27.

Utarło się uważać za pewnik, że przekaz o zatrudnieniu Alfreda Tarskiego 
w Poznaniu pochodził od samego logika, który opowiedział ją swojemu ostatnie-
mu uczniowi Henrykowi Hiżowi, a ten przekazywał ją dalej. Tymczasem jest to 
tylko przypuszczenie, gdyż opis zdarzeń pochodzi wyłącznie od Henryka Hiża28. 
Wydarzenie to, nie wątpiąc w jego przebieg, opisali Anita i Salomon Fefermano-
wie w – przetłumaczonej na język polski – biografii A. Tarskiego. We fragmencie 
opisującym perypetie z 1937 roku znajduje się przypis do tekstu autorstwa histo-
ryka i filozofa nauki Jana Woleńskiego29. Sam Woleński z rezerwą wypowiadał 
się o wydarzeniach w Poznaniu w 1937 roku, gdyż – jak sam przyznawał – nie 
zachowała się żadna dokumentacja na ten temat, a wszystko opierało się na prze-
kazie ustnym. W tekście wprowadzającym do polskiej edycji biografii Alfreda 
Tarskiego podał J. Woleński jednak anegdotę o antysemickim wydźwięku, która 
miała uwiarygadniać przekaz ustny, a której bohaterami byli genialny logik i nie-
wymieniony z nazwiska profesor z Uniwersytetu Poznańskiego30. Cała sprawa 
w wersji przedstawianej przez biografów A. Tarskiego prezentuje zdecydowanie 
negatywny wizerunek Poznania i poznańskiej uczelni jako siedliska kołtuństwa 
i antysemityzmu31. 

Problemy z zatrudnianiem Żydów na Uniwersytecie Poznańskim dotyczyły 
jednakże nie tylko kadry profesorskiej. Znane są dwa, dość niejasne, przypadki, 
w których młodzież narodowa wypowiadała się przeciw zatrudnianiu żydowskich 
kandydatów na niższych stanowiskach uniwersyteckich. Obie sprawy dotyczyły 
Katedry Anatomii Opisowej, kierowanej przez prof. Stefana Różyckiego. Pierwsza 
z nich została opisana w „Kurierze Poznańskim”, w którym relacjonowano, że 
szef katedry „przyjął jako swego asystenta żyda Józefa Gierszta”32. Po rozejściu 
się tej wiadomości na uniwersytecie, w listopadzie 1931 polscy studenci zorga-
nizowali antyżydowską demonstrację, która wprawdzie poświęcona była śmierci 
wileńskiego studenta Stanisława Wacławskiego, ale zakończyła się pochodem pod 

27 Por.: AUAM, Rektorat, sygn. 15/683: list prof. Hugo Steinhausa do prof. Antoniego Gałeckiego 
z 23 października 1936.

28 Tak relacjonuje J. Woleński, Przedmowa do wydania polskiego, [w:] A.B. Feferman, S. Feferman, 
Alfred Tarski…, s. 15

29 Por. A.B. Feferman, S. Feferman, Alfred Tarski…, s. 127, przyp. 49.
30 J. Woleński, Przedmowa…, s. 15-16.
31 A.B. Feferman, S. Feferman, Alfred Tarski…, s. 127: „[…] po śmierci Piłsudskiego w 1935 roku, 

Poznań – odwieczna twierdza prawicowego konserwatyzmu, zdominowana przez Kościół katolicki – po-
szedł jeszcze bardziej na prawo i był jawnie faszystowski i antysemicki”.

32 Wielka manifestacja żałobna młodzieży poznańskiej, „Kurier Poznański”, nr 526 z 14 listopada 
1931, s. 1.
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siedzibę Zakładu Anatomii Opisowej, czyli do Collegium Anatomicum, gdzie 
zebrani studenci wykrzyczeli swoje niezadowolenie w związku z zatrudnieniem 
na uniwersytecie Żyda33. 

W okresie, o którym mowa, czyli w listopadzie 1931 J. Gierszt był jeszcze 
studentem III roku medycyny na Wydziale Lekarskim34, co pozwalało na zatrud-
nienie go wyjątkowo i to na stanowisku młodszego asystenta (tzw. demonstratora 
lub elewa) lub zastępcy asystenta. W myśl ówcześnie obowiązujących przepisów 
zatrudnienie takie przeprowadzał odpowiedni dziekan na okres nie dłuższy niż 
rok35. W sprawozdaniu Zakładu Anatomii za 1931 rok nazwisko Józefa Gierszta 
nie zostało wymienione. Być może pracował on bez oficjalnego zatrudnienia, co 
było praktykowane w wypadku niektórych studentów36. W świetle dostępnych 
informacji nie sposób rozstrzygnąć, w jakim charakterze został zatrudniony w Za-
kładzie Anatomii Józef Gierszt – na pewno jednak nie było to – jak podawał „Kurier 
Poznański” stanowisko asystenta.

Drugi przypadek zatrudnienia Żyda dotyczył Barucha Teichmana, który został 
wspomniany w grudniu 1935 roku jako asystent profesora Różyckiego – ponownie 
przez redakcję „Kuriera Poznańskiego”37. Jego nazwisko zostało wymienione w spra-
wozdaniu Zakładu wśród grupy studentów medycyny, którzy brali udział w prowa-
dzeniu zajęć praktycznych z anatomii. Jednakże zapewne nie byli oni zatrudnieni 
w Zakładzie, gdyż prof. Różycki wymienił wszystkich swoich asystentów niezależnie 

33 Tamże.
34 Za informacje na temat Józefa Gierszta, ur. w 1912 roku w Kłodawie, dziękuję Paniom Celinie 

Barszczewskiej, Oliwii Gromadzkiej, Magdalenie Patrzałek-Graś i Agnieszce Zawiszy. Por. także: http://e-
-kartoteka.net/pl/, dostęp 19 czerwca 2021 – Archiwum Państwowe w Poznaniu (dalej: APP), Akta miasta 
Poznania, sygn. 14429, karta nr 487 (sygn. 53/474/0/19.3/14429).

35 Por. art. 62 ustawy o szkołach akademickich z lipca 1920 roku (Dz. U. 1920, nr 72, poz. 494) 
zmieniony przez art. 116 rozporządzenia Prezydenta RP z lutego 1928 r. o stosunku służbowym profesorów 
państwowych szkół akademickich i pomocniczych sił naukowych tych szkół (Dz. U. 1933, nr 76, poz. 551).

36 Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1931/32 za rektoratu prof. dr. Jana Sajdaka, 
Poznań 1933, s. 114-115. Jako współpracownicy Zakładu wymienieni zostali Józef Gerstenberger oraz Józef 
Wolszczan. Wśród asystentów Zygmunt Wasilewski i Zdzisław Kołaczkowski. Imię Gerstenbergera zostało 
zapewne pomylone, gdyż studentem medycyny, a następnie lekarzem był Jerzy Gerstendeberger, urodzony 
w 1902 roku w Łodzi, wyznania rzymskokatolickiego. W wykazie etatów osobowych z roku 1928 roku 
występuje Jerzy – por.: AUAM, Rektorat, sygn. 15/155; Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 
1928/29 za rektoratu prof. dr. Edwarda Lubicz Niezabitowskiego i otwarcie roku szkolnego 1929/30 przez 
nowego rektora prof. dr. Stanisława Kasznicę w dniu 20 października 1929 roku, Poznań 1930, s. 36; por. też 
poznańską kartotekę ewidencji ludności za lata 1870-1931 – http://e-kartoteka.net/pl/, dostęp 19 czerwca 
2021 – APP, Akta miasta Poznania, sygn. 14429, karta 173-174 (sygn. 53/474/0/19.3/14429). 20 stycznia 
1927 J. Gerstenberger został także pierwszym prezesem Akademickiego Koła Misjologicznego – „Misje 
Katolickie” 1927, nr 2, k. 84. Za zwrócenie uwagi na tę publikację dziękuję Pani Ewie Sumelce.

37 Zażydzenie uniwersytetu poznańskiego, „Kurier Poznański”, nr 575 z 4 grudnia 1935, s. 3. Dziękuję 
prof. Tomaszowi Schrammowi za zwrócenie uwagi na przypadek Barucha Teichmana. 
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od rangi, kończąc na zastępcach młodszych asystentów38. Grupa studentów, do której 
należał także B. Teichman, została wymieniona oddzielne, na końcu sprawozdania. 
W świetle archiwaliów i innych źródeł powyższe przypadki „zatrudniania” żydow-
skich studentów na Uniwersytecie Poznańskim na stanowisku asystentów wydają 
się nieścisłymi informacjami podanymi przez redakcję „Kuriera Poznańskiego”. 

Kwestia zatrudniania, a raczej niezatrudniania żydowskich naukowców na 
Uniwersytecie Poznańskim i podawane argumenty na rzecz odrzucenia żydowskich 
kandydatur są świadectwem jeszcze jednej cechy, która była charakterystyczna dla 
lokalnego środowiska naukowego. Otwartość, z jaką w oficjalnym dyskursie akade-
mickim poruszano antysemickie kwestie, była w kolejnych latach dwudziestolecia 
międzywojennego coraz mniej dostrzegalna. Przykładem mogą być protokoły 
posiedzeń senatu Uniwersytetu Poznańskiego, w których od drugiej połowy lat 
dwudziestych można obserwować proces eufemizacji „problematyki żydowskiej”. 
Początkowo mamy do czynienia z korygowaniem rzeczywistości. Przykładem takie-
go zabiegu jest fragment protokołu z 2 lipca 1920, opisujący kwestie ograniczenia 
dostępu do studiów. Pierwotnie wpisano tam jako nagłówek: „sprawa żydowska”, 
następnie skreślony i poprawiony na „numerus clausus”39. Nie można niestety 
określić, kiedy dokonano tej zmiany, gdyż dukt pisma jest wyraźnie odmienny od 
stosowanych w protokołach. Podobnie w początkowym okresie istnienia uczelni 
używano kategorii określających jednoznacznie żydowskich studentów oraz wprost 
mówiono o antyżydowskich wystąpieniach na uniwersytecie. Sytuacja ta zmieniła 
się w połowie lat dwudziestych. Wówczas określenia te zaczęły zanikać w protoko-
łach posiedzeń senatu. Nie oznacza to, że podczas spotkań tego grona nie dyskutowa-
no kwestii antysemityzmu. W wypowiedziach senatorów nazywano je „ekscesami”, 

„rozruchami”, „zamieszaniami”, w innych dokumentach „hecami” – najczęściej bez 
przymiotników wyjaśniających, kogo dotyczyły te zdarzenia. W grudniu 1935 roku, 
po jednym z największych w okresie międzywojennym wystąpień antysemickich na 
Uniwersytecie Poznańskim, w protokole obrad zanotowano: „JM Rektor przedstawił 
zajścia ostatnich dni i wyjaśnił, dlaczego był zmuszony zawiesić wykłady i ćwiczenia 
na Wydziale lekarskim [sic!]”40. Nie podano tu żadnych dodatkowych informacji. 

Proces eufemizacji miał zapewne wiele przyczyn. Można wskazać na jedną, która 
w środowisku profesorów, czyli elity intelektualnej ówczesnego świata, była na pewno 

38 Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1935/36 za rektoratu prof. dr. Stanisława 
Rungego i otwarcie roku szkolnego 1936/37 w dniu 4 października 1936 roku, Poznań 1937, s. 62.

39 Protokoły posiedzeń Senatu Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939, t. I: 19 VI 1919 – 17 VII 1925, 
wyd. A. Domalanus, I. Mamczak-Gadkowska, M. Sak, A. Wysokińska, Poznań 2019, s. 76.

40 Protokoły posiedzeń Senatu Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939, t. III: 11 IX 1931 – 21 IX 1939, 
wyd. A. Domalanus, I. Mamczak-Gadkowska, M. Sak, A. Wysokińska, Poznań 2021, s. 397.
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brana pod uwagę. Mam na myśli międzynarodowe reperkusje dyskryminacji mniej-
szości. Polska 28 czerwca 1919 podpisała wszak tzw. mały traktat wersalski, który 
następnie ratyfikowała wraz z właściwym traktatem wersalskim, na mocy artykułu 93 
tego ostatniego. Mały traktat wersalski zobowiązywał do poszanowania mniejszości 
narodowych, religijnych i językowych, a fragment artykułu 7 brzmiał jednoznacznie: 

Wszyscy obywatele polscy bez różnicy rasy, języka lub religii będą równi wobec prawa 
i korzystać będą z tych samych praw cywilnych i politycznych. Różnica co do religii, wie-
rzeń lub wyznania nie powinna szkodzić żadnemu obywatelowi polskiemu w korzystaniu 
z praw cywilnych i politycznych, mianowicie gdy chodzi o dopuszczenie do urzędów pu-
blicznych, obowiązków, zaszczytów, lub o wykonywanie różnych zawodów i przemysłu41. 

Interpretację o obawie przed międzynarodowymi reperkusjami działań an-
tyżydowskich na Uniwersytecie Poznańskim wzmacnia zapis w protokołach po-
siedzeń senatu z marca 1923 roku. Senat upoważnił wówczas rektora Heliodora 
Święcickiego, aby poufnie zwrócił uwagę przewodniczącym polskich studenckich 
towarzystw naukowych działających na Uniwersytecie Poznańskim, że wystąpienia 
antysemickie szkodzą wizerunkowi uczelni i mogą wywołać międzynarodową 
reakcję42. Wynika z tego, że profesorowie wiedzieli, że studenckie zachowania 
wobec ich żydowskich kolegów i koleżanek nie były właściwe i mogły wzbudzać 
kontrowersje, a poufność, o jaką proszono rektora w tej sprawie, świadczy o tym, 
że zdawano sobie sprawę z niestosowności tej sytuacji.

Zasadnicza dyskusja odnośnie do obecności Żydów na Uniwersytecie Poznań-
skim toczyła się wokół wspomnianej już kwestii reguł przyjmowania żydowskich 
kandydatów na studia uniwersyteckie. Była ona opisywana w protokołach z po-
siedzeń komisji uniwersyteckiej oraz kilkukrotnie przywoływana w protokołach 
obrad senatu akademickiego na kilka lat przed tym, zanim przerodziła się w ogól-
nopolską debatę na temat numerus clausus. Podczas ustalania przyszłych zasad 
funkcjonowania uczelni, które omawiano 19 maja 1919 w trakcie posiedzenia 
komisji uniwersyteckiej wskazano, że Żydzi będą przyjmowani na Uniwersytet 
w proporcji odpowiadającej ich udziałowi w społeczeństwie wielkopolskim – a za-
tem dwóch procent43. Z kolei senackie dyskusje i uchwały wynikały z pytań przy-

41 Treść zob.: Traktat pokoju między mocarstwami sprzymierzonemi i stowarzyszonemi a Niemcami 
podpisany w Wersalu 28 czerwca 1919 r.; Protokuł [sic!] podpisany w Wersalu 28 czerwca 1919 r.; Traktat 
pokoju między głównemi mocarstwami sprzymierzonemi i stowarzyszonemi a Polską podpisany w Wersalu 
28 czerwca 1919, Warszawa 1919, s. 207; także Dz. U. 1920, nr 110, poz. 728.

42 Protokoły, t. I…, s. 519.
43 AUAM, Rektorat, sygn. 15/33: „W statutach przyszłych ma być umieszczone zastrzeżenie, iż 

żydów przyjmuje się odpowiednio do stosunku ludności żydowskiej do chrześcijańskiej w Poznańskiem 
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syłanych przez różne instytucje do władz uniwersyteckich, prosząc o wyjaśnienie 
zasad, jakimi kieruje się poznańska uczelnia w sprawie przyjmowania Żydów 
na studia. Już w październiku 1919 senat obradował nad pismem Żydowskiej 
Rady Ludowej w Poznaniu44, która, w rozbudowanym wywodzie, skarżyła się na 
nieprzyjmowanie Żydów na Uniwersytet Poznański ze względu na obowiązujące 
w uczelni ograniczenie liczby studentów wyznających judaizm do dwóch procent 
ogólnej liczby akademików45. Żydowska Rada Ludowa wskazała, że zasada ta jest 
niesprawiedliwa, gdyż uczelnia przyjmuje nie tylko Żydów z dawnego zaboru 
pruskiego (gdzie w istocie odsetek ludności żydowskiej nie przekraczał dwóch 
procent46), ale także z innych terenów Polski, gdzie udział Żydów był znacznie 
większy47. Ponadto wskazano, że ograniczenie to jest sprzeczne z szeregiem aktów 
prawnych i ustaleń, czynionych przez władze polskie w Warszawie i przez Na-
czelną Radę Ludową w Poznaniu. Zacytowano treść deklaracji Rady z 13 grudnia 
1918, skierowaną do ludności żydowskiej: „żydowscy mieszkańcy ziem polskich 
powinni cieszyć się pełną równością w Republice Polskiej. Powinno się zaprzestać 
wszelkich przejawów dyskryminacji ludności żydowskiej w państwie polskim”48. 
Ponadto przywołano apel Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej do mieszkańców 
ziem byłego zaboru pruskiego z 30 czerwca 1919, a przede wszystkim artykuł 7 
małego traktatu wersalskiego49. Senatorowie, odpowiadając Żydowskiej Radzie 
Ludowej, powołali się na rozporządzenie Komisariatu Naczelnej Rady Ludowej 
z maja 1919, którego treści, niestety, nie znamy50.

tylko do 2%”; na dokument ten zwrócił uwagę A. Bucholz, Sytuacja żydowskich studentów na Uniwersytecie 
Poznańskim w latach 1919-1939, „Kronika Miasta Poznania” 2020, nr 2, s. 102.

44 Na temat tej instytucji zob.: Cz. Łuczak, Żydowska Rada Ludowa w Poznaniu (1918-1921), [w:] 
Polska i Polacy. Studia z dziejów polskiej myśli i kultury politycznej XIX i XX wieku. Księga pamiątkowa 
dedykowana profesorowi Romanowi Wapińskiemu, red. M. Mroczko, Gdańsk 2001, s. 191-199; o problemach, 
przed jakimi stała społeczność żydowska i Żydowska Rada Ludowa w kontekście powstającego państwa 
polskiego zob.: J. Rybak, Jewish Nationalism and Indifference between Posen and Poznań: The Jewish People’s 
Council, 1918-1920, „The Leo Baeck Institute Year Book” 65, 2020, nr 1, s. 107-127.

45 Por.: Protokoły…, t. I, s. 13.
46 Według danych z 1910 roku w byłym zaborze pruskim mieszkało 0,8 procent ludności wyzna-

jącej judaizm – por.: Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1920/21, cz. 1, Warszawa 1921, s. 64-65; 
według danych z 1921 roku w województwie poznańskim, 0,5 procent ludności – por.: Rocznik statystyki 
Rzeczypospolitej Polskiej. 1924, Warszawa 1925, tabl. 4, s. 15.

47 Por.: Rocznik statystyki… 1924, s. 14-17.
48 Cyt. za: „Mitteilungs-Blatt des Jüdischen Volksrats Posen” 1919, nr 9, s. 96: „Die jüdischen Be-

wohner der polnischen Lande in der polnischen Volksrepublik sich völliger Gleichberechtigung erfreuen 
müssen. Jedwede Ausnahmebehandlung der jüdischen Bevölkerung im Staate Polen ist zu verwerfen”. 

49 Zob.: przyp. 41.
50 W Protokołach…, t. I, s. 13, zanotowano: „Sprawa Żydów. Uchwalono w odpowiedzi na pi-

smo Żydowskiej Rady w Poznaniu w prawie przyjmowania Żydów uzasadnić stanowisko Uniwersytetu 
rozporządzeniem komisariatu z 5 V br.” [1919 – M.M.]. Treść odpowiedzi rektora Święcickiego była 
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Z kolei w grudniu 1919 senat zajmował się odpowiedzią na pismo Ministerstwa 
byłej Dzielnicy Pruskiej, w którym urzędnicy dopytywali o zasady przyjmowania 
Żydów na Uniwersytet Poznański. Senat odpowiedział, zapisując, chyba po raz 
pierwszy, sformułowaną wcześniej, niepisaną zasadę – być może będącą wynikiem 
rozporządzenia Naczelnej Rady Ludowej z maja 1919 roku – że żydowscy studenci, 
pochodzący z dzielnicy pruskiej i zdający maturę w szkołach w tej dzielnicy, są 
przyjmowani na uniwersytet bez jakichkolwiek ograniczeń. W tym samym aka-
picie zapisano, że „ograniczenia 2% stosuje się do obcych słuchaczów wyznania 
izraelickiego”51 (zob.: Wybór źródeł, nr 2-5).

Pismo z ministerstwa, o którym mowa w protokole obrad senatu, powstało 
zapewne w reakcji na zadane 19 grudnia 1919 z mównicy Sejmu Ustawodawczego 
zapytanie posła Izaaka Grünbauma, który jako przykład stosowania w państwie 
polskim pozaprawnych rozwiązań wobec Żydów przywołał właśnie limity przyjęć 
studentów na uniwersytecie w Poznaniu. Przemawiając wśród dobiegających z ław 
sejmowych wrogich okrzyków, zwracał się do posłów: 

Proszę Panów, w Poznaniu powstał uniwersytet. (Głos na ławach ludowych: Piastowski. 
Nie chcemy żydów). Nie mamy w Rzeczypospolitej ustawy, któraby [sic!] ograniczała 
wstęp żydów do uniwersytetów na podstawie normy procentowej, jak to było w Rosji 
carskiej. Mimo to jednak uniwersytet w Poznaniu stosuje normę procentową daleko 
mniejszą, niż rząd carski w stolicach imperium rosyjskiego, bo tam było 3-5%, a tutaj 
tylko 2%. (Wrzawa). […]52.

Stenograficzny zapis wystąpienia żydowskiego posła w polskim sejmie ukazuje 
szerszy problem, jaki istniał w Polsce w początku lat dwudziestych, związany 
z obecnością treści antysemickich w przestrzeni publicznej. Wypowiedzi antyse-
mickie były powszechne, wszechobecne i akceptowane.

następująca: „W odpowiedzi na pismo z dnia 13. b. m. [października 1919 r. – M.M.] donoszą Rektor 
i Senat, że dnia 5. maja b. r. [1919 – M.M.] zapadła uchwała Komisarjatu [Naczelnej Rady Ludowej – 
M.M.], mocą której w roku szkolnym 1919/20 władze Wszechnicy Piastowskiej mają tak Żydów jak 
Niemców przyjmować jedynie w stosunku procentowym ludności zamieszkałej na ziemiach b. zaboru 
pruskiego. O odrzucaniu podań Żydów bez podania motywów nic nam nie wiadomo i uważamy to 
przypuszczenie za zupełnie wykluczone. Święcicki”; zob.: „Mitteilungs-Blatt des Jüdischen Volksrats 
Posen” 1919, nr 9, s. 96.

51 Protokoły…, t. I, s. 30.
52 Sprawozdanie stenograficzne ze 106 posiedzenia Sejmu Ustawodawczego z dnia 19 grudnia 1919 r., 

CVI/19. Na wypowiedź tę zwrócił uwagę S. Rudnicki, From ‘numerus clausus’ to ‘numerus nullus’, „Polin” 
2, 1987, s. 246; to samo w wersji polskiej: tenże, Od numerus clausus do numerus nullus, [w:] tegoż, Równi, 
ale niezupełnie, Warszawa 2008, s. 135.
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Treść wspomnianego wyżej rozporządzenia Komisariatu Naczelnej Rady Lu-
dowej z maja 1919, którego brzmienia nie znamy, przybliża drukowany trzy lata 
później artykuł prasowy. Szczególnie interesujące są podane w tekście motywacje 
wydania tego aktu oraz jego wydźwięk ideowy. W artykule relacjonowano: 

doceniając niebezpieczeństwo zajęcia przez żydów miejsca, należącego się przecież 
patriotycznej i oficjalnej młodzieży polskiej, oraz grozy zażydzenia także uniwersytetu 
Poznańskiego, ustalił w tymczasowej ustawie uniwersyteckiej ówczesny wydział dla 
spraw szkolnych przy komisariacie Nacz.[elnej] Rady Lud.[owej] wspólnie z Senatem 
uniwersyt.[eckim] ilość żydów studentów, mogących być przyjętymi na uniwersytet 
Poznański53. 

Zastosowana w tej wypowiedzi argumentacja odwoływała się do wątków, które 
były obecne w treści publikowanych wówczas artykułów prasowych, głoszących, 
że polska młodzież zasłużyła na miejsce na uniwersytecie, walcząc podczas wojny.

Wprowadzenie uchwalonego przez senat akademicki limitu przyjęć na studia 
w Poznaniu dla żydowskich studentów było zastosowaniem numerus clausus, 
czyli określeniem maksymalnej liczby studentów, powyżej której wstęp na dany 
wydział uniwersytetu był zamknięty. Warto pamiętać, że sama zasada numerus 
clausus była po prostu – jak powiedzielibyśmy dzisiaj – limitem przyjęć. Jednakże 
zastosowanie tej procedury wymagało podania kryteriów, według których doko-
nywało się wyboru bądź odrzucenia kandydatów. Potencjał wykluczający tkwił 
zatem w przyjęciu zasad wyboru studentów z grupy zgłaszających się kandydatów. 
2 lipca 1920 senat Uniwersytetu Poznańskiego uchwalił wprowadzenie numerus 
clausus (używając tego terminu), jednak nie podano, według jakich zasad miałby 
on być stosowany54. Być może dla senatorów było zrozumiałe, że mowa o dwóch 
procentach żydowskich studentów, być może jednak mamy do czynienia z sytuacją, 
którą w 1924 roku Ryszard Gansiniec, filolog klasyczny krótko związany z Uni-
wersytetem Poznańskim, określił jako „oznaczenie wstydliwe, które autorowie 
tego oznaczenia nie mieli odwagi nazwać dokładnie n.[umerus] cl.[ausus] Iudae-
orum, ograniczenie liczby słuchaczy żydowskich”55. Kwestia numerus clausus na 
poznańskiej uczelni została zniuansowana poprzez deklarację, że przepisy te nie 
dotyczą osób, które służyły w armii, co dodatkowo zostało potwierdzone uchwałą 
senatu z 17 lipca 192056. 

53 Żydzi a Uniwersytet Poznański, „Dziennik Poznański”, nr 286 z 15 grudnia 1922, s. 3.
54 Protokoły…, t. I, s. 76.
55 R. Ganszyniec, Sprawa numerus clausus i jej zasadnicze znaczenie. Antysemityzm akademicki 

jako objaw antysemityzmu społecznego, Lwów 1924, s. 11.
56 Protokoły…, t. I, s. 81.
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Zniesienie praktyk dyskryminacyjnych w polskich uczelniach formalnie prze-
prowadzono w lipcu 1920 poprzez uchwalenie ustawy o szkołach akademickich. 
Wprowadzała ona jednak możliwość ograniczenia liczby przyjętych kandydatów 
na studia ze względu na złe warunki lokalowe panujące w uczelni. W kolejnych 
latach akademickich, na wnioski rad wydziałowych, senat Uniwersytetu Poznań-
skiego uchwalał limity przyjęć na studia, a ich wprowadzenie argumentował 
kwestiami lokalowymi (brakiem „ubikacji”57). Zakładano także, że „przyjmowani 
będą najodpowiedniejsi kandydaci”58. Z tekstu protokołów nie wynika jednak, jak 
rozumiano pojęcie „najodpowiedniejszy” i czy pojęcie to odnosiło się wyłącznie 
do merytorycznych kompetencji kandydatów.

Rekrutacja na studia w okresie międzywojennym prowadzona była przez 
biura wydziałów i to właśnie rady wydziałowe zainicjowały stosowanie zasady 
numerus clausus dla Żydów, która następnie stała się ogólnouniwersytecką normą. 
Można jednak przypuszczać, że w Poznaniu zastosowano ją nie tylko z pobudek 
antysemickich. W regulacjach przyjęć na studia odwoływano się do kryterium 
terytorialnego faworyzującego młodzież z byłego zaboru pruskiego. Wiązało się 
to z przekonaniem, że tereny Wielkopolski, Śląska i Pomorza Gdańskiego były po-
szkodowane w porównaniu z pozostałymi zaborami właśnie poprzez brak wyższej 
uczelni. To przekonanie nie tłumaczy wprawdzie, dlaczego wstępu do poznańskie-
go uniwersytetu zabraniano tylko Żydom, ale w jakiś sposób wyjaśnia strategie 
myślenia założycieli Wszechnicy Piastowskiej.

Ogólnopolska dyskusja o limitach przyjęć na studia rozpoczęła się w 1922 roku. 
Jak wynika z powyżej przedstawionych ustaleń, w Poznaniu ograniczenia przyjęć 
studentów deklarujących judaizm zostały wprowadzone już w 1919 roku, a zatem 
to właśnie w Uniwersytecie Poznańskim de facto po raz pierwszy w niepodległej 
Polsce pojawił się numerus clausus dla Żydów. Poznańskie środowisko zasto-
sowało zatem rozwiązania, które dopiero później próbowano wprowadzić jako 
ogólnopolską zasadę.

Ten wątpliwej chwały prymat Poznania jest także widoczny w przekazie, re-
lacjonującym przebieg ogólnopolskiego zjazdu młodzieży akademickiej, który 
odbył się w lutym 1920 w Warszawie. Podczas obrad grupa poznańska próbowała 
przegłosować następującą rezolucję: 

57 Mianem ubikacji w ówczesnej polszczyźnie określano wszelkie pomieszczenia w budynku, nie-
zależnie od ich przeznaczenia. Był to synonim pokoju, izby, pomieszczenia. Por.: J. Karłowicz, A. Kryński, 
W. Niedźwiecki, Słownik języka polskiego, t. VII, Warszawa 1919, s. 200, ubikacja to „każda odrębna część 
mieszkania, pomieszczenie”.

58 Protokoły…, t. I, s. 452.
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Wobec wrogiego zachowania się żydów wobec Polski i niespełniania przez większą 
ich część obowiązków obywatelskich, zjazd wzywa młodzież polską by poparła go-
spodarczy, kulturalny i towarzyski bojkot żydów i wyraża przekonanie, że żydzi winni 
być dopuszczeni do wyższych uczelni w Polsce w tym stosunku, w jakim im prawo 
przysługuje jako mniejszości narodowej59. 

Propozycja ta, obok zasadniczej sprawy ograniczenia dostępu Żydów do uczel-
ni wyższych, poruszała też kwestię rzekomego niespełniania przez tę grupę oby-
wateli obowiązków wobec państwa polskiego60. Pomijając niestosowność takiego 
stwierdzenia, jego fałsz w odniesieniu do studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego 
wykazał Mariusz Kulczykowski. Przytoczył on dowody na masowy udział żydow-
skich studentek i studentów krakowskiej uczelni podczas walk o niepodległość 
Polski61. Propozycja studentów z Poznania nie została zaakceptowana przez zjazd 
w Warszawie, ale starania wokół wprowadzenia takiej rezolucji pokazują, że po-
znańskie środowisko próbowało rozszerzyć lokalnie stosowane rozwiązania także 
na inne uniwersytety. Ukazuje ona także zasadniczą i aktywną rolę studentów 
w procesie wprowadzania numerus clausus, która utrzymała się także w dalszych 
etapach wprowadzania ograniczeń liczby żydowskich studentów na Uniwersytecie 
Poznańskim.

Jak można wnioskować na podstawie zachowanych archiwaliów, na Uniwersy-
tecie Poznańskim stosowano zasady oparte na procentowym ograniczeniu liczby 
żydowskich studentów w trzech pierwszych półroczach działania uczelni, czyli 
w półroczu letnim roku 1919, półroczu zimowym 1919 i półroczu letnim 1920. 
Nie wiemy, jak przebiegało to w praktyce. Jak dotąd, udało się odnaleźć tylko jeden 
przypadek kandydata, w wypadku którego dziekanat Wydziału Prawno-Ekono-
micznego Uniwersytetu Poznańskiego warunkował przyjęcie na studia, powołując 
się na wyznawaną przez niego religię. Dotyczy on Zenona Tajtelbauma z Warszawy, 
który chciał w semestrze letnim w roku akademickim 1919/20 wstąpić na uniwer-
sytet jako słuchacz nadzwyczajny wydziału „nauk politycznych i społecznych”62.  

59 M. Karniol, Sprawa żydowska na Zjazdach Ogólnych Polskiej Młodzieży Akademickiej, „Rozwaga” 
7, 1922, nr 1, s. 12. Podany cytat został przez autora artykułu przytoczony z pamięci. Por. także: A. Bederski, 
Problematy (Marginalia do 1. O. Zj. P. Mł. A.), „Brzask” 1920, nr 2-3, s. 4; Pierwszy ogólny Zjazd Organi-
zacyj Polskiej Młodzieży Akademickiej, „Brzask” 1920, nr 2-3, s. 46. Por.: P. Forecki, „Żydom wytaczamy 
bezwzględną walkę”. Poznańscy studenci w służbie antysemityzmu, w niniejszym tomie.

60 Por. np.: W sprawie „neutralnych”, „Brzask” 1920, nr 4-5, s. 45-46.
61 M. Kulczykowski, Żydzi – studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego…, s. 15-32; kwestię tę całościowo 

analizował A. Pilch, „Rzeczpospolita akademicka”. Studenci i polityka. 1918-1933, Kraków 1997, s. 21-38.
62 AUAM, Akta osobowe studentów Wydziału Prawno-Ekonomicznego, sygn. 1/12. Bardzo dziękuję 

Paniom Celinie Barszczewskiej, Oliwii Gromadzkiej, Magdalenie Patrzałek-Graś, Agnieszce Zawiszy za 
zwrócenie uwagi na przypadek Zenona Tajtelbauma.
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Dziekanat Wydziału Prawno-Ekonomicznego63 w  odpowiedzi kandydatowi 
15 kwietnia 1920 pisał: 

Na podanie (bez daty) donosimy, że przyjęty Pan być może jako słuchacz nadzwyczajny, 
o ile Pan nie jest wyzn.[ania] mojż.[eszowego]. W przeciwnym razie winien Pan wnieść 
podanie do Wydziału, wymieniając narodowość i wyznanie, przyczem odpowiedź co 
do przyjęcia nastąpi 26 kwietnia r.b.64 (zob.: Wybór źródeł, nr 4).

Należy założyć, że dziekanat wydziału przesłał kandydatowi odpowiedź takiej 
treści, ponieważ w podaniu nie było wzmianki o wyznawanej przez kandydata 
religii. Niestety, nie wiadomo, czy biura uniwersyteckie wysyłały tego typu listy 
do każdego kandydata, który nie ujawniał swojej narodowości i wyznania, czy też 
w tym przypadku podejrzenie wzbudziło brzmienie nazwiska nadawcy podania. 
W piśmie wyraźnie wskazano, że ograniczeniom podlegają wyłącznie kandydaci 
wyznania mojżeszowego. W tym przypadku dodatkowym czynnikiem wyklu-
czającym było pochodzenie Zenona Tajtelbauma spoza byłego zaboru pruskiego. 
Można zatem przyjąć, że biura Uniwersytetu Poznańskiego nie kryły, jakie kryteria 
stosują przy wyborze kandydatów na studia.

Tego typu praktyki zostały formalnie zakończone z chwilą wprowadzenia 
jednolitych, prawnych uregulowań, obejmujących wszystkie szkoły wyższe w nie-
podległej Polsce. W lipcu 1920 sejm uchwalił ustawę o szkołach akademickich65. 
W paragrafach 85 i 86 tej ustawy podano warunki, które musieli spełnić kandydaci 
na studia. Nie było w nich mowy o preferencjach dla studentów polskiej naro-
dowości czy limitach przyjęć dla studentów narodowości innych niż polska albo 
też religii innych niż chrześcijańska. Jedynym warunkiem, jaki musieli spełnić 
kandydaci, było posiadanie świadectwa maturalnego ze szkoły państwowej lub 
równoważnego świadectwa ze szkoły prywatnej. Ponadto w ustawie sformu-
łowano ogólną zasadę, że każde wprowadzenie limitu przyjęć kandydatów na 
poszczególne wydziały uczelni wymaga uzyskania zgody Ministerstwa Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego. O taką zgodę wydział musiał występować 
przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego. Od momentu wprowadzenia 
ustawy o szkołach akademickich w lipcu 1920 wszystkie ograniczenia liczby 
studentów na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu Poznańskiego uzgad-
niano zatem z ministerstwem, jako powód podając najczęściej trudne warunki 

63 W wypadku podania Zenona Tajtelbauma skierowano je zapewne do wydziału „najbliższego” 
zadeklarowanym w podaniu zainteresowaniom kandydata.

64 AUAM, Akta osobowe studentów Wydziału Prawno-Ekonomicznego, sygn. 1/12.
65 Dz. U. 1920, nr 72, poz. 494.
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lokalowe. W wypadku poznańskiej uczelni był to wówczas argument trudny do 
podważenia66. 

Ministerialna zgoda nie była tylko formalnością. Na Uniwersytecie Poznań-
skim ograniczenie liczby przyjęć studentów często wprowadzano z inicjatywy rad 
wydziałowych. Zachowały się pisma, w których wynika, że urzędnicy ministerstwa 
dopytywali o wielkość wykorzystywanych przez poszczególne wydziały sal wy-
kładowych, liczbę dostępnych pomieszczeń ćwiczeniowych i seminaryjnych oraz 
wskazywali, że ogólne stwierdzenia o trudnych warunkach lokalowych powinny 
zostać uzupełnione o konkretne dane, odnoszące się do sytuacji na danym wy-
dziale (np. liczba sal wykładowych, liczba laboratoriów, liczba studentów, itp.)67.

Kwestia wprowadzenia numerus clausus dla studentów pochodzenia żydow-
skiego na wszystkich uczelniach państwowych w Polsce pojawiła się w przestrzeni 
publicznej podczas ustalania limitów przyjęć na rok akademicki 1922/23. W wy-
padku Uniwersytetu Poznańskiego można obserwować intersującą zmianę, jaka 
zaszła podczas wakacji letnich 1922 roku. Czasopismo „Akademik”, wydawane przez 
poznańskie koło Związku Akademickiego Młodzież Wszechpolska68, w ostatnim, 
przedwakacyjnym numerze z czerwca 1922 nie wspominało o ograniczeniu w do-
stępie do uczelni dla żydowskich studentów. Kolejny numer czasopisma, z grudnia 
tego samego roku, otwierał artykuł programowy autorstwa Tadeusza Pietrzyńskiego 
pt. Walka o „spolszczenie” polskich wyższych uczelni (zob.: Wybór źródeł nr 6), a na 
kolejnych stronach tego numeru znajdowały się teksty zatytułowane …młodzież 
akademicka przeciw żydom, przy czym zmieniający się pierwszy człon tytułu dookre-
ślał miasto, z którego pochodziła młodzież akademicka: Lwowska…, Krakowska…, 
Warszawska…, Niemiecka…, Słuchacze politechniki budapeszteńskiej… Wspomniany 
artykuł T. Pietrzyńskiego sygnalizował otwarcie nowej epoki w stosunkach polsko-

-żydowskich w szkołach wyższych. Autor wychodził z założenia, że odrodzona Polska 
znajduje się we władaniu osób reprezentujących „interesy narodowo-żydowskie”, co 
spowodowało przekształcenie nowo powstałego państwa w „Judeo-Polskę, kolonię 
Palestyny”. Lecz, jak w duchu wiecowym głosił autor, „Polska przeciera oczy i za-
czyna się budzić!”. Przebudzeniu narodowemu miała przewodzić młodzież, która 
w końcu 1922 roku na wiecach w Warszawie, Lwowie i Krakowie opowiedziała się za 
ograniczeniem dostępu do uczelni wyższych Żydom. T. Pietrzyński deklarował, że:

66 Por.: M. Michalski, Miejsce Uniwersytetu. Infrastruktura uniwersytecka w przestrzeni miejskiej 
Poznania i okolic (1919-2019), Poznań 2019, s. 60-64.

67 AUAM, Rektorat, sygn. 15/492, k. 2, 3, 9, 17-19.
68 Na temat pisma „Akademik” zob.: A. Magowska, Polska prasa studencka w II Rzeczypospolitej, 

Poznań 1994, s. 72; A. Pilch, Prasa studencka w Polsce. 1918-1939. Zarys historyczny. Bibliografia, Kraków 
1990, s. 18-20, 97.
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młodzież akademicka nie ścierpi tego, by żyd, wróg narodu i państwa polskiego zalewał 
polskie uczelnie, zabierał nam bezceremonialnie nasze kliniki, prosektoria, seminaria, 
by zapełniał sale wykładowe, biblioteczne itd. 

I dalej: 

Wojna się rozpoczęła – wojna, w której zwycięstwami będą każdy nowy sklep, czy bank 
polski, każda katedra objęta przez Polaka-profesora, każde zmniejszenie się odsetka 
żydów „robiących” bądź to w przemyśle i handlu, bądź w literaturze czy nauce polskiej – 
wojna, która trwać będzie lata – a od wyniku jej zależy, czy Polska Polską będzie, czy też 
tylko kolonią żydowską. […] Żydów trzeba z Polski stale wypierać! Panami i gospoda-
rzami w Polsce mogą być jedynie Polacy z krwi i kości, z sercem polskiem. Do tej pracy 
odżydzania Polski my, polska młodzież akademicka, w pierwszej linii jesteśmy powołani69. 

Te i podobne wypowiedzi ukazują skalę nienawiści i wrogości wobec żyjących 
w Polsce Żydów, a w szczególności wobec studentów – grupy najbardziej intere-
sującej dla czytelników tego czasopisma.

Mniej radykalne poglądy wyrażał autor o pseudonimie Spectator, publikujący 
w „Życiu Młodzieży Akademickiej”, cotygodniowym dziale „Kuriera Poznańskie-
go”. W następujący sposób charakteryzował on żydowskich studentów w Polsce. 

[…] stanowią czwartą część ogółu młodzieży akademickiej, kształcącej się na wyższych 
uczelniach Rzeczypospolitej. Stanowią oni zwartą masę, obcą nam swem pochodze-
niem, kulturą i cechami psychicznemi – poza tem w ogromnej większości wrogo 
usposobioną w stosunku do naszych ideałów, i aspiracyj narodowych70. 

Dostrzegalne różnice między wypowiedziami obydwu autorów odzwierciedlają 
zapewne odmiany w poglądach organizacji, które reprezentowali. 

Działający lokalnie w Poznaniu, jeszcze przed założeniem uniwersytetu, wspo-
mniany już Związek Akademików Polaków, głosił poglądy antyżydowskie w kontek-
ście obawy przed napływem do monolitycznego narodowościowo Poznania Żydów 
z Królestwa Polskiego. Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska był organizacją 
ogólnopolską, która przenosiła do Poznania antysemickie hasła i nacjonalistyczny 
program wypracowany w innych ośrodkach akademickich. W pierwszej fazie ogólno-
polskiej dyskusji na temat numerus clausus można w Poznaniu dostrzec rywalizację 
pomiędzy starą lokalną organizacją, od jesieni 1919 roku nazywaną Zjednoczeniem 

69 Wszystkie cytaty pochodzą z: T. Pietrzyński, Walka o „spolszczenie” polskich wyższych uczelni, 
„Akademik”, nr 1 z 1 grudnia 1922, s. 53.

70 Spectator, Studenci żydowscy w Polsce, „Kurier Poznański”, nr 432 z 18 września 1926, s. 17.
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Młodzieży Narodowej71 a nowymi strukturami Młodzieży Wszechpolskiej o do-
minację wśród studenckiej społeczności. Hasła antysemickie były między innymi 
tymi czynnikami, które polaryzowały oba środowiska narodowe. Można to dostrzec, 
porównując ich organy prasowe. W wydawanym przez starą organizację czasopiśmie 

„Brzask” artykuły antysemickie były drukowane rzadko i wyłącznie w lokalnym, 
poznańskim wymiarze. We wszechpolskim „Akademiku” od końca 1922 roku anty-
semityzm był jednym z głównych tematów, a treści te były przedstawiane obszernie 
już nie tylko w wymiarze ogólnopolskim, ale także międzynarodowym.

Wątki antysemickie, które wprowadził poznański dwutygodnik „Akademik”, 
do końca okresu międzywojennego z różnym nasileniem były obecne w debacie 
publicznej na uczelni i w mieście. Nie stanowiły one, rzecz jasna, wymysłu Tadeusza 
Pietrzyńskiego, ale odzwierciedlały klimat tamtych czasów. Pierwszą widoczną 
własnością tego dyskursu był militarny język. Powszechnie stosowano metafory 
odwołujące się do walki, wojny, rywalizacji i wypierania. Kolejnym elementem 
tych wypowiedzi było obecne w nich przeświadczenie, że teraźniejszość to czas 
przełomu. Stary świat był w tym opisie przedstawiany jako zniewolony przez 
mityczne siły żydowskie, dążące do kolonizacji chrześcijan i Polaków, zaś nowy 
porządek, który miał się wyłonić po opadnięciu bitewnego kurzu, to przestrzeń 
sprawiedliwości dziejowej – świat, w którym każdy członek społeczności znajdzie 
należne sobie miejsce albo zostanie zeń usunięty. Czas pisania tekstu (grudzień 
1922 roku) wyznaczał moment przejściowy, w którym nowy porządek nie został 
jeszcze utrwalony i należało o niego usilnie zabiegać. Tym bardziej należało więc 
działać na rzecz „odżydzenia”, aby przyspieszyć moment rozstrzygnięcia. Tocząca 
się według T. Pietrzyńskiego walka była w jego oczach ostateczną bitwą, która 
zaczęła się na uczelniach, wkrótce miała objąć inne instytucje, a świat, który po 
niej nastąpi miał być wolny od Żydów. 

Przyjrzyjmy się teraz, jak walka, o której pisał Pietrzyński, przebiegała w śro-
dowisku akademickim72. Jesienią 1922 roku we Lwowie, Krakowie i Warszawie 
odbyły się demonstracje studenckie, podczas których uczestnicy domagali się 
ograniczenia liczby Żydów na polskich uniwersytetach. W grudniu podobne 
zgromadzenie zorganizowano w Wilnie73. W prasie poznańskiej pisano w tym 
czasie, że, jeśli młodzież akademicka zechce wyrazić swój sprzeciw wobec obec-

71 A. Czubiński, Ruch młodzieżowy…, s. 39-40.
72 Opracowanie zagadnienia numerus clausus w kontekście sporu z 1922 i 1923 roku zob.: A. Graboń, 

Dyskusja nad kwestią „numerus clausus” w 1923 roku, „Rozprawy z Dziejów Oświaty” 39, 2000, s. 79-93, 
gdzie obszerna relacja na temat reakcji prasy; Z. Przybysz, Numerus clausus na uczelniach Drugiej Rze-
czypospolitej, [w:] Studia i szkice dedykowane Julianowi Baranowskiemu, red. E. Wiatr, P. Zawilski, Łódź 
2010, s. 84-90.

73 Z. Przybysz, Numeru clausus na uczelniach…, s. 85-87.
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ności Żydów na Uniwersytecie Poznańskim, to „społeczeństwo wielkopolskie” 
je poprze. Wystosowano także apel do senatu akademickiego w sprawie zakazu 
zatrudniania profesorów pochodzenia żydowskiego, „aby swój zespół pod tym 
względem zachował czystym ku chwale Uniwersytetu Poznańskiego”74.

14 grudnia 1922 w Poznaniu odbył się w Auli Uniwersyteckiej wiec ogólno-
akademicki, gromadzący około dwóch tysięcy uczestników. Uchwalono rezolucję 
solidaryzującą się ze studentami z Warszawy, Wilna, Krakowa i Lwowa oraz żą-
dano wprowadzenia numerus clausus – ograniczenia przyjmowania żydowskich 
studentów na uniwersytet w Poznaniu do odsetka wynoszącego jeden. Po wiecu 
studenci zorganizowali manifestację, którą na ulicy 27 Grudnia rozproszyła po-
licja75. Wiece w poszczególnych miastach uniwersyteckich zawiązały Centralny 
Komitet Wykonawczy wieców w sprawie numerus clausus, skupiający lokalne 
(miejscowe) komitety wykonawcze. Akcja protestacyjna studentów w całej Polsce 
została w ten sposób skoordynowana. Koordynację tę można dostrzec także w ar-
tykułach prasowych, które najpierw informowały o sytuacji w innych ośrodkach 
akademickich, a w dalszych częściach artykułu zdawały relację z Poznania76.

W następnej fazie dyskusja o numerus clausus przeniosła się na forum parla-
mentu. W styczniu 1923 koło poselskie Związku Ludowo-Narodowego zgłosiło 
w sejmie projekt poprawki do 85 i 86 artykułu ustawy o szkołach akademickich, 
której treść miała ograniczyć liczbę Żydów na uczelniach77. Proponowano, aby 
wprowadzić zapis, w którym procentowy udział studentów poszczególnych na-
rodowości w szkołach wyższych miał odpowiadać procentowi ludności danej 
mniejszości w ogólnej liczbie ludności w Polsce. Nie ukrywano, że przepis ten był 

74 Żydzi a Uniwersytet Poznański, „Dziennik Poznański”, nr 286 z 15 grudnia 1922, s. 3.
75 Wiec akademicki, „Dziennik Poznański”, nr 287 z 16 grudnia 1922, s. 3; Wczorajsze zajścia w Po-

znaniu, tamże; Wiec akademickiej młodzieży poznańskiej, „Akademik”, nr 2 z 25 stycznia 1923, s. 65-66.
76 Ujednolicenie akcji młodzieży, „Akademik”, nr 2 z 25 stycznia 1923, s. 65; W obronie przed Żydami, 

„Kurier Poznański”, nr 288 z 16 grudnia 1922, s. 5.
77 Treść projektu ustawy o zmianie niektórych artykułów ustawy z dnia 13 lipca 1920 o szkołach 

akademickich została wprowadzona pod obrady sejmu 16 stycznia 1923 i odesłana do Komisji Oświato-
wej – zob.: Sprawozdanie stenograficzne z 6 posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej z dn. 16 stycznia 1923 r., 
kol. 27. Treść wniosku, opublikowanego w druku nr 94, zob.: W. Konopczyński, Walka o „Numerus clausus”, 
[w:] tegoż, Umarli mówią, Poznań 1929, s. 99-100; W. Komarnicki, Numerus clausus w szkołach akade-
mickich. Referat wygłoszony na posiedzeniu Komisji Oświatowej Sejmu w dniu 3 marca 1932 r. o wniosku 
Klubu Narodowego w sprawie unormowania liczby studentów i wolnych słuchaczy w szkołach akademickich, 
Warszawa 1932, s. 25-30 [przedruk W. Komarnicki, O ustroju państwa i konstytucji, wybór S. Kilian, War-
szawa 2000, s. 112-151]. Przebieg procesu legislacyjnego zob.: D. Mycielska, Postawy polityczne profesorów 
wyższych uczelni w dwudziestoleciu międzywojennym, [w:] Inteligencja polska XIX i XX wieku. Studia 4, 
red. R. Czepulis-Rastenis, Warszawa 1985, s. 320-323; Sz. Rudnicki, Od numerus clausus…, s. 139-142; 
tenże, Żydzi w parlamencie…, s. 261. O kwestii numerus clausus w kontekście programu politycznego 
Związku Ludowo-Narodowego zob.: E. Maj, Związek Ludowo-Narodowy. 1919-1928. Studium z dziejów 
myśli politycznej, Lublin 2000, s. 246-249.

Adam Mickiewicz University Press © 2022



MACIEJ MICHALSKI

146

wymierzony przede wszystkim w społeczność żydowską. Główny animator wpro-
wadzenia noweli do ustawy, poseł Władysław Konopczyński, historyk, profesor 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, pisał: „procent [studentów – M.M.], odpowiadający 
procentowi ludności żydowskiej w Państwie, będzie i w szkołach akademickich 
znośny, przekraczanie tego procentu będzie krzywdą młodzieży polskiej i niebez-
pieczeństwem dla Państwa”78. Sejmowa Komisja Oświatowa zwróciła się do rad 
wydziałowych poszczególnych uniwersytetów z prośbą o wypowiedź na temat 
wprowadzenia numerus clausus. W skali kraju na 42 rady wydziałowe 27 poparło 
wniosek, a tylko dziewięć go odrzuciło79. W Uniwersytecie Poznańskim rady 
wszystkich wydziałów głosowały za wprowadzeniem noweli w kształcie propo-
nowanym przez Związek Ludowo-Narodowy.

Podczas toczącego się w sejmie procedowania nowelizacji ustawy o szkołach 
akademickich rektor Uniwersytetu Poznańskiego Heliodor Święcicki był w kon-
takcie z prowadzącym ją posłem Konopczyńskim za pośrednictwem poznańskiego 
profesora Stefana Dąbrowskiego, także posła z ramienia Związku Ludowo-Na-
rodowego. Ten drugi zwracał się do rektora z prośbą o to, by wpłynął na rady 
wydziałowe, aby szybko ustosunkowały się do zapytań skierowanych z sejmu. 
Zachowało się pismo rektora do dziekana Wydziału Prawno-Ekonomicznego 
Jana Rutkowskiego w sprawie wsparcia procesu legislacyjnego. Rektor zapytywał 
dziekana, czy ten zgadza się na wysłanie do sejmu pisma, którego treść została 
wcześniej przesłana przez posła Konopczyńskiego, w brzmieniu: 

projekt zmiany art. 86 Ustawy o szkołach akademickich nie tylko nie wpłynie szkodli-
wie na bieg studiów w uniwersytetach, ale przeciwnie przyczyni się do oczyszczenia 
atmosfery, osłabienia fermentu i tego naprężenia, jakie sprawia nadmiar młodzieży 
żydowskiej [podkr. M.M.] w zakładach i salach uniwersyteckich. W szczególności 
Uniwersytet Poznański wolałby zastrzec sobie prawo nieprzewyższania odsetka żydów 
ponad ilość, którą oni w Poznaniu stanowią80. 

Powyższy cytat wskazuje na wątpliwości, jakie na Uniwersytecie Poznańskim 
wywoływały plany nowelizacji ustawy z 1920 roku. Obawiano się, że sformułowa-

78 W. Konopczyński, Walka o „Numerus clausus”…, s. 99. Publikacja Władysława Konopczyńskiego 
zawiera szereg artykułów oraz wypowiedzi historyka i polityka w sprawach, które uznał on za istotne dla 
ukształtowania ideowego młodego pokolenia. Książka została zadedykowana Młodzieży Wszechpolskiej. 
Pierwodruk artykułu ukazał się na łamach „Przeglądu Wszechpolskiego” w 1923 roku. Por.: P. Biliński, 
Władysław Konopczyński w polityce II Rzeczypospolitej, „Dzieje Najnowsze” 48, 2016, nr 4, s. 40-48.

79 W. Komarnicki, Numerus clausus w szkołach akademickich…, s. 28; Sz. Rudnicki, Od numerus 
clausus…, s. 140.

80 AUAM, Rektorat 15/492, k. 5-6.
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nie ogólnej zasady ograniczenia liczby Żydów w szkołach wyższych do krajowego 
odsetka (ok. 15 procent), nawet pomniejszonego do 11 procent, spowodowałoby 
napływ do Poznania żydowskich studentów z innych dzielnic. Wówczas, paradok-
salnie, zasada numerus clausus – a zatem w domyśle i praktyce innych ośrodków 
akademickich reguła ograniczającą „nadmierną” liczbę Żydów w tamtejszych uczel-
niach – doprowadziłaby w Poznaniu do zwiększenia liczebności tej grupy studentów.

W Poznaniu konsultacje na posiedzeniach poszczególnych rad wydziałowych 
odbywały się w lutym 1923. W protokole posiedzenia senatu z 27 lutego zanotowano: 

Senat na wniosek dziekanów wszystkich wydziałów uchwalił poufnie, że wobec od-
miennych stosunków w byłym zaborze pruskim aniżeli w innych, Rady Wydziałowe 
są tego zdania, że należałoby przyjmować taki odsetek mniejszości narodowych do 
U[niwersytetu] P[oznańskiego], jaki znajduje się w województwie poznańskim i w po-
morskim81 (zob.: Wybór źródeł, nr 7).

Zachowała się też datowana na 9 marca 1923 odpowiedź udzielona Ministerstwu 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego przez dziekana Wydziału Prawno-
-Ekonomicznego Jana Rutkowskiego na podstawie stanowiska rady wydziału (zob.: 
Wybór źródeł, nr 9). Dziekan pisał, że sprawa numerus clausus jest na Uniwersytecie 
Poznańskim dyskutowana od dawna i stosowana ze względu na niewystarczającą 
liczbę pomieszczeń, które mogą być wykorzystywane do celów dydaktycznych. 
Zastrzegł także, że zasada ograniczenia liczebności studentów należących do mniej-
szości narodowych będzie realizowana w ten sposób, że w pierwszej kolejności 
zostaną przyjęci kandydaci z ziem dawnego zaboru pruskiego, a dopiero potem, 
według zasad proporcjonalnych, studenci z innych części Polski82. W uzasadnieniu 
dziekan Rutkowski pisał: 

Gdyby bowiem w celu umożliwienia przyjęcia mniejszości narodowych, pochodzących 
z innych dzielnic, trzeba było odmawiać przyjęcia studentów z Poznania, Poznańskiego 
i innych kresów zachodnich, wówczas niewątpliwie powstałyby wewnątrz młodzieży 
akademickiej konflikty, które uniemożliwiałyby normalny bieg studiów83. 

Odpowiedź prof. Rutkowskiego z jednej strony odwoływała się do praktyki 
ograniczania liczby przyjętych kandydatów, stosowanej przez radę Wydziału Praw-
no-Ekonomicznego Uniwersytetu Poznańskiego oraz do przywoływanej już zasady 

81 Protokoły, t. I…. s. 518; Numerus clausus, „Akademik” 1923, nr 8-9, s. 114.
82 AUAM, Rektorat, sygn. 15/492, s. 17-19; prośba ministerstwa WRiOP o opinię, tamże, s. 12-13.
83 Tamże, s. 19. Por. także: odpowiedź Rady Wydziału Filozoficznego skierowaną do Ministerstwa 

Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 26 marca 1923 r.: AUAM, Rektorat, sygn. 15/479.
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specjalnego traktowania poznańskiej uczelni ze względu na brak szkoły wyższej na 
terenie byłego zaboru pruskiego. Co więcej, dziekan Rutkowski podnosił tę samą 
argumentację, do której odwoływał się rektor Święcicki, uzasadniając nieprzyjęcie 
do pracy na Uniwersytecie Poznańskim profesorów Kleinera i Centnerszwera. 
Z drugiej strony jednak odpowiedź ta sankcjonowała zasadę odmiennego trakto-
wania Żydów z byłego zaboru pruskiego oraz Żydów z innych ziem zaborczych. 
Było to trudne do utrzymania nie tylko z punktu widzenia dyskryminacyjnej 
praktyki numerus clausus dla Żydów, ale także z powodu podważania unifikacyj-
nej roli ustawy o szkołach akademickich z lipca 1920. Miała ona między innymi 
za zadanie ujednolicenie systemu funkcjonowania szkół wyższych na wszystkich 
terenach pozaborowych, wchodzących w skład nowego państwa polskiego.

W przełomowych momentach procedowania w sejmie noweli do ustawy 
o szkołach akademickich studenci organizowali wiece w różnych miastach Pol-
ski. Na przykład w marcu 1923, kiedy poseł PSL Wyzwolenie Władysław Kiernik 
zaproponował uniwersalne rozwiązanie dla wszystkich uczelni w postaci wprowa-
dzenia w każdej szkole wyższej limitu 11 procent żydowskich studentów, poznańscy 
akademicy uznali taką propozycję za zagrożenie dla uniwersytetu. Podczas wiecu 
zorganizowanego 15 marca podtrzymali oni stanowisko sformułowane 14 grudnia 
1922 o granicy jednego procenta dla Żydów na poznańskiej uczelni84. Zwrócono 
także uwagę, po raz pierwszy w sposób otwarty, że nowela Władysława Konop-
czyńskiego uwzględniała wyznanie studentów, a nie ich narodowość. Wiecujący 
studenci z Poznania uznali, że przyjęcie – jak proponowano w poprawkach komisji 
sejmowej – definicji Żydów na podstawie narodowości pozwoli zapisać się na 
uniwersytety wszystkim studentom uznającym się za Polaków, ale wyznającym 
judaizm85. Takie rozwiązanie było nie do zaakceptowania w Poznaniu, gdzie bycie 
Polakiem było jednoznacznie skojarzone z wyznawaniem religii chrześcijańskiej. 

W przekonaniu wyznawców polskiej idei narodowej z okresu dwudziestolecia 
międzywojennego naród stanowił organizm, który charakteryzował się określo-
nymi cechami, dziedziczonymi przez jego członków86. Cechy te definiowały dzia-

84 AUAM, Rektorat, sygn. 15/355: Memoriał Komitetu Wykonawczego wiecu ogólno-akademickie-
go w Poznaniu, odbytego dnia 15 marca 1923 r. w sprawie konieczności ustawowego ograniczenia żydów 
na Uniwersytecie Poznańskim; Rezolucja (to samo zob.: sygn. 15/492, s. 14-15); Wiec ogólno-akademicki 
w sprawie numerus clausus, „Dziennik Poznański”, nr 65 z 17 marca 1923, s. 3; O „numerus clausus”, „Kurier 
Poznański”, nr 62, 17 marca 1923, s. 5. Warto zwrócić uwagę, że treść Memoriału i rezolucji wiecowych 
uchwalonych 15 marca 1923 została przesłana przez rektorat do wiadomości wszystkich Wydziałów Uni-
wersytetu Poznańskiego. Por. np.: AUMA, Rektorat, sygn. 15/479, pismo z dnia 23 marca 1923.

85 AUAM, Rektorat, sygn. 15/355: Memoriał Komitetu Wykonawczego… (to samo zob.: sygn. 
15/492, s. 14-15).

86 Tego typu definicję, niekiedy określaną mianem „organicznej”, sformułował R. Dmowski, Myśli 
nowoczesnego Polaka, Lwów 1904, s. 1-2. Jej elementy zawarte były w większości pojęć narodu formuło-
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łania jednostek i wpływały na ich poglądy oraz postępowanie. Tezę tę obrazowo 
ujęła młodzież narodowa we wstępie do deklaracji ideowej uchwalonej podczas 
III zjazdu Młodzieży Wszechpolskiej w listopadzie 1925, a brzmiała ona: „Naród 
tworzy nierozdzielną całość historyczną pokoleń zmarłych, dziś żyjących i tych, 
co przyjdą […] Być Polakiem – znaczy być żywą częścią organizmu narodowe-
go”87. Z punktu widzenia współczesnej kategoryzacji paradygmatów pochodzenia 
narodów poglądy te można sytuować między genealogicznym perenializmem 
a genetycznym prymordializmem88. Inaczej mówiąc, według przekonań między-
wojennych narodowców, zasadniczo, Polakiem należało się urodzić, nie można 
się nim stać, asymilując się przez nabycie konkretnych cech tożsamościowych. 
Co więcej, bycie Polakiem warunkowało określony kod zachowań wobec narodu 
i określony zespół emocji, w których dobro narodu miało zawsze prymat nad 
dobrem jednostki. Tak rozumiany nacjonalizm zakładał także nieufność wobec 
wszystkich, którzy w przekonaniu nacjonalistów zagrażali narodowi. Idąc tym tro-
pem, należy stwierdzić, że Polakiem mógł być tylko Słowianin oraz chrześcijanin, 
gdyż te dwa elementy stały u początku genealogiczno-genetycznej linii „pokoleń 
zmarłych”, z którymi należało czuć związek. 

Taką samą nacjonalistyczną matrycę młodzież przykładała również do innych 
narodów lub wspólnot etnicznych, w których widziała potencjał narodowotwórczy. 
Innymi słowy, bycie Niemcem czy Żydem w tym imaginarium, podobnie jak bycie 
Polakiem także wynikało ze splecenia narodowych genów i implikowało określone 
zobowiązania wobec wspólnoty. Trudno też oprzeć się wrażeniu, że posiadanie 

„semickiej krwi” stanowiło w wyobrażeniach polskich nacjonalistów dodatkową 
przeszkodę. Bycie Żydem w takim rozumieniu wykluczało zatem jakąkolwiek moż-
liwość identyfikacji z narodem polskim. W latach trzydziestych Jan Wyganowski, 
funkcjonujący w latach 1928-1931 we władzach poznańskiego koła Młodzieży 
Wszechpolskiej, później związany z nacjonalistycznym „Głosem Akademickim”, 
opublikował broszurę, w której wykładał kwestię relacji między Żydami a narodem 
polskim. Pisał on o trzech grupach społeczności żydowskiej. Pierwszą stanowili 
według niego najliczniejsi Żydzi wyznania mojżeszowego, którzy przyznawali się 

wanych w okresie międzywojennym przez różnego rodzaju odłamy ruchu narodowego. Por.: A. Landau-
-Czajka, Naród i państwo w publicystyce polskiej skrajnej prawicy nacjonalistycznej lat 1926-1939, „Dzieje 
Najnowsze” 1991, nr 2, s. 62-64.

87 Deklaracja programowa Młodzieży Wszechpolskiej, „Akademik Polski” 1927, nr 8, s. 1. Por. 
wykładnię tej deklaracji: G., Zasada naczelna ideologii wszechpolskiej, „Kuriera Poznańskiego”, nr 161 
z 9 kwietnia 1926, s. 11; zob. też zgodność Deklaracji programowej z ideami głoszonymi przez „dorosłą” 
partię – Stronnictwo Narodowe – A. Dawidowicz, Myśl polityczna Stronnictwa Narodowego. 1928-1939. 
Wspólnota ideału czy alternacja koncepcji, Lublin 2017, s. 134-137.

88 Por.: A.D. Smith, Nacjonalizm. Teoria, ideologia, historia, przekł. E. Chomicka, Warszawa 2007, 
s. 70-77.
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do narodowości żydowskiej. Drugą grupę mieli stanowić Żydzi wyznający judaizm, 
ale przyznający się do polskiej narodowości. 

Są to niemal bez wyjątku „Polacy” nie z przekonania, lecz z interesu. […] Takich 
„Polaków” […] mamy najmniej na ziemiach zachodnich, gdzie zdecydowana postawa 
społeczeństwa [polskiego – M.M.] uniemożliwia tego rodzaju fałszywą grę”89. 

Trzecią grupę stanowili „wychrztowie”, to znaczy tacy Żydzi, którzy sami bądź ich 
rodzice, bądź dziadkowie przeszli na chrześcijaństwo, zaś oni sami uważali się 
za Polaków. Kluczowy jest tu ostatni element definicyjny, de facto przekreślający 
wcześniejsze rozważania: 

Do tych trzech głównych kategoryj doliczyćby jeszcze należało mieszańców, tj. osoby 
z większą lub mniejszą domieszką krwi żydowskiej. 

Dalej wywód ten prowadzony był następująco: 

[…] żydzi – bez względu na wyznanie – pozostają żydami, jeśli chodzi o cechy du-
chowe i fizyczne. Rola dziedziczności jest tu niezmiernie silna; […] nawet niewielka 
domieszka krwi żydowskiej wywiera ogromny wpływ na wygląd fizyczny i psychi-
kę potomstwa – często przez długi szereg pokoleń90. 

Tego typu rasistowskie przekonania były szerzone wprawdzie w niszowych publika-
cjach Obozu Narodowo-Radykalnego, ale tylko nieco mniej radykalne głosy pojawiały 
się na forach ogólnoakademickiej prasy studenckiej. Badała je Agnieszka Graboń, 
która analizując prasę publikowaną w wielu polskich ośrodkach akademickich, do-
strzegła zjawisko budowania nacechowanych silną rasistowską myślą różnorakich 
koncepcji wyjaśniających rzekome odmienności kulturowe Żydów i Polaków. Ci 
pierwsi przedstawiani byli na łamach prasy studenckiej jako przedstawiciele odrębnej 
od polskiej cywilizacji, która cechowała się obcością wobec narodu polskiego, a przede 
wszystkim wrogością wobec religii katolickiej i nowo powstałego państwa polskiego91.

Takie postrzeganie Żydów i żydowskich studentów kształtowało między innymi 
na Uniwersytecie Poznańskim konstrukt „Żyda wyobrażonego”, który funkcjono-
wał wyłącznie w imaginacyjnych tworach młodzieży narodowej. Owo wyobrażenie 
odwoływało się w tym wypadku do Hobsbawmowskich imagined traditions, a nie 

89 [J. Wyganowski], Jak rozwiązać kwestię żydowską?, Poznań [1935], s. 4-5.
90 Tamże, s. 4, 6.
91 A. Graboń, Problematyka żydowska na łamach prasy akademickiej w okresie międzywojennym, 

Kraków 2008, s. 79-102.
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do Andersonowskich imagined communities, gdyż sięgało po nieistniejące kon-
strukty z przeszłości, mające służyć budowaniu społecznych więzów. Wyobrażony 
Żyd obdarzony był szerokim wachlarzem niespójnych cech, po które sięgano 
dowolnie w sytuacji potrzeby zdefiniowania religijnych, etnicznych lub narodo-
wych elementów wykluczających go ze społeczności polskiej. Konstrukt „Żyda 
wyobrażonego” zagęszczał się wraz z upływem dwudziestolecia międzywojennego, 
by w ostateczności stać się figurą, od której – w narracji młodzieży narodowej – 
Uniwersytet Poznański miał stać się wolny.

W takim rozumieniu stosowane przez Żydów różne postawy asymilacyjne nie 
miały sensu, gdyż w przekonaniu młodzieży narodowej niemożliwy do pokonania 
wpływ domieszki „krwi żydowskiej” determinował postrzeganie danej osoby jako 
obcej. Sięganie po strategię asymilacyjną można jednak niejednokrotnie dostrzec 
w dokumentacji składanej przez żydowskich kandydatów na studia uniwersyteckie 
w Poznaniu. Badania prowadzone przez Piotra Skalskiego i Katarzynę Pękacką-Fal-
kowską wykazały kilka przypadków studentek farmacji, które otwarcie deklarowały 
zmianę wyznania92. W atmosferze ograniczania żydowskim kandydatom dostępu 
do studiów wyższych, zabiegi takie pozwalały otrzymać indeks, jednakże nie 
chroniły przed praktykami dyskryminacyjnymi i prześladowaniami stosowanymi 
przez polskich studentów zorientowanych narodowo.

Można przypuszczać, że tego typu postrzeganie członków społeczności żydow-
skiej funkcjonowało od początku działania Uniwersytetu w Poznaniu, gdyż było 
brane pod uwagę już w 1919 roku w cytowanych wyżej wypowiedziach prof. Świę-
cickiego w odniesieniu do prof. Kleinera. Nie rozstrzyga to rzecz jasna, czy rektor 
Wszechnicy Piastowskiej podzielał takie poglądy, ale – jak zauważał – „należy je 
w Wielkopolsce brać pod uwagę”.

Szczegółowość i dociekliwość dochodzeń w materii poszukiwań „ukrywa-
jących się” Żydów, prowadzonych przez profesorów Uniwersytetu Poznańskie-
go – w świetle zachowanej dokumentacji – przybierała niekiedy obsesyjne formy. 
W latach 1923 i 1924 Józef Kostrzewski, archeolog i późniejszy badacz osady 
w Biskupinie, demaskował jako ukrywającą się Żydówkę studentkę Włodzisławę 
Nakielską93 (zob.: Wybór źródeł, nr 11). W początku studenckiego pobytu w Po-

92 P. Skalski, K. Pękacka-Falkowska, Poznańscy studenci farmacji w latach 1920-1939. Studium 
z zakresu historii społecznej, „Analecta” 25, 2016, nr 2, s. 174-177.

93 Sprawa została opisana w aktach postępowania dyscyplinarnego pomiędzy prof. Znamierowskim 
i prof. Kostrzewskim, dotyczących wydarzeń z w listopada 1929 roku podczas odczytu w sali Domu Ewan-
gelickiego, wygłoszonego przez Juliusza Kaden-Bandrowskiego. AUAM, Rektorat, sygn. 15/185, szczególnie 
od nr 21 (załącznik do przesłuchania z dnia 6.11.1930 w sprawie między prof. Znamierowskim a prof. 
Kostrzewskim). Wspomina o niej W. Mądry, Stosunki polsko-żydowskie na Uniwersytecie Poznańskim w la-
tach 1919-1939 w świetle materiałów archiwalnych, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 52, 2020, s. 16.
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znaniu mieszkała ona u Państwa Kostrzewskich, gdzie odwiedził ją – według słów 
profesora – ojciec „typowy żyd z wyglądu, mowy i ruchów”94. Swoje podejrzenia 
profesor opisał w liście do działaczy Akademickiego Koła Harcerskiego, w którym 
działała studentka, a następnie, kiedy sprawa stała się krążącą po uniwersytecie 
plotką, ocierającą się o postępowanie dyscyplinarne, badał drzewo genealogiczne 
W. Nakielskiej, dowodząc, że wprawdzie przodkowie w linii męskiej studentki „aż 
do czwartego pokolenia włącznie byli katolikami”, ale nie ma takiej pewności co 
do przodków w linii żeńskiej95. Profesor Kostrzewski zarzucał także Nakielskiej, że 
w Kole Harcerskim prowadziła działalność polityczną oraz że była wysłanniczką, 
która miała otworzyć innym Żydom dostęp do Uniwersytetu Poznańskiego96. Cała 
sprawa miałaby wyłącznie wydźwięk środowiskowego skandalu, gdyby nie jasne 
i definiujące sformułowania, którymi posługiwał się Józef Kostrzewski, a które 
wpisywały się w wyżej zarysowaną charakterystykę Żydów oraz w konstrukt 
wyobrażonego Żyda. Pisał np.: „Jako żyda lub żydówkę określam człowieka, po-
chodzącego z rodziców żydów, bez względu na to, czy jest ochrzczony czy nie, bo 
to nie wpływa na składnik krwi i cechy fizyczne, stanowiące o przynależności do 
rasy żydowskiej”97. Takie rasistowskie przekonania nie były jednak powszechnie 
i otwarcie głoszone w przestrzeni uniwersytetu. Niekiedy wywoływały nawet 
gorący sprzeciw98. Niemniej ich obecność jest wyraźna, szczególnie w świetle 
studenckich postulatów dążących do oczyszczenia kultury polskiej z „obcych” 
i „niearyjskich” elementów poprzez postulat odseparowania obydwu społeczności. 
W świetle cytowanych wyżej stwierdzeń można zrozumieć, dlaczego propono-
wane przez posłów rozwiązanie, pozwalające uznać osoby wyznające judaizm za 
obywateli narodowości polskiej nie znalazło w Poznaniu poklasku.

Opisana wyżej próba znowelizowania ogólnych przepisów ustawy o szkołach 
akademickich nie doszła do skutku dzięki parlamentarnym zabiegom blokującym 

94 AUAM, Rektorat, sygn. 15/185, nr 22, zał. l. 1.
95 AUAM, Rektorat, sygn. 15/185, nr 26: zał. l. 5.
96 AUAM, Rektorat, sygn. 15/185, nr 23: zał. l. 2: list prof. Kostrzewskiego do działaczy Akade-

mickiego Związku Harcerskiego, Jana Wawrzyniaka oraz Antoniego Olbromskiego: „[…] wiem za dobrze 
o tem, że żydzi wysuwają celowo jednostki pewne, pozornie asymilujące się, jako tzw. ‘Paradejuden’, aby 
powoływać się na nich i żyć z procentów ich zasług, których blask pada potem na całe żydostwo. Na jednym 
Berku Joselewiczu żydostwo zarobiło więcej w opinii naiwnych Polaków niż zdołało stracić przez wieki 
całe planowej, destrukcyjnej roboty antypolskiej. To się opłaca”.

97 AUAM, Rektorat, sygn. 15/185, nr 22: zał. l. 1; podobnie lokalny poznański Komitet wykonawczy 
w Memoriale z wiecu z 15 marca 1923 opisywał różnice między propozycją posła Konopczyńskiego i posła 
Kiernika, wskazując, że przyjęcie łagodniejszego zapisu propozycji nowelizacji „pozwoliłoby wszystkim 
żydom, którzy dla wygody określają swą narodowość jako polską, na wstępowanie do uniwersytetów” – 
AUAM, Rektorat, sygn. 15/492, k. 14-15. 

98 AUAM, Rektorat, sygn. 15/185, list Bernarda Chrzanowskiego do prof. Józefa Kostrzewskiego 
z 5 stycznia 1924 roku. 
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głosowanie nad tym aktem prawnym99. Po długiej procedurze rząd, pod naciskiem 
studentów, postanowił skorzystać z wybiegu prawnego. 12 lipca 1923 minister 
wyznań religijnych i oświecenia publicznego Stanisław Głąbiński w specjalnie 
wydanym okólniku zgodził się na zastosowanie przepisów paragrafu 86 ustawy 
o szkołach akademickich przez poszczególne rady wydziałowe w roku akade-
mickim 1923/24 bez pytania ministerstwa o akceptację i bez podawania uzasad-
nienia wprowadzenia limitów100. Uniwersytet Poznański nie respektował jednak 
tego okólnika. Na przykład rada Wydziału Prawno-Ekonomicznego we wrześniu 
1923 – jak robiła to przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego – wysła-
ła do ministerstwa pismo, w którym informowała, że zastosowała ograniczenia 
w przyjęciu na studia oraz wyjaśniała, że pierwszeństwo w przyjmowaniu będą 
mieli kandydaci, którzy zamieszkują trzy zachodnie województwa: poznańskie, 
pomorskie i śląskie. W uzasadnieniu nadal powoływano się na niewystarczającą 
powierzchnię sal dydaktycznych101. 

Rozwiązanie wprowadzone przez ministra Głąbińskiego nie satysfakcjonowało 
polskich studentów i inicjatorów procesu legislacyjnego w sejmie. Dla nich naj-
ważniejszą kwestią było wprowadzenie zapisów ograniczających, odnoszących się 
jednoznacznie i bezpośrednio do społeczności żydowskiej. Wspomniany wcześniej 
Centralny Komitet Wykonawczy, zajmujący się koordynacją wieców w sprawie 
numerus clausus, nawoływał głosem ówczesnego samorządu studenckiego – Na-
czelnego Komitetu Akademickiego – do niezaprzestawania walki w sprawie wpro-
wadzenia numerus clausus. Wskazywano, że decyzje w tej kwestii podejmują rady 
wydziałów i to do nich należy kierować wszelkie apele z tym związane. W tekście 
można jednak wyraźnie usłyszeć nutę porażki102.

99 Na temat przebiegu procesu legislacyjnego w Komisji Oświatowej i Komisji Konstytucyjnej 
zob.: Z. Przybysz, Numeru clausus na uczelniach…, s. 88-90; w kontekście polityki Klubu Związku Lu-
dowo-Narodowego oraz rządu zob.: M. Sobczak, Stosunek Narodowej Demokracji do kwestii żydowskiej 
w Polsce w latach 1918-1939, Wrocław 1998, s. 192-193; O. Bergmann, Narodowa Demokracja a Żydzi…, 
s. 295-301. Por. też relację jednego z głównych zwolenników wprowadzenia numerus clausus, posła Związku 
Ludowo-Narodowego, prof. Władysława Konopczyńskiego z UJ, opublikowaną pierwotnie w „Przeglą-
dzie Wszechpolskim” z 1923 roku, a przedrukowaną w samodzielnej pracy, dedykowanej Młodzieży 
Wszechpolskiej. Por.: W. Konopczyński, Walka o „Numerus Clausus”, [w:] tegoż, Umarli mówią, Poznań 
1929, s. 99-119. Por. też: Walka o „numerus clausus”, „Akademik”, nr 4, 1923, s. 77. Całościowo kwestię 
zrekapitulował Arenarius, Numerus clausus, „Akademik”, nr 6-7, 1923, s. 97-98; Numerus clausus, „Aka-
demik”, nr 8-9, 1923, s. 114; Numerus clausus, „Akademik”, nr 11-12, 1923, s. 138; Arenarius, Numerus 
clausus, „Akademik”, nr 13, 1923, s. 153. W „dorosłych” czasopismach narodowych zob. obszerny artykuł 
Walka o „numerus clausus”, „Przegląd Wszechpolski”, nr 11-12, 1923, s. 848-872.

100 AUAM, Rektorat, sygn. 15/492, s. 23; Z. Przybysz, Numeru clausus na uczelniach…, s. 90.
101 AUAM, Rektorat, sygn. 15/492, s. 24-25. 
102 Odezwa Naczelnego Komitetu Akademickiego pt. Do polskiej młodzieży akademickiej, „Kurier 

Poznański”, nr 244 z 25 października 1923, s. 4.
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Młodzież Wszechpolska w Poznaniu następująco komentowała połowiczny 
sukces swoich zabiegów: „Rzecz oczywista, że w obecnem swem stadium sprawa 
odżydzenia wyższych uczelni spoczywa wobec tego li tylko w rękach Rad Wy-
działowych i od ich dobrej woli zależy”103. Przytaczano także fragment wywiadu, 
jakiego minister wyznań religijnych i oświecenia publicznego udzielił związanej 
z ruchem narodowym „Gazecie Warszawskiej”104, w którym tłumaczył, że numerus 
clausus działa już na uczelniach, a artykuł 86 ustawy o szkołach akademickich 
pozwala uniwersytetom na obniżenie limitów przyjęć na studia. Z czasem jednak 
jasne stało się fiasko projektu wprowadzenia zmian ustawowych. Oczekiwany 
przez środowiska narodowe efekt nie został osiągnięty. Uruchomił się wówczas 
mechanizm teorii spiskowych: 

Okres obecny nazwać niewątpliwie należy okresem gwałtownej akcji międzynarodo-
wego żydostwa przeciwko „numerus clausus”. Siła i gwałtowność ataku, nie przebie-
rającego w formach, daje nam zarazem poznać, że postulat „numerus clausus” godzi 
w sposób bardzo dotkliwy w plany żydostwa zawładnięcia cywilizacją zachodnią, skoro 
tak namiętną wywołał kontrakcję105. 

Temat numerus clausus wracał niekiedy w postaci artykułów sprawozdawczych. 
W „Akademiku” autor, podpisujący się pseudonimem Arenarius, niemal w każdym 
numerze umieszczał informacje na ten temat. Na przykład w marcowym wydaniu 
z 1924 roku alarmował: „Sprawa [numerus clausus – M.M.] jest paląca, że jak się 
okazuje z ostatnich statystyk, ilość żydów na wyższych uczelniach w Polsce w roku 
bieżącym [1923/1924 – M.M.] bynajmniej się nie zmniejszyła, ale przeciwnie 
wskazuje tendencje wzrostu”. Następnie, w tabeli zatytułowanej „stan zażydzenia 
wyższych uczelni”, podawał dane liczbowe106. Pomimo tych zabiegów wątek do-
stępu Żydów do uczelni wyraźnie osłabł w publicystyce organizacji narodowych.

Interesujące, że ocena rozstrzygnięć legislacyjnych w sprawie noweli ustawy 
o szkołach akademickich była zupełnie odmienna w pismach młodzieży narodo-
wej – w których dominowała nuta przegranej – i artykułach drukowanych w części 
(szczególnie związanej z ruchem syjonistycznym) akademickiej prasy żydowskiej. 
Licznie były w niej obecne teksty stwierdzające, że pomimo oficjalnego niewpro-
wadzenia numerus clausus dla Żydów, zasada ta była powszechnie stosowana 
w szkołach wyższych, ograniczając dostęp żydowskiej młodzieży do wykształcenia. 

103 Arenarius, Numerus clausus, „Akademik”, nr 13, 1923, s. 153.
104 Por.: Polityka oświatowa Rządu, „Gazeta Warszawska”, nr 240, 2 września 1923, s. 1.
105 Arenarius, Numerus clausus, „Akademik”, nr 14-15, 1923, s. 166.
106 Arenarius, Numerus clausus, „Akademik”, nr 3, 1924, s. 16.
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Na przykład na łamach „Trybuny Akademickiej”, naczelnego organu żydowskich 
organizacji studenckich, obejmującej swym zasięgiem Warszawę, Wilno, Kraków 
i Lwów, publikowano cyklicznie artykuły, opisujące przykłady funkcjonowania 
numerus clausus w polskich szkołach wyższych. Praktykę tę analizowano na róż-
nych poziomach, wskazując wielorakie negatywne skutki jej stosowania dla uczelni, 
poziomu nauki, międzynarodowej opinii na temat Polski, czy wreszcie dla szeroko 
rozumianego życia społeczno-kulturowego107. W kontekście ziem dawnego za-
boru rosyjskiego numerus clausus kojarzony był przede wszystkim z regulacjami 
prawnymi caratu. Zestawienie władz niepodległej Polski z działaniami rosyjskich 
zaborców miało ostry, negatywny wydźwięk wizerunkowy.

W kolejnych latach akademickich wydziały Uniwersytetu Poznańskiego pró-
bowały starym zwyczajem rozszerzać interpretację przepisów ustawy o szkołach 
akademickich i stosować preferencje dla kandydatów pochodzących z byłego 
zaboru pruskiego. Na to stanowczo nie zgadzało się Ministerstwo Wyznań Reli-
gijnych i Oświecenia Publicznego. Nowy minister, Stanisław Grabski, tłumaczył, 
że obowiązujące przepisy pozwalają na ograniczenie ogólnej liczby przyjętych na 
studia, ale nie pozwalają na wprowadzenie kryteriów preferujących którąkolwiek 
grupę kandydatów. Przy okazji kolejnych zapisów na uniwersytet w kolejnych 
latach ministerstwo wyjaśniało również, że rozporządzenie ministra Głąbińskiego 
z 12 lipca 1923 straciło moc, gdyż dotyczyło tylko roku akademickiego 1923/24108. 

W pomajowej rzeczywistości politycznej początkowo skutecznie ucinano wszel-
kie narodowościowe spory i kwestia żydowska rzadko pojawiała się w przestrzeni 
publicznej. Pomimo to, niektóre rady wydziałów Uniwersytetu Poznańskiego, 
np. rada Wydziału Prawno-Ekonomicznego, nadal próbowały stosować kryterium 
wyznaniowe podczas wyboru studentów spośród kandydatów, którzy złożyli akces 
na studia. W lipcu roku 1927 minister przypomniał poznańskim prawnikom, że 
paragrafy 85 i 86 ustawy o szkołach akademickich nie odnoszą się do kryterium 
narodowościowego bądź wyznaniowego i nie powinny być tak interpretowane109. 

107 Por. np.: A. Trepman, Numerus clausus, „Trybuna Akademicka” 1923, nr 1, s. 11-18; tenże, 
Nowa faza w sprawie „numerus clausus”, „Trybuna Akademicka” 1923, nr 2, s. 8-9; P. Minister Głąbiń-
ski o „numerus clausus”, tamże, s. 10 [przedruk wywiadu z „Gazety Warszawskiej” z 2 września 1923]; 
Francuska „Liga obrony praw człowieka” w sprawie „numerus clausus”, tamże, s. 10; E.L., Emigracja aka-
demicka, tamże, s. 11; Numerus clausus w Lidze Narodów, „Trybuna Akademicka”: 1924, nr 2, s. 28; Poseł 
I. Grünbaum w sprawie „numerus clausus”, „Trybuna Akademicka” 1926, nr 11-12, s. 3-4; Minister August 
Zaleski o „numerus clausus” w Polsce, „Trybuna Akademicka” 1927, nr 1, s. 4-5 [odpowiedź na list Luciena 
Wolfa – brytyjskiego działacza broniącego praw Żydów i mniejszości narodowych]; Korespondencja posłów 
żydowskich w sprawie „numerus clausus”, „Trybuna Akademicka” 1927, nr 7-8, s. 2-4.

108 AUAM, Rektorat, sygn. 15/492, s. 30-31, 34, 35.
109 AUAM, Rektorat, sygn. 15/492, s. 36.
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Sprawa wprowadzenia numerus clausus powracała oficjalnie na forum aka-
demickie jeszcze kilka razy w okresie międzywojnnym. Na przykład podczas 
zjazdu polskiej młodzieży akademickiej, odbywającego się w lutym 1925 w Wilnie, 
delegaci stosunkiem głosów 85 do 20 podjęli uchwałę domagającą się ustawowe-
go wprowadzenia numerus clausus. Do czasu jednak rozstrzygnięcia prawnego 
tej kwestii młodzież prosiła rady wydziałowe poszczególnych szkół wyższych o 
stosowanie własnych przepisów przy ograniczaniu liczby Żydów110. Do sejmu 
sprawa ustawowego wprowadzenia ograniczeń liczby studiujących Żydów wró-
ciła w końcu 1931 roku, a zatem tuż po śmieci wileńskiego studenta Stanisława 
Wacławskiego. Wówczas to sejmowy Klub Narodowy (następca Klubu Związku 
Ludowo-Narodowego) wystąpił z wnioskiem o prawne „unormowania ilości 
studentów i wolnych słuchaczy w szkołach akademickich”. Projekt został skie-
rowany do komisji oświatowej sejmu, gdzie w marcu 1932 był uzasadniany i re-
ferowany przez posła Klubu Narodowego i profesora Uniwersytetu Wileńskiego 
Wacława Komarnickiego. Organizacje nacjonalistyczne uznały przedstawienie 
zagadnienia za na tyle instruktażowe, że Obóz Wielkiej Polski wydał drukiem 
referat W. Komarnickiego111. Był to obszerny i gruntownie umotywowany traktat, 
uzasadniający wprowadzenie numerus clausus w szkołach wyższych na podstawie 
wszechstronnej analizy prawnej, historycznej i demograficznej. Pomimo tego na-
ukowego wsparcia, wniosek Klubu Narodowego nie zyskał większości w sejmie112. 

Sprawa numerus clausus dyskutowana była także w innym gremium, a miano-
wicie na forum Konferencji rektorów szkół akademickich w Polsce, ciała dorad-
czego ministra wyznań eligijnych i oświecenia publicznego, ale także grona, które 
wypracowywało rozwiązania praktyczne stosowane następnie w poszczególnych 
uczelniach. Po raz pierwszy zagadnienie ograniczenia liczby żydowskich kandyda-
tów na studia miało być omawiane w lutym 1923 podczas konferencji w Warszawie. 
Sprawę numerus clausus, pomimo że została umieszczona w porządku obrad, po-
minięto i tylko protest rektora Politechniki Warszawskiej pozwolił zanotować, że 
wywoływała jakiekolwiek kontrowersje. Profesor Leon Staniewicz zwrócił uwagę, 
że kwestia jest „bardzo poważna, nad którą nie można przejść do porządku dzien-
nego”113. Wydaje się, że gest rektora Politechniki Warszawskiej był sprzeciwem 
wobec milczenia kolegów, którzy podczas trzydniowych obrad nie znaleźli czasu, 

110 Znów zmora „Numerus Clausus”, „Trybuna Akademicka” 1925, nr 2, s. 5-6.
111 W. Komarnicki, Numerus clausus w szkołach akademickich, Warszawa 1932; przedruk zob.: 

Wacław Komarnicki, O ustroju państwa i konstytucji, oprac. S. Kilian, Warszawa 2000, s. 112-151.
112 Z. Przybysz, Numeru clausus na uczelniach…, s. 94-98; Sz. Rudnicki, Od numerus clausus…, 

s. 145-146; tenże, Żydzi w parlamencie…, s. 429.
113 Konferencje rektorów szkół akademickich w Polsce w latach 1919-1931, red. L. Zembrzuski, 

Warszawa 1932, s. 55. Dziękuję Pani dr Natalii Judzińskiej za zwrócenie uwagi na tę grupę źródeł.
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aby sprawę oficjalnie omówić. Obszerną dyskusję nad przedstawioną materią to-
czono podczas konferencji w Poznaniu w kwietniu 1927. Znane są pełne protokoły 
z tego spotkania, stąd można poznać zarówno osobiste zdanie poszczególnych 
rektorów, jak i praktyki stosowane w poszczególnych uczelniach. Wygłaszano opi-
nię, że żydowscy kandydaci byli o wiele lepiej przygotowani niż inni studenci do 
podjęcia nauki. Profesor Marchlewski z Uniwersytetu Jagiellońskiego stwierdził, 
że „nie można [z tego powodu – M.M.] rozmyślnie dyskwalifikować Żydów”114,  
prof. Pigoń z Uniwersytetu Wileńskiego zaś zwrócił uwagę, że nie ma sensu wpro-
wadzać egzaminów wstępnych jako narzędzia odsunięcia Żydów od uniwersytetów, 
gdyż „ci, jako intelektualiści, rozwijają się lepiej niż Słowianie i zdają lepiej egza-
miny”115. Odbywająca się w Poznaniu dyskusja była w gruncie rzeczy wymianą do-
świadczeń rektorów poszczególnych szkół wyższych w Polsce na temat tego, w jaki 
sposób ograniczyć dostęp Żydów do wyższych studiów. 

Z kolei z lokalną poznańską debatą o numerus clausus, która była elementem 
narodowego wzmożenia postaw na Uniwersytecie Poznańskim, zbiegło się nada-
nie w 1922 roku na wniosek Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Poznańskie-
go doktoratu honoris causa Romanowi Dmowskiemu116. Uroczystość wręczenia 
tej godności w czerwcu 1923 była dla poznańskiego środowiska wielkim wyda-
rzeniem, komentowanym w prasie akademickiej, lokalnej oraz w dziennikach 
w innych polskich miastach117. Na tym nie kończą się jednak związki twórcy no-
woczesnego polskiego nacjonalizmu z poznańską uczelnią. Narodowa młodzież 
akademicka uważała R. Dmowskiego za swego patrona. To z nawiązania do idei 
Ruchu Wszechpolskiego – wywodzących się jeszcze z dziewiętnastowiecznej Ligi 
Narodowej – zrodziła się zarówno nazwa nowej akademickiej organizacji, jak i jej 
deklaracje programowe, wpisujące się w hasła propagowane przez ruch narodowy 
pod wodzą R. Dmowskiego118. W marcu 1922 w Warszawie, w chwili powstania 
Związku Akademickiego Młodzieży Wszechpolskiej został on ogłoszony prezesem 
honorowym tej organizacji119, a wcześniej, w grudniu 1921, w momencie formowa-

114 Tamże, s. 118.
115 Tamże, s. 119.
116 Protokoły…, t. I, s. 487; por.: Pamiątka uroczystości wręczenia dyplomu honorowego Romanowi 

Dmowskiemu przez Wszechnicę Poznańską dnia 11. czerwca 1923 r., Poznań 1923; por. także: Doktorzy ho-
noris causa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, t. I: Okres międzywojenny, red. S. Sierpowski, 
J. Malinowski, Poznań 2014, s. 29-33; P. Forecki, Żydom wytaczamy bezwzględną walkę”…

117 Protokoły…, t. I, s. 540; por. np.: „Akademik”, nr 11-12 z 30 czerwca 1923; „Kurier Poznański,” 
nr 130 z 12 czerwca 1923, s. 1-6; „Gazeta Warszawska”, nr 161 z 15 czerwca 1923, s. 1.

118 Por.: L. Kulińska, Związek Akademicki „Młodzież Wszechpolska” i „Młodzież Wielkiej Polski” 
w latach 1922-47 (struktury, funkcjonowanie i głowni działacze), Kraków 2000, s. 22-23.

119 Młodzież Wszechpolska, „Gazeta Warszawska”, nr 85 z 27 marca 1922, s. 1; por.: A. Pilch, 
„Rzeczpospolita Akademicka”. Studenci i polityka. 1918-1933, Kraków 1997, s. 45-46.
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nia się w Poznaniu ruchu korporacyjnego, Baltia ogłosiła R. Dmowskiego swoim 
patronem120. Autor Dziedzictwa był niewątpliwie popularną postacią w Poznaniu 
i wśród społeczności Uniwersytetu Poznańskiego, czemu sprzyjało zapewne bliskie 
sąsiedztwo, gdyż od początku lat dwudziestych R. Dmowski zamieszkał w podpo-
znańskim majątku Chludowo.

Podsumowując ten wątek dziejów relacji polsko-żydowskich na Uniwersytecie 
Poznańskim w okresie międzywojennym, można powiedzieć, że „problem żydow-
ski” istniał na poznańskiej uczelni od momentu jej powstania. Dotyczył zarówno 
żydowskich naukowców, jak i studentów. Praktyki ograniczania liczby żydowskich 
studentów były otwarcie dyskutowane, a relacje z tych dysput znajdowały się 
w protokołach różnego rodzaju zebrań, które się wówczas odbywały. Ogólnopolska 
debata o numerus clausus dla Żydów rozgorzała w Poznaniu jesienią 1922 i trwała 
do początku następnego roku akademickiego. Została ona przeprowadzona pod 
hasłami obrony polskiej młodzieży uniwersyteckiej i zabezpieczenia jej interesów. 
Próbowano wówczas przeprowadzić nowelizację ustawy o szkołach akademickich, 
według której udział studentów z mniejszości etnicznych i narodowych w ogólnej 
grupie akademików nie mógłby być większy od części procentowej danej mniejszo-
ści w całym społeczeństwie. W środowisku poznańskim część kadry profesorskiej 
aktywnie wspierała te zabiegi parlamentarne. Zasada zgodności udziału Żydów 
w społeczeństwie i w grupie studentów została sformułowana przez środowiska 
krakowskie i warszawskie, gdzie odsetek żydowskich akademików znacznie prze-
kraczał ich udział w ogóle obywateli. Kwoty te były jednak nieporównywalnie niż-
sze w województwie poznańskim, gdzie procent ludności żydowskiej był znikomy. 
Należy też pamiętać, że dużą część żydowskich studentów w Poznaniu stanowili 
przybysze z innych obszarów Polski. Niepowodzenie inicjatywy parlamentarnej 
Związku Ludowo-Narodowego miało wyłącznie symboliczny wymiar121, ponieważ 
różnorodne ograniczenia liczby studentów żydowskich były stosowane w poszcze-
gólnych uczelniach – także w Uniwersytecie Poznańskim.

W toku dyskusji wiecowej i parlamentarnej nad wprowadzeniem numerus 
clausus krystalizowały się także ogólne poglądy na temat relacji polsko-żydow-
skich. W poznańskim środowisku przybierały one radykalny i skrajny charakter. 
Część z tych poglądów została jednak przejęta i później była rozpowszechniana 
w innych ośrodkach akademickich. Nie można także zapominać, że w czasie roz-

120 Rys historyczny K! Baltia, [w:] Księga pamiątkowa Akademickiego Koła Pomorskiego przy Uni-
wersytecie Poznańskim, Poznań 1929, s. 88. Honorowymi członkami Baltii byli m.in. ks. Ignacy Prądzyński, 
gen. Józef Haller i Jan Kasprowicz.

121 Olaf Bergmann sądzi, że rozpętanie dyskusji wokół numerus clausus w 1922 i 1923 roku miało 
wyłącznie propagandowy cel – O. Bergmann, Narodowa Demokracja a Żydzi…, s. 297.
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ważań o numerus clausus toczyło się codzienne polsko-żydowskie życie studenckie, 
które bywało nacechowane przemocą. Wątek ten prowadzi do następnej części, 
a mianowicie do kwestii segregacji przestrzennej polskich i żydowskich studentów.

SEGREGACJA SPOŁECZNA I  PRZESTRZENNA – GETTO ŁAWKOWE

W trakcie ogólnopolskiej dyskusji nad wprowadzeniem urzędowych limitów licz-
by żydowskich studentów na uniwersytetach krystalizowały się też ideologiczne 
przekonania na temat relacji żydowsko-polskich, formułowano stereotypowe 
charakterystyki Żydów, przedstawiano diagnozy upadku polskiego społeczeń-
stwa i polskiej kultury oraz formułowano scenariusze naprawcze. W początku 
1923 roku w czasopiśmie wszechpolskim „Akademik” ukazywały się artykuły 
opisujące znaczenie wprowadzenia numerus clausus dla żydowskich studentów. 
W tekstach przy okazji przeprowadzano głębsze charakterystyki „kwestii żydow-
skiej”. W zamieszczanych w „Akademiku” artykułach prezentowano przekonanie, 
że Żydzi „wcisnęli” się do społeczności polskiej, pozorując asymilację, tworząc 
dobra kultury i zajmując się nauką, „spaczyli” jej mityczny stan idealny i „zarazili 
swemi żydowskiemi cechami”122. Diagnozowano, że najsłabszą część społeczeń-
stwa („najmniej rasowo odporną”) stanowi – w przeciwieństwie do „warstw ro-
botniczej i włościańskiej” – inteligencja, ponieważ jest ona najbardziej podatna 
na żydowskie wpływy. Uważano, że więzy koleżeństwa, które powstają w ławie 
szkolnej i akademickiej były przyczyną późniejszego mieszania się „ras”, które ob-
jawiało się w utrzymywaniu z Żydami stosunków towarzyskich oraz w zawieraniu 

„małżeństw mieszanych”. Uważano, że młodzież szkolna i akademicka była zatem 
szczególnie predestynowana do dbałości o „czystość rasową” narodu polskiego. 
Wszelkie zmiany relacji polsko-żydowskich należało więc, według wszechpolskich 
ideologów, zaczynać w szkołach i na uczelniach. 

Ograniczenie liczby Żydów w akademiach (numerus clausus), w myśl takich 
przekonań, nie rozwiązywało problemu. Należało ich wykluczyć z życia studenc-
kiego, pozbawić członkostwa w organizacjach towarzyskich i naukowych, oraz 
odseparować przestrzennie. W takiej wizji nauka tworzona przez polskich profe-
sorów (w ówczesnej terminologii: nauka polska) nie mogła „mieszać się” z nauką 
żydowskich profesorów (nauką żydowską), a polscy studenci z żydowskimi. 

Kwestia „czystości” rasowej czy narodowej polskiej inteligencji była w dwu-
dziestoleciu międzywojennym podnoszona wielokrotnie, zarówno w deklaracjach 

122 St. J., Nie tylko „numerus clausus”, „Akademik”, nr 5, 1923, s. 85; dalsze cytaty pochodzą z tego 
artykułu.
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ideowych zorientowanych narodowo organizacji studenckich, jak i w rezolucjach 
wiecowych czy w artykułach prasowych tytułów związanych z narodowym nurtem 
politycznym123. Wspomniane wątki nie zawsze były przedstawiane w sposób czy-
telny, więc należy zwrócić uwagę na te teksty, w których przedstawione idee zostały 
wyłożone wprost. Jednym z nich jest artykuł Spectatora, zamieszczony w dziale 
akademickim, związanego z endecją „Kuriera Poznańskiego”. Tekst traktował o ży-
dowskich studentach na polskich uczelniach, ich organizacjach społeczno-samopo-
mocowych, poglądach politycznych, itp. Rozpoczynał się od jednoznacznej deklara-
cji: „studenci żydowscy w Polsce […] stanowią […] zwartą masę, obcą nam swem 
pochodzeniem, kulturą i cechami psychicznemi – pozatem w ogromnej większości 
wrogo usposobioną w stosunku do naszych ideałów i aspiracyj narodowych”124. 
Poznanie i wyeliminowanie „wroga” było koniecznością, gdyż zagrażał on kondycji 
narodu, a konkretnym przypadku – polskiej młodzieży zorientowanej narodowo.

Idee te rozpowszechniały się tym łatwiej, że organizacje narodowe zrzeszały 
przytłaczającą większość studentów polskich uczelni. W 1924 roku z wyczuwal-
ną nutą dumy niejaki W.Szp. pisał:

Dzisiejsza młodzież akademicka w swej olbrzymiej, przytłaczającej większości stoi twardo 
na gruncie narodowym. Ożywcze prądy nacjonalizmu zawładnęły zupełnie współcze-
snem pokoleniem młodzieży, rokując Narodowi na przyszłość jaknajlepsze nadzieje125.

Te deklaracje potwierdzały także badania ankietowe, przeprowadzane wśród stu-
dentów Uniwersytetu Poznańskiego przez Narodowy Komitet Akademicki. Jedno 
z nich odbyło się podczas zapisów na rok akademicki 1925/26. Pytano wówczas 
między innymi o sympatie do „dorosłych” stronnictw politycznych. Uzyskano 
2722 ankiety, z czego 682 były oddane puste. Z 2040 wypełnionych ankiet 74,4 pro-
cent studentów opowiedziało się za stronnictwami narodowymi (endecki Związek 
Ludowo-Narodowy miał największe poparcie), 14,0 procent za stronnictwami cen-
trowymi (największe poparcie PSL Piast) i 11,6 procent za lewicowymi (największe 
poparcie uzyskał PPS)126. Dekadę później, w 1937 roku, O. Bończa – również nie 
kryjąc dumy – pisał: 

123 Na ten temat zob.: M.K. Jeleniewski, Obraz Żyda i Niemca w prasie międzywojennej Wielkopolski, 
Bydgoszcz 2015, szczególnie s. 115-166; B. Głębocki, Problematyka żydowska w prasie i publicystyce obozu 
narodowego w Polsce w latach 1930-1939, Poznań 2020 [praca doktorska powstała na Wydziale Historii 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. P. Hausera].

124 Spectator, Studenci żydowscy w Polsce, „Kurier Poznański”, nr 432 z 18 września 1926, s. 17.
125 W. Szp., Przejrzysta robota, „Kurier Poznański”, nr 132 z 8 czerwca 1924, s. 20.
126 Por.: Wyniki ankiety akademickiej, „Kurier Poznański”, nr 362 z 9 sierpnia 1926, s. 10; por. także: 

A. Czubiński, Ruch młodzieżowy…, s. 56-57.
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polscy akademicy […] stali się w swej absolutnej większości nie tylko bezkompromi-
sowymi wyznawcami idei narodowej, ale również jednymi z pierwszych, którzy zaczęli 
wcielać program narodowy w życie. […] wystarczy tylko wspomnieć bezwzględną 
postawę młodzieży akademickiej w walce o spolszczenie wyższych uczelni, nauki 
i kultury polskiej127.

Zupełnie inaczej przedstawiała się kwestia poparcia dla stowarzyszeń ideowych 
działających na uczelni. Dane z lat 1934-1936 pozwalają stwierdzić, że Młodzież 
Wszechpolska miała w tych latach odpowiednio: 105, 95 i 105 członków, zaś kon-
kurencyjne organizacje sanacyjne Legion Młodych: 286, 150 i 141, a Myśl Mocar-
stwowa: 101, 80 i 39128. Skokowy wzrost liczby członków Młodzieży Wszechpolskiej 
nastąpił dopiero w końcowych trzech latach okresu międzywojennego: w 1937 roku 
do tej organizacji należało 169 członków, w 1938 – 153, a w 1939 aż 287129. Nawet 
jednak wówczas udział studentów z Młodzieży Wszechpolskiej w ogólnej liczbie 
studiujących na Uniwersytecie Poznańskim oscylował wokół pięciu procent. 

Kwestia poparcia dla organizacji ideowych na Uniwersytecie Poznańskim 
musiało być jednak bardziej skomplikowane niż można wnosić na podstawie 
oficjalnej liczebności poszczególnych organizacji studenckich i deklaracji praso-
wych. Zasadnicza przyczyna sukcesu Młodzieży Wszechpolskiej kryła się w tym, 
że „[…] kieruje ona całym życiem młodzieży akademickiej. Pod jej wpływami 
jest większość organizacyj. Wszechpolacy kierują «Bratnią Pomocą», kołami na-
ukowymi, prowincjonalnymi, kulturalnymi itp.”130. Na wiecach organizowanych 
przez Poznański Komitet Akademicki (także kierowany przez członków Młodzieży 
Wszechpolskiej), podczas których podnoszono antyżydowskie wątki, uczestniczyło 
więc o wiele więcej studentów, niż liczyły rejestry wszystkich organizacji narodo-
wych i sanacyjnych połączonych razem. W szczytowych chwilach antysemickiej 
nagonki na Uniwersytecie Poznańskim w demonstracjach regularnie brało udział 
od dwóch do czterech tysięcy osób –  studentek i studentów. Można zatem sfor-
mułować tezę, że antysemityzm był powszechniejszą postawą niż wskazywałyby 
na to listy członków organizacji narodowych.

127 O. Bończa, Stabilizacja idei narodowej na wyższych uczelniach, „Kurier Poznański”, nr 226 
z 22 maja 1937, s. 12.

128 AUAM, Rektorat, sygn. 15/215: Wykaz ilościowy stowarzyszeń akademickich Uniwersytetu 
Poznańskiego; por. też: J. Misztal, Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska. 1922-1939, Krzeszowice 
2021, s. 79.

129 Por.: A. Czubiński, Ruch młodzieżowy…, s. 73.
130 Oblicze ideowe poznańskiej młodzieży akademickiej, „Kurier Poznański”, nr 462 z 9 paździer-

nika 1937, s. 12.
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Segregacja społeczna i przestrzenna na Uniwersytecie Poznańskim – jak moż-
na domniemywać z zachowanych źródeł – funkcjonowała od samego początku 
istnienia uczelni. 23 listopada 1919 senat akademicki zatwierdzał statuty organi-
zacji studenckich działających we Wszechnicy Piastowskiej. Obok regulaminu 
Bratniej Pomocy czy Koła Prawników i Ekonomistów zatwierdzono także statut 
Żydowskiej Strzechy Akademickiej131. Ta samopomocowa organizacja żydowskich 
studentów funkcjonowała w Warszawie i skupiała słuchaczy wszystkich uczelni 
z tego miasta. Być może doszło wtedy do próby rozszerzenia jej działalności na 
środowisko poznańskie. Ta sprawa miała ogromne znaczenie dla codziennego 
życia studentów, gdyż większość poznańskich organizacji samopomocowych już 
wtedy stawiała warunki ograniczające korzystanie z ich usług osobom innych 
narodowości niż polska, a przede wszystkim – innych wyznań niż chrześcijań-
skie. Dotyczyło to także darowizn na rzecz organizacji studenckich, przy których 
darczyńcy niekiedy stawiali warunek, że mają one służyć wyłącznie studentom 
wyznania chrześcijańskiego132. 

Powołanie w Poznaniu Żydowskiej Strzechy Akademickiej świadczy o tym, że 
w początkach działalności uczelni żydowscy studenci próbowali przeciwdziałać 
sytuacji wykluczenia. Niestety nic nie wiadomo na temat funkcjonowania tej 
organizacji w Poznaniu. Być może jej działalność nie utrzymała się z powodu 
zbyt małej liczby żydowskich studentów w tym mieście. Taki wniosek wycią-
gał też Spectator w „Kurierze Poznańskim”, kiedy opisywał liczne organizacje 
żydowskie na innych uczelniach w Polsce. Pisał: „W środowisku poznańskim 
niema [sic!] żadnej organizacji studentów żydowskich, z powodu zbyt małej 
liczby tychże (w r. ub. było ich zaledwie czterech). Parę lat temu, kiedy żydów na 
Uniw. Poznańskim było więcej, próbowali tu założyć swą «Bratnią Pomoc»”133. 
Autor miał zapewne na myśli właśnie próbę zawiązania Żydowskiej Strzechy 
Akademickiej. Wątek wsparcia socjalnego dla żydowskich studentów pojawił 
się także w listopadzie 1921, kiedy senat debatował nad kwestią żydowskiego 
domu akademickiego. Niestety nic więcej o tej sprawie nie wiadomo, poza tym, 

131 Protokoły…, t. I, s. 22.
132 AUAM, Rektorat, sygn. 15/305: Akt notarialny przekazania nieruchomości przy Słowackiego 20 

z 7 października 1921, par. 2, pkt 2: „Darowizna służyć ma wyłącznie na cele kuratorium dla młodzieży 
akademickiej przy Uniwersytecie Poznańskim i to dla słuchaczek i słuchaczy bez różnicy płci, lecz tylko 
wyłącznie dla osób narodowości polskiej należących do wyznań chrześcijańskich”. Por.: M. Michalski, 
Miejsce Uniwersytetu…, s. 71. Zob. także: Jeszcze studentki…, „Dziennik Poznański”, nr 286 z 15 grudnia 
1922, s. 3.

133 Spectator, Jeszcze o studentach żydowskich w Polsce, „Kurier Poznański”, nr 469 z 10 paździer-
nika 1926, s. 10.
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że została ona odesłana do kuratora senatu nad młodzieżą akademicką, którym 
był wówczas Adam Wrzosek134.

Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych ubiegłego wieku powstała w Po-
znaniu organizacja o nazwie Wzajemna Pomoc Studentów Żydów Wyższych 
Uczelni w Poznaniu, która w 1928 roku została sądownie zarejestrowana. Niewiele 
wiadomo o jej działalności, ale można przypuszczać, że została ona powołana 
w trybie ponaduczelnianym, co spowodowało, że jej działalność nie musiała być 
zatwierdzana i kontrolowana przez władze Uniwersytetu. W roku akademickim 
1928/29 należało do niej 12 członków, a trzy lata później blisko 60. Jej działalność 
opierała się głównie na wspieraniu żydowskich studentów pożyczkami135.

W początku lat dwudziestych w lokalnej i ogólnopolskiej prasie akademickiej 
pojawiały się postulaty dyskryminacji Żydów na Uniwersytecie Poznańskim. Mam 
na myśli postulaty wykluczania Żydów z organizacji samopomocowych, które 
sięgały też dalej, proponując odseparowanie społeczne Żydów we wszystkich 
organizacjach, stowarzyszeniach i kołach naukowych działających na uczelni. 
W wypadku takich uniwersytetów jak lwowski czy krakowski powodowało to 
ogromne trudności w funkcjonowaniu stowarzyszeń samopomocowych, gdyż 
studenci żydowscy stanowili sporą grupę ich członków. Po wykluczeniu Żydów 
organizacje te nie miały odpowiednich środków, aby nieść pomoc pozostałym 
w nich nieżydowskim członkom. Kłopoty tego typu można dostrzec w liście rektora 
Politechniki Lwowskiej do rektora Uniwersytetu Poznańskiego, w którym dopyty-
wał on o sposób rozwiązania tych kwestii na poznańskiej uczelni. Ówczesny rektor 
Uniwersytetu Poznańskiego, prof. Zygmunt Lisowski, informował: 

Istnieje […] w Poznaniu szereg towarzystw akademickich, które w statucie zastrzegają 
nieprzyjmowanie żydów, względnie przyjmowanie tylko Polaków wyznania chrześci-
jańskiego. Rektorat Uniwersytetu Poznańskiego nie sądzi jednak, aby to miało sprzeci-
wiać się przepisom Konstytucji Polskiej, skoro ona nie zawiera żadnego postanowienia, 
któreby każdemu obywatelowi nadawało prawo przystąpienia do każdego z towarzystw. 
[…] [K]westia poruszona […] nie ma znaczenia dla Uniwersytetu Poznańskiego, ze 
względu na bardzo niski procent studentów żydów136. 

W wypowiedzi tej po raz kolejny uwidacznia się specyfika i stanowczość poznań-
skiego środowiska akademickiego w porównaniu z innymi polskimi uniwersytetami.

134 Protokoły…, t. I. s. 319.
135 Por. sprawozdanie Wzajemnej Pomocy Studentów Żydów Wyższych Uczelni w Poznaniu, 

„Trybuna Akademicka” 1931, nr 11-12, s. 13. 
136 AUAM, Rektorat, sygn. 15/355: list rektora Zygmunta Lisowskiego z 12 lutego 1924.
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By pełniej oddać atmosferę początku lat dwudziestych w Uniwersytecie Po-
znańskim, należy wspomnieć, że już wówczas zdarzały się incydentalne wystą-
pienia antyżydowskie z użyciem przemocy fizycznej. Pierwsza taka sprawa była 
omawiana na posiedzeniu senatu w grudniu 1921. Dotyczyła studenta Adama 
Halberstadta, który 18 października 1921 wraz z kolegą Alfredem Lewim, został 
znieważony i niewpuszczony na wykład prof. Adama Wrzoska ze względu na 

„izrealickie pochodzenie i mojżeszowe wyznanie” (krzyczano do nich: „dla żydów 
nie ma miejsca na wykładach, itp.”). A. Halberstadt złożył skargę do ministra 
na brak reakcji dziekana Wydziału Lekarskiego i rektora Uniwersytetu Poznań-
skiego. W listopadzie 1921 ministerstwo przysłało do rektoratu pismo z prośbą 
o ustosunkowanie się do zażalenia. W grudniu z Warszawy nadeszło ponaglenie. 
Sprawa stanęła na grudniowym posiedzeniu senatu akademickiego, na którym, po 
rozpatrzeniu kwestii, uznano skargę studenta za niedostatecznie umotywowaną. 
Zebrano relacje dziekana A. Wrzoska oraz A. Halberstadta. Student przyznał, że 
dziekan Wrzosek interweniował i nakazał wpuszczenie studentów żydowskich na 
wykład, a następnie ukarał naganą czterech Polaków, którzy próbowali uniemoż-
liwić Halberstadtowi i Lewiemu udział w zajęciach uniwersyteckich. W efekcie 
tego dochodzenia senatorowie ukarali naganą rektorską za działanie na szkodę 
uczelni... studenta składającego skargę do ministra137. W całej sprawie zwraca 
uwagę fakt, który będzie się pojawiać częściej w kolejnych latach. Z zachowanych 
dokumentów można wnioskować, że prof. Wrzosek, a następnie członkowie senatu, 
zbagatelizowali incydent niewpuszczenia żydowskich studentów do sali wykłado-
wej. W piśmie wyjaśniającym do ministra pojawiła się nawet fraza, że wydarzenie 
to „na miano ekscesów nie zasługuje”, zatem w oczach poznańskich profesorów 
nie wymagało ono interwencji. 

W latach dwudziestych antyżydowska atmosfera w Poznaniu musiała być już 
na tyle gęsta, że rzutowała także na relacje między polskimi studentami, wśród 
których sugerowanie postawy sprzyjającej Żydom traktowano jako obelgę. Świad-
czy o tym tragiczne wydarzenie, jakie rozegrało się między członkiem Młodzieży 
Wszechpolskiej, Zbigniewem Łebińskim, który w początku roku 1925 publicznie 
wskazał, że jego kolega Kazimierz Bobiński, student Wydziału Prawno-Ekono-
micznego, współpracuje z „żydowskim” „Głosem Poznańskim”. Bobiński wyzwał 
Łebińskiego na pojedynek, w którym ten drugi został zabity. Bobińskiego zawieszo-
no w prawach studenta i postawiono przed komisją dyscyplinarną, która, usunęła 
z uniwersytetu zarówno jego, jak i wszystkich studentów biorących udział w poje-

137 Por. AUAM, Rektorat, sygn. 15/343: pismo ministra WRiOP do rektoratu z 15 listopada 1921; 
pismo rektora UP do ministerstwa z 20 grudnia 1921; Protokoły…, t. I, s. 340; por.: P. Forecki, „Żydom 
wytaczamy bezwzględną walkę”…
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dynku w roli świadków138. Sprawa ta miała jednak dalszy ciąg, gdyż w „Dzienniku 
Wileńskim”, a następnie w „Głosie Lubelskim” ukazały się niemal jednobrzmiące 
notatki, w których zabity w pojedynku Łebiński został wykreowany na obrońcę 
sprawy polskiej przed „żydowskim zalewem”. Warto przytoczyć fragment tej no-
tatki z obszerniejszej, wileńskiej wersji: 

W walce o aryjskość Polski. We wtorek 24 ub. m. [lutego 1925 r. – M.M.] niezliczone 
tłumy mieszkańców Poznania odprowadziły na miejsce wiecznego spoczynku zwłoki 
studenta Uniwersytetu Poznańskiego ś. p. Zbigniewa Łebińskiego. […] Ś.P. Zbigniew 
Halka-Łebiński zginął w obronie czystości rasy i cywilizacji polskiej przed zalewem 
żydów i żydowskich popleczników [podkr. M.M.], mających utartą nazwę „szabes-
gojów”139. 

Wileńska prasa zacytowała także fragment przemówienia prezesa Młodzieży 
Wszechpolskiej Edwarda Borkowskiego: 

Stałeś się dla nas symbolem walki o Polskę […] wierząc, że duch Twój zostanie między 
nami, ślubujemy Ci, iść nadal tą drogą którąś Ty kroczył140.

Co ciekawe, sprawa pojedynku i śmierci studenta nie przybrała antyżydow-
skiego charakteru w poznańskiej prasie. Pojawiały się wprawdzie obszerniejsze 
opisy wydarzeń, świadczące o tym, że w mieście powstało wokół nich poruszenie, 
ale wiadomości prasowe dotyczyły w większości wypadków kwestii związanych 
z problemem pojedynków na uczelniach141. Powiązanie śmierci studenta z kwestia-
mi żydowskimi ujawniło się dopiero w pozapoznańskiej prasie. Być może mamy 
tutaj do czynienia z plotką, która przemieszczała się z miasta do miasta, a w Wilnie 
i Lublinie przybrała wymiar antyżydowski i rasistowski.

Oskarżenie o sprzyjanie Żydom lub bycie Żydem było odbierane jako zniewaga 
niezależnie od tego, czy dotyczyło studentów, czy innych członków społeczności 
akademickiej. W grudniu 1930 w „Dzienniku Kujawskim” ukazał się anonimowy 
artykuł, w którym prof. Adam Wrzosek został uznany za Żyda, który w rzeczy-
wistości nazywał się Abraham Liebedkühn. Postawiono mu także szereg stereo-
typowych zarzutów: konformizm polityczny (niepodpisanie protestu profesorów 

138 Protokoły…, t. I, s. 785; AUAM, Rektorat, sygn. 15/448.
139 „Głos Lubelski”, nr 67 z 8 marca 1925, s. 3; „Dziennik Wileński”, nr 55 z 7 marca 1925, s. 2. 

Na wersję notatki prasowej z „Dziennika Wileńskiego” zwraca uwagę O. Bergmann, Narodowa Demo-
kracja a Żydzi…, s. 303.

140 „Dziennik Wileński”, nr 55 z 7 marca 1925, s. 2.
141 Por. np.: J. Prądzyński, Nie zabijaj, „Kurier Poznański”, nr 46 z 25 lutego 1925, s. 1.
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Uniwersytetu Poznańskiego w sprawie brzeskiej), powiązania z żydowską finansjerą 
w pozyskiwaniu środków, wspieranie innych Żydów, w tym żydowskich studentów 
itp.142. Profesor Wrzosek, dowiedziawszy się o opublikowaniu artykułu, zażądał 
od rektora Kasznicy przeprowadzenia dochodzenia, w którym jego imię zostanie 
oczyszczone, gdyż w publikacji nieznany autor przytaczał „bądź wręcz kłamliwe, 
bądź przekręcone okoliczności faktyczne z życia jego i na zasadzie tychże pomawia 
go [prof. Wrzoska – dop. M.M.], w sposób wybitnie złośliwy i napastliwy o wła-
ściwości, zdolne poniżyć go w opinii publicznej”143. Profesor Kasznica przesłuchał 
A. Wrzoska, a następnie w lutym 1931 podczas posiedzenia senatu Uniwersytetu 
Poznańskiego przedstawił wynik dochodzenia, w którym oczyszczał prof. Wrzoska 
z jakichkolwiek zarzutów, jakie stawiano mu w artykule. Zażądano także opubli-
kowania sprostowania, które ukazało się w kujawskiej gazecie144. Wydarzenie to 
ukazuje, jak w świecie międzywojennych akademików dbano o zachowanie od-
rębności od żydowskich kolegów i koleżanek, nie mówiąc już o oskarżeniu o bycie 
Żydem, które było „zdolne poniżyć […] w opinii publicznej”.

Tymczasem rozgrywająca się od jesieni 1922 w Poznaniu walka o numerus 
clausus dla Żydów odbywała się w przyjętej, uznanej zarówno przez władze uni-
wersyteckie, jak i studentów, formie. Wydarzenia związane z użyciem przemocy 
fizycznej miały charakter wyjątkowy i trudno dopatrywać się w nich systemowych 
rozwiązań. Co więcej, po majowym zamachu stanu w 1926 roku władze ministe-
rialne anulowały próby zastosowania zasady numerus clausus wyłącznie do Żydów 
ze względu na odgórną politykę niwelowania sporów narodowościowych. 

Ta próba odgórnego wyciszenia retoryki antyżydowskiej zostało oprotestowa-
na przez młodzież narodową. Już w początku 1927 roku obradujący w Poznaniu 
VII zjazd polskich korporacji akademickich (zwany też zjazdem ogólnokorpora-
cyjnym), grupujący 54 korporacje działające w siedmiu ośrodkach akademickich, 
podjął uchwałę krytykującą zniesienie przez ministerstwo ograniczeń w przyjmo-
waniu Żydów na wyższe uczelnie145. Ostateczne przełamanie polityki wyciszania 
antyżydowskich protestów nastąpiło jednak dopiero na początku lat trzydziestych. 
Radykalizację postaw wobec mniejszości żydowskiej w szkołach wyższych w tym 
czasie można wiązać z kilkoma kwestiami. Najważniejszą był niewątpliwie kryzys 

142 Czyżby to było możliwe?, „Dziennik Kujawski”, nr 301 z 31 grudnia 1930, s. 6. Za informację 
o artykule dotyczącym prof. Wrzoska serdecznie dziękuję prof. Michałowi Musielakowi. Por.: M. Mu-
sielak, Profesor Adam Wrzosek (1875-1965) – historyk i filozof medycyny. Zarys biografii intelektualnej, 
Poznań 2022, s. 145-146.

143 Protokoły…, t. II, s. 728.
144 W sprawie profesora Dr. Adama Wrzoska, „Dziennik Kujawski”, nr 42 z 21 lutego 1931, s. 4.
145 Por.: VII Zjazd Ogólno-Korporacyjny, „Awangarda” 1927, nr 2, s. 6. Za zwrócenie uwagi na ten 

artykuł dziękuję Pani Ewie Sumelce.
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ekonomiczny, obejmujący od roku 1929 coraz szersze obszary życia społeczno-
-gospodarczego. Rosnące bezrobocie i wzrastające ceny odbijały się na nastro-
jach społecznych i generowały potrzebę poszukiwania winnych takiego stanu 
rzeczy. Wiązało się to także z napięciami politycznymi, w trakcie których obóz 
władzy sięgał po coraz bardziej radykalne i autorytarne rozwiązania w starciach 
z przeciwnikami politycznymi. Szczególnie głośno w uczelniach, w tym także na 
Uniwersytecie Poznańskim, odbił się proces brzeski, który spowodował napięcia 
i konflikty między profesorami146.

Początek lat trzydziestych w szkołach wyższych zdominowały trzy przełomowe 
wydarzenia, które wywarły ogromny wpływ na relacje między większościową grupą 
polskich studentów a mniejszością żydowskich studentów. Dwa z nich, śmierć 
Stanisława Wacławskiego w listopadzie 1931 w Wilnie i Jana Grodkowskiego 
w listopadzie 1932 we Lwowie, zostały skutecznie wykorzystane przez narodowe 
organizacje studenckie – głównie Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska – 
do szerzenia antysemickich haseł, rozprzestrzeniania antyżydowskich nastrojów 
i domagania się ochrony przed rzekomym żydowskim zagrożeniem. Najskutecz-
niejszą formą tej ochrony miała być – według wielu ówczesnych wypowiedzi – se-
gregacja przestrzenna, prowadząca ostatecznie do eliminacji z polskiej, narodowej 
przestrzeni kulturowej elementów „obcych” i „wrogich”, jakimi, według ówczesnych 
haseł, byli Żydzi. Trzecim składnikiem mającym wpływ na radykalizację postaw 
antysemickich było siłowe wprowadzenie w 1933 roku nowej ustawy o szkołach 
akademickich. Ograniczała ona autonomię uczelni, ingerowała w dotychczasowy 
sposób funkcjonowania organizacji studenckich oraz – w konsekwencji później-
szych ustaleń legislacyjnych – zmieniała system opłat za studia147.

Powyższe czynniki spowodowały, że od początku lat trzydziestych w każdym 
ośrodku akademickim Polski międzywojennej, a zatem także w Poznaniu, do-
tychczas napięte relacje między polskimi i żydowskimi studentami, weszły w fazę 

146 Por.: D. Mycielska, Postawy polityczne profesorów…, s. 304-311; K. Krasowski, Wydział Praw-
no-Ekonomiczny Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919-1939. Studium historycznoprawne, Poznań 
2006, s. 209-210; M, Jakś-Ivanovska, Profesorowie Uniwersytetu Poznańskiego. 1919-1939, Poznań 2021, 
s. 366-376; P. Okulewicz, „Nie dopuszczajcie do swoich dusz trucuzny”. „Wielka polityka” na Uniwersytecie 
Poznańskim w latach 1919-1935, „Kronika Miasta Poznania” 2019, nr 1, s. 142-164. Ogólnie na temat 
radykalizacji postaw antyżydowskich zob.: M. Pielka, Radykalizacja nastrojów antysemickich w latach 
trzydziestych w Drugiej Rzeczypospolitej, „Scripta Historica” 21, 2015, s. 123-146.

147 Reforma szkolnictwa wyższego była tylko fragmentem kompleksu ustaw zmieniających struk-
turę szkolnictwa w Polsce. Zob. na ten temat: Z. Osiński, Janusz Jędrzejewicz. Piłsudczyk i reformator edu-
kacji (1885-1951), Lublin 2007, szczególnie s. 163-175. Na temat wprowadzenia nowej ustawy o szkołach 
akademickich w 1933 roku i jej skutków prawnych zob.: K. Krasowski, Wydział Prawno-Ekonomiczny…, 
s. 21-30, 36-38, 46-70. Obszerne opracowanie relacjonujące przebieg procesu legislacyjnego zob.: I. Czuma, 
Reforma akademicka z 1933 roku (historia, przemówienia, tekst ustawy), Warszawa 1934. 
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otwartej wrogości i konfrontacji. Na uniwersytecie w Poznaniu można w tym czasie 
obserwować pojawienie się ostrej, rasistowskiej retoryki, a przemoc fizyczna stała 
się na przełomie lat 1935 i 1936 niemal codziennością.

Wspomniane dwa zgony studentów w 1931 i 1932 roku roznieciły silne na-
stroje antyżydowskie. Pierwszy z nich, czyli śmierć Stanisława Wacławskiego, był 
wynikiem nieszczęśliwego wypadku podczas rozruchów antysemickich na Uni-
wersytecie Wileńskim. Ruch narodowy instrumentalnie ją wykorzystał: wykreował 
Wacławskiego na męczennika. Okoliczności jego śmierci zostały porównane do 
ukamieniowania148. Napis na grobie studenta brzmi: „Padł w walce o Wielką Polskę, 
ukamieniowany przez Żydów”. Późniejsza o rok śmierć lwowskiego studenta Jana 
Grodkowskiego także została obudowana nacjonalistyczną, męczenniczą retoryką, 
pomimo budzących wątpliwości okoliczności zgonu. O ile bowiem śmierć S. Wa-
cławskiego miała związek z konfliktem między polskimi i żydowskimi studentami, to 
śmierć J. Grodkowskiego była wynikiem ulicznej awantury, w której obok studentów 
z korporacji Lutico-Venedia brali udział żydowscy batiarzy i towarzysząca im pol-
ska prostytutka149. Obydwa tragiczne wydarzenia wywołały masowe demonstracje 
i zamieszki antyżydowskie we wszystkich miastach akademickich międzywojennej 
Polski, które powtarzały się w listopadzie w każdym kolejnym roku akademickim150.

148 Relację z wypadków w Wilnie szczegółowo przedstawili m.in.: A. Srebrakowski, Sprawa Wa-
cławskiego. Przyczynek do historii relacji polsko-żydowskich na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, 

„Przegląd Wschodni” 9, 2004, nr 3, s. 575-601; N. Aleksiun, Studenci z pałkami: rozruchy antyżydowskie 
na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, [w:] Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, 
t. 2: Studia przypadków (do 1939 roku), red. K. Kijek, A. Markowski, K. Zieliński, Warszawa 2019, szcze-
gólnie fragment od s. 354.

149 Por.: G. Mazur, Szkic do dziejów stosunków polsko-żydowskich we Lwowie w okresie międzywojen-
nym, [w:] Świat NIEpożegnany. Żydzi na dawnych ziemiach wschodnich Rzeczypospolitej w XVIII-XX wie-
ku, red. K. Jasiewicz, Warszawa – Londyn 2004, s. 411-413; tenże, Sprawa śmierci Jana Grodkowskiego. 
Z dziejów wystąpień antyżydowskich we Lwowie w okresie międzywojennym, [w:] Myśl i polityka. Księga 
pamiątkowa dedykowana profesorowi Jackowi Marii Majchrowskiemu, red. B. Szlachta, cz. 3, Kraków 
2011, s. 85-93; A. Biedrzycka, Kalendarium Lwowa. 1918-1939, Kraków 2012, s. 637-638; M. Natkowska, 
Numerus clausus…, s. 35. Na temat sporów w prasie o to, czy Grodkowski „zasługuje na męczeństwo” 
zob.: A. Graboń, Problematyka żydowska…, s. 173-177, która zwróciła uwagę na dosadny cytat z lekarza 
higienisty Walentego Łukasza Miklaszewskiego, który pisał: „Pijany student, włóczący się po domach 
publicznych, bijący się z alfonsami i szumowinami o nierządnicę, zarżnięty przez nich sromotnie, staje się 
przedmiotem rozruchów studenckich w całej Polsce, za którego odprawia się nabożeństwa na wezwania 
korporacyj, które winny wyprzeć się łączności z tak sromotnie skompromitowaną jednostką” i konstatował: 

„Stan cielesny, zdrowotny, moralny rodzinny i obywatelski klas pracujących umysłowo jest jeszcze u nas 
rozpaczliwy” – W. Miklaszewski, Pracownicy umysłowi ze stanowiska higieny społecznej, „Wiedza Lekarska” 
8, 1933, s. 235. Komentarz studenckiej prasy żydowskiej zob.: Wniosek posłów Koła Żydowskiego w sprawie 
ekscesów antyżydowskich we Lwowie, „Trybuna Akademicka”, nr 100, 1933, s. 7-11.

150 Por.: M. Natkowska, Numerus clausus…; P. Tomaszewski, Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie 
w latach 1919-1939. Studium z dziejów organizacji i postaw ideowych studentów, Toruń 2018, s. 493-521; 
N. Judzińska, Po wykładzie wysłuchanym na stojąco. Strategie uciszania głosów żydowskich studentek 
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W Poznaniu przełomu lat dwudziestych i trzydziestych atmosfera między 
polskimi i żydowskimi studentami nie była tak napięta, jak w innych ośrodkach 
akademickich. Wprawdzie w czerwcu 1929 w Poznaniu odbyło się masowe zgro-
madzenie w proteście przeciwko rzekomej żydowskiej profanacji procesji Bożego 
Ciała we Lwowie, a po wspomnianym wyżej wiecu doszło do zamieszek w mieście, 
ale było to odosobnione wydarzenie151. Z kolei w listopadzie 1931, w tym samym 
czasie, kiedy w Wilnie rozgrywały się zamieszki, podczas których zginął S. Wacław-
ski, w Poznaniu, w westybulu Auli Uniwersyteckiej odbył się wiec zwołany przez 
Poznański Komitet Akademicki. Podczas jego trwania omawiano m.in. sprawę 
żydowskich studentów, których „zalew” w szkołach wyższych „grozi zażydzeniem 
inteligencji w Polsce, a co za tem idzie upadkiem kultury polskiej i obyczajów”. 
Według mówców „żywioł żydowski zachwaścił pracownie uniwersyteckie i bezu-
stannie pracuje nad zmianą tych warsztatów polskiej pracy naukowej na siedliska 
pałających nienawiścią do Polski Żydów”152. Sytuacja zasadniczo zmieniła się po 
dotarciu do miasta wieści o wileńskiej tragedii. 12 listopada w westybulu Auli Uni-
wersyteckiej odbył się kolejny wiec – jeden z najliczniejszych wieców studenckich 
w okresie międzywojennym, który zgromadził około czterech tysięcy uczestników. 
Brał w nim udział rektor Uniwersytetu Poznańskiego Jan Sajdak. W wystąpieniach 
wiecowych i w uchwalonej rezolucji odwoływano się do Polaków, którzy „nie po 
to budowali we wszystkich pokoleniach wolną i niepodległą Rzeczpospolitą, by 
dzisiaj ich przedstawiciele stać się mieli przedmiotami ohydnych zamachów ze 
strony rozwydrzonych żydowskich bojówek”153. Wzywano władze do wprowadze-
nia numerus clausus, a po wiecu młodzież akademicka demonstrowała na ulicach 
miasta, zaczepiając Żydów i powodując awantury w żydowskich lokalach154. 

W tym czasie endecki „Kurier Poznański” przez kilka dni na pierwszych stro-
nach podgrzewał antyżydowską atmosferę nagłówkami: W Wilnie Żydzi zabili 

wobec getta ławkowego, „Autobiografia” 2020, nr 1, s. 275-291; K. Rędziński, Kontrowersje i konflikty 
w środowisku studenckim we Lwowie w latach 1919-1939, „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza 
w Częstochowie” 25, 2016, nr 2, s. 440-444; B. Głębocki, Problematyka żydowska w prasie i publicystyce…, 
s. 648-650; P. Forecki, „Żydom wytaczamy bezwzględną walkę”…

151 Wiec odbył się 8 czerwca 1929, planowany był w holu Collegium Medicum (ob. Collegium 
Maius), na co nie zgodził się dziekan Wydziału Medycznego, prof. Stefan Różycki; ostatecznie został zorga-
nizowany na dziedzińcu Nowego Domu Akademickiego (ob. DS Hanka). Por.: Z powodu zajść w Poznaniu, 

„Dziennik Poznański”, nr 132 z 11 czerwca 1929, s. 1. Na temat wydarzeń we Lwowie zob.: A. Biedrzycka, 
Kalendarium Lwowa. 1918-1939, Kraków 2012, s. 474-478.

152 Wielki wiec protestacyjny studentów poznańskich, „Kurier Poznański”, nr 514 z 7 listopada 
1931, s. 9.

153 4000 akademików poznańskich manifestuje przeciw gwałtom żydowskim, „Kurier Poznański”, 
nr 523 z 13 listopada 1931, s. 1.

154 Tamże.
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studenta Polaka, Bandy Żydów w Wilnie napadają i biją chrześcijan, Po gwałtach 
żydowskich w Wilnie, O walkę z naporem żydowskim155. Bardziej powściągliwy był 
prorządowy „Dziennik Poznański”, informując o Tragicznym plonie manifestacyji 
antysemickich156. Nawet organizacje studenckie niesprzyjające ruchowi narodo-
wemu (np. Myśl Mocarstwowa, Legion Młodych) wyrażały zaniepokojenie tymi 
wydarzeniami. W sobotę, 14 listopada 1931 studenci Uniwersytetu i Wyższej Szkoły 
Handlowej (ob. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) podjęli strajk i zgromadzili 
się na mszy żałobnej w kaplicy Nowego Domu Akademickiego (ob. DS Hanka). 
W wydarzeniu brali także udział profesorowie uniwersyteccy z rektorem Sajda-
kiem na czele, a jego liczebność została w „Kurierze Poznańskim” oszacowana 
na pięć tysięcy osób. Po mszy młodzież zorganizowała wspomniany już pochód 
pod Collegium Anatomicum, gdzie demonstrowano przeciw zatrudnieniu przez 
prof. Różyckiego asystenta pochodzenia żydowskiego157. 

Napięta sytuacja w Poznaniu utrzymywała się jeszcze długo, gdyż miesiąc 
później, 13 grudnia, po odwołaniu odczytu na temat historii kultury żydowskiej 
w domu ewangelickim, zgrupowana tam młodzież studencka i gimnazjalna roz-
poczęła w mieście antyżydowskie zamieszki. Pobito szereg osób. Dramatyczne 
wydarzenie opisał „Dziennik Poznański”, relacjonując pobicie Żydówki, którą za-
ciągnięto pod budowany właśnie pomiędzy Collegium Minus a zamkiem pomnik 
Najświętszego Serca Jezusowego158.

Wydarzenia z Wilna wpłynęły także na sformułowanie szeregu programowych 
postulatów wobec żydowskich studentów. Co charakterystyczne, część z nich do-
tyczyła także ogólnego podejścia do społeczności żydowskiej w Polsce i nie była 
związana z uniwersytetem ani życiem studenckim. W wypadku Uniwersytetu Po-
znańskiego postulaty te obejmowały następujące kwestie: 1) całkowite oddzielenie 
Polaków od żydowskiej społeczności oraz separację od wszelkich materialnych 
i symbolicznych wytworów żydowskiej kultury; 2) wprowadzenie numerus clau-
sus na uniwersytetach jako „minimum dla stworzenia warunków naszego bytu 
kulturalnego”; 3) oddzielenie żydowskiej inteligencji od polskiej inteligencji oraz 
wprowadzenie zasady, że nie wpływają one na siebie wzajemnie159. 

Rok później, w Poznaniu ponownie manifestowano gorące emocje po śmierci 
lwowskiego studenta Jana Grodkowskiego. I znowu prasa narodowa odegrała waż-

155 „Kurier Poznański”, nr od 519 do 525, z 11-14 listopada 1931, s. 1.
156 „Dziennik Poznański”, nr 262 z 12 listopada 1931, s. 1.
157 Wielka manifestacja żałobna młodzieży poznańskiej, „Kurier Poznański”, nr 526 z 14 listopada 

1931, s. 1; na temat zatrudnienia asystenta przez prof. Różyckiego zob. przyp. 32-36 w niniejszym artykule.
158 Niepoczytalny wybryk młodzieży akademickiej i gimnazjalnej, „Dziennik Poznański”, nr 289 

z 15 grudnia 1931, s. 4; Ofensywa żydowska w Poznaniu, „Kurier Poznański”, nr 574 z 14 grudnia 1931, s. 4.
159 St. Cz., Nasze stanowisko, „Kurier Poznański”, nr 527 z 15 listopada 1931, s. 9.
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ną rolę w eskalowaniu nastrojów. Głoszone hasła były jednak bardziej stonowane. 
Akcentowano głównie studencki status J. Grodkowskiego. Mniej czytelne były hasła 
związane z męczeńską interpretacją jego śmierci160. Na 30 listopada 1932 organizacje 
studenckie zwołały do westybulu Auli Uniwersyteckiej wiec, poprzedzony mszą ża-
łobną w kaplicy Nowego Domu Akademickiego. Senat akademicki zawiesił na sześć 
godzin zajęcia na Uniwersytecie. Rezolucja powiecowa, obok tych samych punktów, 
które były poruszane rok wcześniej, zawierała także inne, wcześniej nieobecne postu-
laty. Do takich należy zaliczyć żądanie stosowania banicji dla „Żydów przestępców 
politycznych”, zamknięcia granic dla Żydów chcących wjechać do Polski, a przede 
wszystkim żądanie „wypowiedzenia traktatu o mniejszościach, którego twórcą jest 
mafja żydowska, nadużywająca go do szkodzenia Polsce na terenie międzynaro-
dowym”161. Po zakończeniu wiecu młodzież akademicka przeszła ulicami miasta. 

W demonstracjach po śmierci S. Wacławskiego i J. Grodkowskiego aktyw-
ną rolę odgrywały władze uniwersyteckie. Senat zawieszał zajęcia na czas wieców 
i mszy żałobnych, w manifestacjach w roku 1931 uczestniczył ówczesny rektor Jan 
Sajdak, a w 1932 brał on udział w wiecu jako prorektor, „nawołując młodzież do 
walki z żydostwem, planowej, spokojnej i przemyślanej”162. Nie ma wątpliwości, 
że manifestująca przeciwko „zbirom żydowskim” młodzież czuła wsparcie Uni-
wersytetu (zob.: Wybór źródeł, nr 14-18).

Wydarzenia te wywołały także silne emocje antyżydowskie w codziennym 
życiu studenckim. Znany jest przypadek żydowskiego studenta Lwa Grinberga vel 
Suły z Łodzi, który w roku akademickim 1932/33 rozpoczął studia na Wydziale 
Rolniczo-Leśnym. Wydział ten nie był często wybierany przez studentów wyznania 
mojżeszowego, a mimo to antysemicka atmosfera musiała być na nim powszechna. 
Lew Grinberg-Suła w piśmie do dziekanatu tak przedstawiał swoje doświadczenia: 

„niestety w dwa tygodnie po moim przyjeździe jeszcze przed immatrykulacją zmu-
szony zostałem opuścić Poznań wskutek wybitnie agresywnych wystąpień kolegów 
[z] wydziału rolnego (jestem wyznania mojżeszowego)”163. Student Grinberg przy-
słał do dziekanatu Wydziału Rolniczo-Leśnego prośbę o odesłanie mu świadectwa 
dojrzałości i odpisu aktu urodzenia i przy okazji zamieścił powyższy fragment, tłu-
maczący powód porzucenia studiów w Poznaniu. Podobnych sytuacji, kiedy w ak-
tach zachowały się dowody wydania dokumentów studentom, którzy zrezygnowali 

160 Hołd Lwowa ofiarze [sic!] zbrodni żydowskiej, „Kurier Poznański”, nr 548 z 30 listopada 1932, s. 1. 
161 Manifestacje antyżydowskie, „Kurier Poznański”, nr 550 z 1 grudnia 1932, s. 2. Por. też: Mani-

festacje młodzieży akademickiej, „Dziennik Poznański”, nr 277 z 1 grudnia 1932, s. 4.
162 Manifestacje antyżydowskie, „Kurier Poznański”, nr 550 z 1 grudnia 1932, s. 2.
163 Archiwum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, akta osobowe studentów Wydziału Rol-

niczo-Leśnego za lata 1919-1939, Lew Grinberg vel Suła. Za zwrócenie uwagi na powyższe akta dziękuję 
Paniom Celinie Barszczewskiej, Oliwii Gromadzkiej, Magdalenie Patrzałek-Grześ, Agnieszce Zawiszy.
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z dalszej nauki, jest więcej. Jest to jednak jedyny przypadek, w którym były student 
wyznania mojżeszowego swoje odejście tłumaczył antysemickimi prześladowaniami. 
W innych przypadkach najczęściej nie wiadomo, dlaczego studia zostały przerwane.

Silne antyżydowskie emocje panujące na Uniwersytecie Poznańskim zostały 
wzmocnione w początku 1933 roku przez siłowe wprowadzenie przez rząd i par-
lament nowej ustawy o szkołach akademickich. We wszystkich miastach uniwer-
syteckich odbywały się protesty przeciw jej wprowadzeniu. Sprawa dotyczyła nie 
tylko studentów, ale także grona profesorskiego, senatów akademickich i rekto-
rów164. Ci ostatni w proteście gremialnie złożyli urzędy, jednak ich dymisje nie 
zostały przyjęte przez senaty akademickie. Studenci martwili się, że nowa ustawa 
zawiesi funkcjonowanie korporacji i międzyuczelnianych stowarzyszeń akademic-
kich. Strajki na uczelniach rozpoczęły się we wszystkich miastach akademickich; 
w Poznaniu 3 marca 1933, a centrum protestu był Nowy Dom Akademicki. Aby 
załagodzić sytuację, rektor Uniwersytetu Poznańskiego zawiesił wykłady. Sytuacja 
jednak eskalowała, a napięcie przeniosło się także do gmachu Wyższej Szkoły 
Handlowej. 6 marca na ulicy Św. Marcin doszło do użycia broni przez jednego ze 
studentów. Endecka prasa donosiła z satysfakcją, że był to zwolennik organizacji 
sanacyjnej, członek Legionu Młodych165. Strajk zakończył się 13 marca 1933 po 
uchwaleniu nowej ustawy przez sejm166. 

Wydarzenia z marca 1933 były o tyle istotnym elementem akademickiego 
życia w Poznaniu, że do obecnej dotąd stale przemocy symbolicznej wprowa-
dziły przemoc fizyczną. Przy czym niejednokrotnie granica między nimi stawała 
się coraz trudniej dostrzegalna. Przykładem niech będą wydarzenia z 21 lutego 
1933, kiedy po zakończeniu wiecu, przed gmachem Auli Uniwersyteckiej, na la-
tarni zawieszono i spalono kukłę oznaczoną plakatem „Nowa ustawa o szkołach 
akademickich”167. Podczas demonstracji została wywieszona fałszywa klepsydra, 
informująca o śmierci prof. Stanisława Nowakowskiego, „zwolennika Brześcia 

164 Rektorzy uczelni państwowych już w 1931, 1932 i 1933 roku dawali wyraz swoim obawom, że 
nowa ustawa poważnie narusza autonomię uczelni. Por.: Konferencje rektorów szkół akademickich…, s. 273; 
AUAM, Rektorat, sygn. 15/596 – Protokół z nadzwyczajnej Konferencji Rektorów Szkół Akademickich, 
odbytej w Warszawie w dniach 11 i 12 lutego 1932 r.; Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akta Senatu 
Akademickiego Uniwersytetu Jagiellońskiego 1849-1939, sygn. S II 556 – Protokół zwyczajnej Konferencji 
Rektorów, odbytej w dniach 31 III i 1 IV 1932 w Krakowie. 

165 Krwawe zajścia na uczelniach poznańskich, „Kurier Poznański”, nr 108 z 7 marca 1933, s. 1; Bojówki 
wywołały krwawe rozruchy na uniwersytecie poznańskim, „Orędownik Wielkopolski”, nr 55 z 8 marca 1933, s. 4.

166 Szczegółowy przebieg strajku zob.: APP, Starostwo Grodzkie miasta Poznania, sygn. 58, k. 1-10: 
pismo policji do Prokuratury sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 1933; na temat przebiegu 
strajku i jego następstw dla relacji między profesorami Uniwersytetu Poznańskiego por.: K. Ilski, A. Ko-
tłowska, Jan Sajdak (1882-1967), Poznań 2019, s. 103-114.

167 APP, Starostwo Grodzkie miasta Poznania, sygn. 58, k. 1.
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i wielbiciela żydów”168. Młodzież narodowa nie darzyła sympatią prof. Nowakow-
skiego przynajmniej od 30 listopada 1932, wtedy to został on pobity przez osoby 
noszące znak zielonej wstążki169. W „Dzienniku Poznańskim” ukazał się wów-
czas list profesora, który jednoznacznie oskarżał młodzież narodową o pobicie170. 
W lutym 1933 prof. Nowakowski w tym samym dzienniku ogłosił obszerny tekst, 
wytykając młodzieży narodowej ścisłe związki z „Kurierem Poznańskim”, a także 
udział w licznych wystąpieniach antyżydowskich oraz przeciwko młodzieży demo-
kratycznej na Uniwersytecie Poznańskim171. Szczególnie ten ostatni tekst wywołał 
niezadowolenie młodzieży narodowej, skutkujące manifestacyjnym ogłoszeniem 
śmierci publicznej S. Nowakowskiego.

W okresie strajku i demonstracji marcowych w 1933 roku na porządku dzien-
nym było także stosowanie bezpośrednich form przemocy fizycznej. Strajkujący 
studenci bronili dostępu do budynków uczelni, odbywały się liczne przepychanki 
pomiędzy strajkującą endecką młodzieżą a zwolennikami rozwiązań sanacyjnych. 
Standardem stało się używanie w bójkach lasek i kastetów. Studenci wielokrotnie 
korzystali z pomocy medycznej. Ta skala przemocy fizycznej była wcześniej w Po-
znaniu rzadkością, a w akademickich realiach stolicy Wielkopolski – nowością. 
Wpłynęła ona znacząco na kolejne wydarzenia w relacjach polsko-żydowskich 
na Uniwersytecie Poznańskim. Ponadto od 1933 roku stałym elementem wieców 
studenckich stała się kwestia obniżenia opłat za studia, która w retoryce wiecowej 
płynnie łączyła się z problematyką antyżydowską.

Szczególnie widoczne stało się to trzy lata później, jesienią 1936, kiedy studenci 
protestowali przeciwko wprowadzeniu nowych regulacji w opłatach za studia. Był 
to już okres, kiedy w retoryce nacjonalistycznej bycie Żydem łączono z byciem 
komunistą. Wiec zwołany 30 października 1936 przez Narodowy Komitet Aka-
demicki odbywał się pod hasłem: Precz z żydokomuną i masonerią. Przyjęta na 
wiecu rezolucja głosiła m.in.:

Polska młodzież akademicka, stwierdzając działalność ręki żydowskiej w prowoko-
waniu komunistycznych zamieszek, wzywa naród polski do zjednoczenia się przeciw 
rozkładowym wpływom żydowskim we wszystkich sferach życia. […] Polska młodzież 

168 Tamże.
169 Na temat ruchu zielonej wstążki zob.: P. Forecki, „Żydom wytaczamy bezwzględną walkę”…
170 List profesora Stanisława Nowakowskiego, „Dziennik Poznański”, nr 279 z 3 grudnia 1932, s. 4. 

Dochodzenie przeprowadzone na Uniwersytecie Poznańskim nie potwierdziło jednak jednoznacznie 
oskarżeń prof. Nowakowskiego o udział studentów w pobiciu, co zakomunikował rektor Stanisław Paw-
łowski oświadczeniem z początku stycznia 1933 roku. Por.: Zdemaskowane oszczerstwo, „Kurier Poznański”, 
nr 9 z 6 stycznia 1933, s. 9.

171 S. Nowakowski, Zrywam maskę, „Dziennik Poznański”, nr 37 z 15 lutego 1933, s. 1-2.
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akademicka żąda odebrania praw politycznych Żydom oraz [wprowadzenia – M.M.] 
numerus nullus dla nich na uczelniach akademickich172. 

Zamieszki, jakie jesienią 1936 wybuchły na uniwersytetach w Wilnie, Lwowie, 
a przede wszystkim w Warszawie, należały do najbardziej dramatycznych wystą-
pień studentów w całym okresie dwudziestolecia międzywojennego173. Blokada 
Uniwersytetu Warszawskiego, oddanie władzy rektora w ręce rządowego komi-
sarza, głodówka studentów w Wilnie, seria zamachów bombowych i zamknięcie 
tamtejszego uniwersytetu – to tylko przykłady tego, jak daleko zaszło stosowanie 
przemocy w szkołach wyższych174. 

W Poznaniu, jak w pozostałych miastach akademickich, domagano się ob-
niżenia opłat, jednocześnie poruszano kwestię obecności żydowskich studentów 
na uniwersytecie, a szerzej wygłaszano poglądy na temat żydowskiej mniejszości 
i zgłaszano żądania dotyczące polityki państwa wobec niej. Spontaniczny wiec 
odbył się w 25 listopada 1936 w holu Collegium Minus. Podczas zgromadzenia 
przemawiało szereg osób, m.in. prezes Młodzieży Wszechpolskiej Antoni Wolnie-
wicz. Młodzież sformułowała rezolucję wiecową, żądającą obniżenia opłat, popie-
rającą wprowadzenie numerus nullus i getta ławkowego oraz żądającą ogłoszenia 
eksterytorialności Nowego Domu Akademickiego. Rektor Antoni Peretiatkowicz 
odmówił spełnienia żądań, co poskutkowało rozpoczęciem okupacji domu stu-
denckiego175. 

Następnego dnia, 26 listopada, na nadzwyczajnym posiedzeniu zebrał się se-
nat, który zatwierdził decyzję rektora o zawieszeniu zajęć na całym uniwersytecie 
i postawił jednocześnie ultimatum, że jeśli uspokojenie nastrojów nie nastąpi do 

172 Akademicy poznańscy w służbie narodu, „Kurier Poznański”, nr 507 z 31 października 1936, s. 2.
173 W kontekście wzmożenia wystąpień antysemickiej przemocy – także poza szkołami wyższymi – 

rok 1936 był wyjątkowy. W całym kraju dochodziło do licznych pobić, napaści na Żydów i ich mienie, 
a nawet do zorganizowanych wystąpień pogromowych. Ogromną skalę zjawiska dostrzegała i policja, 
i media rządowe. Por. w kontekście ogólnopolskim: J. Żyndul, Zajścia antyżydowskie w Polsce w latach 
1935-1937, Warszawa 1994; Sz. Rudnicki, Żydzi w parlamencie…, s. 463-464; M. Natkowska, Numerus 
clausus... Zob. też: B. Głębocki, Problematyka żydowska w prasie i publicystyce obozu narodowego…, 
s. 646-648. W kontekście poznańskim zob.: P. Matusik, Historia Poznania, t. III…, s. 214-215.

174 Por. na ten temat z różnych punktów widzenia: A. Redzik, Zarys historii Uniwersytetu Jana 
Kazimierza (perspektywa ustrojowa i ogólnouniwersytecka), [w:] A. Redzik, R. Duda, M. Mudryj i in., 
Academia militans. Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie, Kraków 2015, s. 190; J. Draus, Uniwersytet 
Jana Kazimierza we Lwowie. Portret kresowej uczelni, Kraków, 2007, s. 64; P.M. Majewski, Społeczność 
akademicka 1915-1939, [w:] Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego. 1915-1945, red. P.M. Majewski, Warsza-
wa 2016, s. 283-284; N. Judzińska, Bombs in Vilnius. Radicalization of Antisemitic Attitudes and Practices 
Before World War II, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 53, 2021.

175 Polscy akademicy w obronie swych praw, „Kurier Poznański”, nr 551 z 26 listopada 1936, s. 2; 
Położenie na wyższych uczelniach, „Kurier Poznański”, nr 553 z 27 listopada 1936, s. 1.
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końca miesiąca, to zajęcia pozostaną zawieszone do końca trymestru. Zapoznano 
się także z treścią rezolucji wiecowej z poprzedniego dnia176. Blokada Nowego 
Domu Akademickiego była doskonałą okazją do zamanifestowania problemów 
bytowych studentów, ale także, jak podkreślano, do zwrócenia uwagi na kwestie 
narodowe. Podczas konferencji z przedstawicielami senatu akademickiego profe-
sorowie popierali postulaty studentów, a niejednokrotnie – pomimo innych celów 
protestów – wracali do „kwestii żydowskiej”177. Przemówienia wygłaszane z okien 
domu studenckiego i zawieszone tam transparenty, a także poparcie, jakie akade-
micy uzyskali od endeckich gazet w Poznaniu, pozwalało głośno szerzyć poglądy 
narodowe i nacjonalistyczne, a hasła walki z „żydokomuną” i „masonerią” weszły 
do kanonu studenckiej retoryki (zob.: Wybór źródeł, nr 31).

Z punktu widzenia wpływu studentów na życie społeczne i kulturalne Pozna-
nia ważne wydają się reakcje publiczności zgromadzonej wokół Nowego Domu 
Akademickiego. Według relacji prasowych zebrani wyrażali poparcie dla studen-
tów oraz wznosili okrzyki antyżydowskie178. Co więcej, studenci zaprotestowali 
przeciw wystawieniu w poznańskim Teatrze Polskim sztuki Mariana Hemara 
i Juliana Tuwima pt. Kariera Alfa Omegi, którą uznali za sztukę żydowską. W tej 
sprawie studentów odwiedzili dyrektorzy teatru, a nawet Adolf Dymsza, jednak 
nic nie wskórali179.

Blokada Nowego Domu Akademickiego zakończyła się w niedzielę 29 listopada. 
Ogromną rolę w rozładowaniu sytuacji odegrali przedstawiciele senatu akademic-
kiego, którzy kilkakrotnie konferowali z młodzieżą okupującą dom akademicki. 
Warto też zwrócić uwagę na retoryczne zabiegi towarzyszące zakończeniu blokady. 
Po pierwsze, w opublikowanym oświadczeniu końcowym młodzież odwróciła 
porządek problemów, o które walczyła. Centralne miejsce zajęła sprawa żydow-
ska. „Młodzież akademicka, rozumiejąc niebezpieczeństwo żydowskie, dąży przez 
spolszczenie nauki do odżydzenia życia kulturalnego, publicznego i społeczno-go-
spodarczego Polski”. Dopiero po tej deklaracji w oświadczeniu poruszono kwestie 
bytowe, które tydzień wcześniej stały się powodem do strajku180. Po drugie, ważną 
rolę w proteście studenckim odegrał wątek religijny. Codziennie odprawiane msze 
w kaplicy Nowego Domu Akademikiego pełniły funkcję konsolidującą  okupujących 

176 Protokoły…, t. III, s. 472.
177 Np. prof. Winiarski przywołał sprawę segregacji przestrzennej, popierając w tej kwestii młodzież 

narodową. Por.: Postulaty młodzieży znajdują zrozumienie u Senatu uniw. poznańskiego, „Kurier Poznański”, 
nr 555 z 28 listopada 1936, s. 1.

178 Położenie na wyższych uczelniach, „Kurier Poznański”, nr 555 z 28 listopada 1936, s. 2.
179 W sprawie sztuki Hemara i Tuwima, „Kurier Poznański”, nr 554 z 28 listopada 1936, s. 5; Sprawa 

sztuki żydowskiej, „Kurier Poznański”, nr 555 z 28 listopada 1936, s. 1.
180 Zakończenie blokady Domu Akademickiego, „Kurier Poznański”, nr 557 z 29 listopada 1936, s. 1.
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gmach studentów. Po zakończeniu blokady studenci udali się pod odsłonięty jesie-
nią 1932 w pobliżu Collegium Minus pomnik Najświętszego Serca Jezusowego181. 
Monument ten miał silny dewocyjny wydźwięk i ze względu na liczne dekoracje 
o religijnym charakterze wymuszał dewocyjne gesty. Podczas manifestacji pod 
pomnikiem młodzież połączyła stare i nowe elementy głoszonych idei, najpierw 
odśpiewując religijny hymn „My chcemy Boga”, następnie intonując narodową 
w treści „Rotę”, zaś na koniec sięgnięto po pieśń młodzieży narodowej „Hymn 
młodych”, który podczas blokady Nowego Domu Akademickiego okupujący go 
studenci śpiewali wspólnie z towarzyszącymi im na chodnikach mieszkańcami 
Poznania182 (zob.: Wybór źródeł, nr 32). To połączenie utworów religijnych i pa-
triotyczno-narodowych miało symboliczny charakter i prognozowało wydarzenia 
drugiej połowy lat trzydziestych także w odniesieniu do postaw wobec studentów 
żydowskich.

Podczas demonstracji po śmierci studenta Wacławskiego w roku 1931, po 
śmierci studenta Grodkowskiego w 1932 oraz podczas strajków związanych z wpro-
wadzaniem nowej ustawy o szkołach akademickich w 1933 dawne hasła żądające 
zastosowania numerus clausus wobec żydowskich studentów łączyły się płynnie 
z postulatem wprowadzenia getta ławkowego. Zależność taką można dostrzec we 
wszystkich ośrodkach akademickich ówczesnej Polski. O ile jednak forma walki 
o ograniczenie liczby przyjmowanych do szkół wyższych Żydów jeszcze z trudem 
mieściła się w ramach procedur prawnych, to wprowadzenie segregacji przestrzen-
nej na uczelniach zostało już wymuszone na władzach rektorskich. Młodzież nie 
przebierała w środkach, a opanowanie nastrojów było niezwykle trudne. 

Podnoszono różne argumenty, od czysto praktycznych (segregacja miała przy-
nieść uspokojenie nastrojów antyżydowskich), przez kulturowe (niemieszanie in-
teligencji polskiej i żydowskiej), po naukowe (udowadniano, że podział młodzieży 
akademickiej na jednorodne kulturowo grupy sprzyja efektywności nauki). Ten 
ostatni argument na łamach „Wszechpolaka” głosił profesor pedagogiki Uniwer-

181 Na temat pomnika zob. m.in.: H. Hałas, Pomnik Najświętszego Serca Pana Jezusa, „Kronika 
Miasta Poznania” 2001, nr 2, s. 120-151; J. Skuratowicz, Pomnik – wotum za odzyskaną wolność, tamże, 
s. 116-119; M. Praczyk, Materia pomnika. Studium porównawcze na przykładzie monumentów w Poznaniu 
i Strasburgu w XIX i XX wieku, Poznań 2015, s. 125-127 oraz opracowanie: M.P. Michałowski, Dzieje Po-
mnika Najświętszego Serca Pana Jezusa w Poznaniu. 1920-1939, [w:] Sacratissimo Cordi Polonia Restituta 
/ Najświętszemu Sercu Polska Odrodzona. Osiemdziesiąta rocznica odsłonięcia i poświęcenia Pomnika 
Najświętszego Serca Pana Jezusa, red. S. Grzesiek, Poznań 2021, s. 21-185.

182 Na temat Hymnu młodych, oficjalnej pieśni młodzieży narodowej, a szczególnie Młodzieży 
Wszechpolskiej zob.: E. Maj, Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji. 1918-1939, Lublin 2010, 
s. 357-359. W Uniwersytecie Poznańskim pieśń tę przyjęło się śpiewać z odkrytą głową, co było niekiedy 
powodem do szykanowania osób, które nie podporządkowywały się temu zwyczajowi. Por.: W zamiesz-
kach studenckich musiała interweniować policja, „Dziennik Poznański”, nr 275 z 28 listopada 1935, s. 4.
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sytetu Poznańskiego Ludwik Jaxa-Bykowski183. To ogólnopolskie pismo Młodzieży 
Wszechpolskiej bardzo często podnosiło kwestię getta ławkowego, a skuteczne 
działania na tym polu ogłaszało z wielką dumą i pompą, prognozując szybką 
zmianę sytuacji na uczelniach.

Na Uniwersytecie Poznańskim segregacja przestrzenna – w nieoficjalnej for-
mie – pojawiła się już wcześniej. W październiku 1933 na drzwiach jadalni w No-
wym Domu Akademickim zawieszono plakat z napisem „Żydom wstęp wzbro-
niony”184. Nie jest jasne, która z organizacji studenckich była odpowiedzialna za 
ten czyn. Odnosił się on nie tylko do mieszkańców domu studenckiego, ale także 
do tych studentów, którzy przychodzili tam korzystać ze stołówki. Miał on zatem 
charakter ogólnouniwersytecki. Warto pamiętać, że nie był to chwilowy zakaz. 
W roku akademickim 1934/35 gościli w Poznaniu studenci medycyny z Pragi, 
którzy spisali swoje wrażenia z pobytu w polskim mieście. Wśród wielu innych 
wrażeń znalazły się także refleksje na temat warunków zakwaterowania w Nowym 
Domu Akademickim, opisane następująco: „czysto tam, każdy mieszka oddzielnie. 
Kobiety nie mają wstępu. Do sal jadalnych: Żydom wstęp wzbroniony!”185. Autorem 
relacji był Přemysl Klíma, który dla utwierdzenia czeskich czytelników, że nie po-
mylił się w tłumaczeniu polskiego komunikatu zawieszonego na drzwiach jadalni, 
podał go także w wersji oryginalnej „Źidom vstęp wzbroniony!”186. 

Getto ławkowe na Uniwersytecie Poznańskim, w postaci oddzielnych miejsc dla 
Żydów, nigdy nie zostało oficjalnie wprowadzone, co nie znaczy, że nie domagali 
się tego polscy studenci. Szczególnie aktywna była tutaj Młodzież Wszechpolska187. 
Kwestię tę często poruszano podczas wieców studenckich, w drukach, a także 
w pewnym momencie stała się elementem, który spowodował strajk studentów.

Najbardziej dramatyczne wydarzenia związane z próbą wprowadzenia prze-
strzennego oddzielenia żydowskich i polskich studentów rozegrały się w końcu 
listopada i początku grudnia 1935. Wówczas to narodowo zorientowani polscy 
studenci demonstracyjnie zastosowali zasadę „oczyszczania” uniwersytetu z ży-
dowskich studentów. W różnych gmachach uniwersyteckich, głównie w Collegium 
Medicum (ob. Collegium Maius) i Collegium Chemicum (ob. Kolegium Heliodora 

183 Głos prof. Jaxy-Bykowskiego w sprawie ghetta, „Wszechpolak”, nr 13 z 25 kwietnia 1937, s. 1. Na 
temat poglądów prof. Jaxy-Bykowskiego zob.: W. Mądry, Stosunki polsko-żydowskie…, s. 16-17; M. Franz, 
A. Magowska, Uniwersytet Poznański w czasie wojny, [w:] M. Franz, T. Janicki, A. Magowska, Uniwersytet 
w czasie wojny. 1939-1945, Poznań 2019, s. 191-193.

184 APP, Starostwo Grodzkie miasta Poznania, sygn. 59, k. 13.
185 J.A. Hejka, Wrażenia czeskich medyków z pobytu na praktyce wymiennej w Polsce, „Życie 

Medyczne” 1936, nr 7, s. 17.
186 P. Klíma, Naši medici v Polsku, „Věstník československých lékařů” 1936, nr 19, s. 718.
187 Zob.: P. Forecki, „Żydom wytaczamy bezwzględną walkę”...
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Święcickiego) studenci ci byli niewpuszczani na zajęcia, wyrzucani z budynków, 
a w niektórych przypadkach także bici.

Przebieg tych wydarzeń znamy z kilku przekazów. Po pierwsze, żydowscy 
studenci i żydowskie studentki skarżyli się rektorowi Stanisławowi Rungemu na 
zachowanie swoich polskich kolegów i koleżanek. Po drugie, sprawa została opi-
sana w kilku gazetach codziennych, także poza Poznaniem188. Po trzecie, zachował 
się raport Wydziału Śledczego Policji Państwowej, który powstał w odpowiedzi 
na interpelację posła Emila Sommersteina w sprawie bezpieczeństwa ludności 
żydowskiej oraz treść interpelacji posła w sprawie bezpieczeństwa młodzieży ży-
dowskiej189. Po czwarte, poszkodowani żydowscy studenci i żydowskie studentki 
złożyli skargi na policyjnych posterunkach, co zaowocowało – relacjonowanymi 
w prasie – procesami sądowym.

W świetle tych przekazów wydarzenia przedstawiały się następująco. Od 10 li-
stopada 1935 w Poznaniu członkowie Młodzieży Wszechpolskiej oraz członkowie 
Sekcji Młodych Stronnictwa Narodowego rozpoczęli „silną agitację przeciwko 
żydom”190. 25 listopada 1935 w gmachu Collegium Medicum i Collegium Chemi-
cum, czyli na Wydziale Lekarskim i Oddziale Farmaceutycznym Wydziału Mate-
matyczno-Przyrodniczego, doszło do rozruchów antyżydowskich. Według ustaleń 
rektoratu, w ogólnym zamieszaniu, jedna osoba – nieznana z imienia – została 
ranna, zaś student Ignacy Pomeranc zgłosił się następnego dnia na posterunek 
policji państwowej i złożył tam skargę191. Według przekazu prasowego, liczba ran-
nych była znaczna, ponadto podczas zajęć klinicznych na piątym roku medycyny 
w Szpitalu Miejskim młodzież endecka zorganizowała szpaler, w którym bito ży-
dowskich studentów192. 26 listopada trzyosobowa delegacja żydowskich studentów 
odwiedziła rektora Stanisława Rungego, jednakże ten nie znalazł uzasadnienia do 
zawieszenia zajęć, radząc studentom powstrzymanie się od udziału w zajęciach 

188 Np. Nowe zajścia antyżydowskie na wszystkich wydziałach uniwersytetu poznańskiego, „Głos 
Poranny”, nr 326 z 27 listopada 1935, s. 2.

189 Sz. Rudnicki, Żydzi w parlamencie…, s. 465; APP, Starostwo Grodzkie miasta Poznania, sygn. 226, 
s. 55; Sprawozdanie stenograficzne z 4 posiedzenia w dniach 5 i 6 grudnia 1935, kol. 145; Interpelacja posła 
dra Emila Sommersteina do Pana Prezesa Rady Ministrów i Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego w sprawie bezpieczeństwa żydowskiej młodzieży akademickiej na wyższych uczelniach, 
złożona na 4 posiedzeniu Sejmu w dniu 5-6 XII 1935 r. Zasoby cyfrowe Biblioteki Sejmowej: https://
biblioteka.sejm.gov.pl [dostęp: lipiec 2021]. 

190 APP, Starostwo Grodzkie miasta Poznania, sygn. 226, s. 55: Raport Komendy Policji Państwowej 
miasta Poznania dla Starosty Grodzkiego z 30 grudnia 1935 r.

191 AUAM, Rektorat, sygn. 15/215: pismo rektora Jonschera do Sądu Okręgowego w Łodzi z 3 wrze-
śnia 1937.

192 AUAM, Rektorat, sygn. 15/215: pismo przewodniczącego Wydziału Karnego Sądu Okręgowego 
w Łodzi do senatu Uniwersytetu Poznańskiego z 20 listopada 1936 r.
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przez kilka dni193. Reakcja S. Rungego – wbrew doniesieniom prasowym – nie była 
aż tak bierna. Uniwersytet zwrócił się bowiem o pomoc do policji, która przez 
całą środę, 27 listopada, wraz z uniwersyteckimi woźnymi kontrolowała wejścia 
do gmachów uczelni. Ponadto policjanci patrolowali wejścia do sal wykładowych. 
Żydowscy studenci tego dnia nie przyszli jednak na zajęcia. Policja dwukrotnie 
przesłuchiwała prezesa Młodzieży Wszechpolskiej Zygmunta Waysa194.

Zdarzenia z poznańskiej uczelni z listopada 1935 znalazły się wśród wielu 
innych przykładów w treści wspomnianej interpelacji posła E. Sommersteina. 
Pisał on: 

Na Uniwersytecie Poznańskim […] trwają wykroczenia przeciwżydowskie od 22 li-
stopada 1935 r., naogół [sic!] pobitych zostało 25 studentów-Żydów. Delegacja stu-
dentów-Żydów prosiła rektora o zagwarantowanie im bezpieczeństwa, na co rektor 
oświadczył, że nie ma dostatecznych środków ku temu. Wobec tego żydowska mło-
dzież akademicka za zezwoleniem rektora wysłała delegację do centralnych władz 
w Warszawie i uchwaliła wobec braku bezpieczeństwa wstrzymać się od uczęszczania 
na wykłady i ćwiczenia195.

Sprawa wydarzeń z 25 listopada 1935 miała ciąg dalszy, który dobrze ukazuje 
podejście poznańskich władz uniwersyteckich do tego typu kwestii. Otóż dwa dni 
później w łódzkim „Głosie Porannym” ukazał się artykuł opisujący zajścia w Po-
znaniu, zawierający kilka uogólnień, które zostały uznane za fałszywe. Prowadzą-
cego to wydanie gazety dziennikarza oskarżono o rozpowszechnianie fałszywych 
informacji, „mogących wywołać niepokój publiczny”. Korespondencja między 
Sądem Okręgowym w Łodzi a rektoratem w Poznaniu wymieniana była ponad 
dwa lata. Ostatecznie, we wrześniu 1937 ówczesny rektor Karol Jonscher odpisał 
sądowi, że zbieranie informacji trwało tak długo, ponieważ rektorat Uniwersytetu 
Poznańskiego nie prowadzi rejestru zajść antyżydowskich. Dalej dementowano, 
że „nie doszło […] do wiadomości władz U.[niwersytetu]P.[oznańskiego] jakoby 
ktokolwiek był w tym dniu ranny. Jeden ze studentów upadając rozbił sobie nos 
i krwawił. Ponadto żaden z pobitych ważniejszych kontuzji nie odniósł […]”196. 

193 Nowe zajścia antyżydowskie na wszystkich wydziałach uniwersytetu poznańskiego, „Głos Poranny”, 
nr 326 z 27 listopada 1935, s. 2. „Głos Poranny” był gazetą codzienną, wychodzącą w Łodzi.

194 Wykłady na Uniwersytecie Poznańskim w asyście policji, „Kurier Poznański”, nr 545 z 27 li-
stopada 1935, s. 1; Policja z uniwersytetu wycofana, „Kurier Poznański”, nr 546 z 27 listopada 1935, s. 3; 
APP, Komenda Policji Państwowej  miasta Poznania, sygn. 14, k. 224.

195 Interpelacja posła dra Emila Sommersteina…, s. 2.
196 AUAM, Rektorat, sygn. 15/215: pismo rektora UP do Sądu Okręgowego w Łodzi z 3 września 

1937; APP, Starostwo Grodzkie miasta Poznania, sygn. 226, s. 55.
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Rektor komentował też doniesienia prasowe, w których padło określenie, że spraw-
cami zajść były „bojówki endeckie”, pisząc, że określenie to „jest bardzo elastyczne, 
a władze U.[niwersytetu]P.[oznańskiego] nie mogły stwierdzić, ani kto imiennie 
brał udział w napaściach na żydów, ani przynależności partyjnej sprawców”197. 
Należy dodać, że zacytowana wersja jest wersją poprawioną. Pierwotna forma tego 
zdania brzmiała „Z określeniem zaś «bojówka endecka» władze U.[niwersytetu]
P.[oznańskiego] spotykają się po raz pierwszy i nie wiedzą kogo ma ta nazwa 
oznaczać”198 (zob.: Wybór źródeł, nr 33).

Przytoczone fragmenty odpowiedzi rektoratu Uniwersytetu Poznańskiego 
ukazują wspomnianą już wcześniej, a obowiązującą na uczelni praktykę bagateli-
zowania tego typu wydarzeń i umniejszania ich znaczenia. Zasada ta była zapewne 
kontynuacją opisanego wcześniej, a rozpoczętego w połowie lat dwudziestych, 
procesu eufemizacji problematyki żydowskiej na Uniwersytecie Poznańskim.

Antyżydowskie zamieszki z listopada 1935, nawet jeśli swoją brutalnością prze-
kraczały wszystko, co na Uniwersytecie Poznańskim wydarzyło się w odniesieniu 
do „kwestii żydowskiej”, były tylko zapowiedzią późniejszych zdarzeń. W sobotę, 
30 listopada w westybulu Auli Uniwersyteckiej odbył się wiec studencki, na którym 
obok przedstawicieli Bratniej Pomocy główną rolę odgrywali działacze Młodzieży 
Wszechpolskiej. Uczestniczyli w nim także przedstawiciele senatu akademickiego 
oraz kuratorzy poszczególnych organizacji młodzieżowych. Uchwalono trzy re-
zolucje, z których trzecia dotyczyła „sprawy żydowskiej” i żądania wprowadzenia 
numerus nullus na wszystkich polskich uniwersytetach199.

W poniedziałek 2 grudnia 1935, jak donosiła prasa, po kilkudniowej przerwie 
wywołanej zamieszkami żydowscy studenci przyszli na zajęcia. Pisano: „młodzież 
akademicka usunęła Żydów z wszystkich sal. Ponieważ Żydzi nie stawiali oporu, 
nigdzie nie doszło do żadnych zajść”200. Ten „uspokajający” ton nie współgrał 
z odczuciami żydowskich studentów, którzy w piśmie z 4 grudnia 1935 do rektora 
Rungego szczegółowo relacjonowali wydarzenia (zob.: Wybór źródeł, nr 21).

Z treści memoriału żydowskich studentów wynika, że usuwanie Żydów z sal 
wykładowych i niewpuszczanie do nich studentów odbywało się z użyciem prze-
mocy fizycznej i trwało od 2 do 4 grudnia 1935. Wydarzenia rozgrywały się w kilku 
budynkach: Collegium Medicum, Collegium Chemicum, Collegium Anatomicum, 
w budynku Chemii Ogólnej Wydziału Rolniczo-Leśnego (ob. siedziba Katedry 

197 AUAM, Rektorat, sygn. 15/215: pismo rektora UP do Sądu Okręgowego w Łodzi z 3 września 
1937.

198 Tamże; por. też: W. Mądry, Stosunki polsko-żydowskie…, s. 12.
199 Sobotnie rezolucje, „Kurier Poznański” nr 559 z 5 grudnia 1935, s. 12.
200 Dzień dzisiejszy na uczelniach Poznania, „Kurier Poznański”, nr 555 z 3 grudnia 1935, s. 4.
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Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu) oraz w Collegium Minus. 
Poszkodowani zostali następujący studenci i następujące studentki: Berek Winer 
(I rok medycyny), Naftali Stempa (II rok medycyny), Szmul Solarz (II rok me-
dycyny), Józef Przedecki (II rok medycyny), Izrael Ryng (IV rok farmacji), Jakub 
Cytryn (I rok rolnictwa), Bar Frydy(e) (I rok rolnictwa), Hersz Chmielnicki (I rok 
rolnictwa), Barbara Rakoczówna (I rok medycyny), Leontyna Westreichówna 
(I rok medycyny), Ryszard Sochaczewski (I rok medycyny), Józef Rein (II rok 
medycyny), Teofila Bądźzdrów (II rok medycyny), Stefania Bolkowska (II rok 
medycyny), Maria Beimówna (V rok farmacji), Hana Wajcówna (V rok farma-
cji), Fela Rekantówna (V rok farmacji), F. Comberówna (V rok farmacji), Helena 
Grünbaumówna, Brane Bądźzdrów (III rok farmacji), Izydor Stecki (III rok farma-
cji), studentka Falkówna (II rok chemii), studentki Melania Rubinówna, Stefania 
Libermanówna, Irena Faustówna, Abram Grosberg (IV rok chemii), studentki 
Rochlinówna, Rothówna i Rotenberżanka. Wymienione studentki i wymienieni 
studenci byli siłą powstrzymywani od wejścia do budynków lub sal wykładowych, 
niekiedy z nich przemocą usuwani, a część z nich została pobita. W kilku wypad-
kach pobicia interweniowała policja201.

Wśród studentek i studentów, którzy przyczynili się do prześladowań koleżanek 
i kolegów w grudniu 1935, z imienia znani są: Zdzisław Olejnik (I rok medycyny), 
Stanisław Rydlewski (I rok medycyny), Jan Olasek (I rok medycyny), Jan Hoja 
(II rok medycyny), Witold Jeske (II rok medycyny), Władysław Busza (V rok 
medycyny), Lech Złotowicz (V rok farmacji), Wanda Kalicka (V rok farmacji), 
Halina Soborska (V rok farmacji), Dąbrowska-Andrzejewska (V rok farmacji), 
Chudziński (I rok rolnictwa), Zygmunt Kornacki (III rok medycyny), Kazimierz 
Jachołkowski (III rok medycyny), Wacław Całka (III rok medycyny), Klemens 
Gdaniec (III lub IV rok chemii), Irena Nowakówka (I rok romanistyki), Edward 
Slósarek (V rok chemii), Jajor (V rok chemii), Lorens (V rok chemii)202.

W kilku przypadkach profesorowie i wykładowcy stawali w obronie prześla-
dowanych Żydówek i Żydów, jednakże w żadnym przypadku interwencja ta nie 
odniosła skutku, gdyż bojówkarze byli wyraźnie rozzuchwaleni. Kiedy profesor 
Antoni Tomasz Jurasz osobiście wprowadził studentkę Marię Beimównę do sali 
wykładowej, polscy studenci opuścili wykład, a podczas zamieszania wybili szybę 
w drzwiach w gabinecie profesora. Profesor Tadeusz Kurkiewicz zgodził się na 
pozostanie żydowskich studentów w sali wykładowej, lecz kiedy ją na chwilę opu-

201 AUAM, Rektorat, sygn. 15/363: Memoriał do Jego Magnificencji Pana Rektora U.P. w Poznaniu 
z 4 grudnia 1935; zob. też: Zajście między studentami, „Dziennik Poznański” nr 283, 4 grudnia 1936, s. 4.

202 AUAM, Rektorat, sygn. 15/363: Memoriał do Jego Magnificencji Pana Rektora U.P. w Poznaniu 
z 4 grudnia 1935.
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ścił, ci zostali z niej wyrzuceni. Profesor Konstanty Hrynakowski podczas jednego 
z incydentów poprosił studentów żydowskich o opuszczenie sali, a innym razem 
zaopiekował się prześladowaną studentką. Profesor Feliks Terlikowski ochronił 
żydowskich studentów, ale w zamian musiał przyrzec studenckim bojówkarzom, 
że jako dziekan nie będzie przyjmował Żydów na Wydział Rolniczo-Leśny.

Wydarzenia z listopada i grudnia 1935 opisane są także w raportach poli-
cyjnych. W sprawozdaniu z 30 grudnia 1935 przygotowanym przez Starostwo 
grodzkie w Poznaniu dla Urzędu Wojewódzkiego wymienione są zarówno anty-
żydowskie ekscesy na terenie uniwersytetu, jak i na terenie miasta. Okazuje się, 
że w tym czasie dochodziło także do demolowania żydowskich kawiarń i domów 
prywatnych. Policja uznała, że głównym inspiratorem wydarzeń na uniwersytecie 
była Młodzież Wszechpolska oraz członkowie Sekcji Młodych Stronnictwa Na-
rodowego, zaś na terenie miasta – stowarzyszenia promujące bojkot żydowskich 
punktów handlowych i usługowych203 (zob.: Wybór źródeł, nr 24).

Wydarzenia z 25 listopada oraz z początku grudnia 1935 na Uniwersytecie 
Poznańskim odbiły się szerokim echem w środowisku akademickim oraz w spo-
łeczności żydowskiej204. Delegacja studentów z Poznania 3 grudnia odwiedziła 
Aleksandra Kawałkowskiego, naczelnika Wydziału Polityki Oświatowej w Mini-
sterstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W Warszawie odbyło 
się także spotkanie z przedstawicielami żydowskich organizacji akademickich 
z różnych miast uniwersyteckich w celu ustalenia dalszych działań205. 

Na skutek omówionych wyżej wydarzeń rektor Runge w środę 4 grudnia 1935 
zawiesił zajęcia na Wydziale Lekarskim, pozyskując także poparcie obradujące-
go tego dnia senatu akademickiego206. To jednak nie uspokoiło nastrojów, gdyż 
zebrana w Collegium Minus Młodzież Wszechpolska stawiała rektorowi dalsze 
żądania. Co więcej, podczas akcji w dniach 2-4 grudnia niektórzy bojówkarze po-
woływali się na słowa rektora, który miał rzekomo polecić usunięcie Żydów z sal 
wykładowych. Przewodniczący Młodzieży Wszechpolskiej Z. Ways rozmawiał 
najpierw z sekretarzem uniwersytetu, a następnie z samym rektorem, twierdząc, 
że warunkiem uspokojenia nastrojów studentów jest spełnienie ich żądań, a zatem: 
wprowadzenie getta ławkowego, rozwiązanie kwestii przyjmowania Żydów na Uni-
wersytet Poznański, a także dostarczenie „zwłok żydowskich” na zajęcia z anatomii207.

203 Por. APP, Starostwo Grodzkie miasta Poznania, sygn. 226, k. 55-58.
204 Zob.: A. Gluba-Pieprz, „Prawo pałki i kastetu” na Uniwersytecie Poznańskim. Prasa żydowska 

przeciw antysemityzmowi w latach 1935-1938 w niniejszym tomie.
205 Żydzi wobec zajść na Un. Poznańskim, „Kurier Poznański”, nr 559 z 5 grudnia 1935, s. 2.
206 Protokoły…, t. III, s. 397.
207 Sytuacja na Uniwersytecie Poznańskim, „Kurier Poznański”, nr 560 z 5 grudnia 1935, s. 3.
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Konsekwencje wydarzeń z początku grudnia 1935 roku były wielokierunkowe. 
Wspomniany gest osobistego wprowadzenia studentki Żydówki na salę wykładową 
przez profesora A.T. Jurasza jest przykładem trudnych do przewidzenia kontynuacji. 
Po opuszczeniu sali przez wszystkich studentów Polaków, wykładowca poczuł się 
dotknięty i w proteście zrzekł się stanowiska kuratora studenckiego Koła Medyków208. 
Jego następca, dziekan Wydziału Lekarskiego, prof. T. Kurkiewicz, usunął z zarządu 
Koła sześciu członków związanych z Młodzieżą Wszechpolską209. 15 lutego 1936 od-
był się wiec studentów o obniżenie opłat za studia, który przerodził się w demonstra-
cję poparcia dla zawieszonych członków Koła Medyków. W odpowiedzi wiecującym 
rektor Runge do odwołania zawiesił wykłady na całym uniwersytecie210. Przerwa 
w zajęciach trwała do 24 lutego, a zatem ponad tydzień. Przedstawiciele organizacji 
studenckich zostali poinformowani, że zajęcia zostaną wznowione po podpisaniu 
przez nich oświadczenia, w którym zobowiążą się do zapobiegania w przyszłości 
podobnym incydentom na Uniwersytecie Poznańskim. Rektor Runge wznowił 
zajęcia natychmiast po spełnieniu przez studentów jego warunku211.

Odmienna postawa rektora Rungego w listopadzie i grudniu 1935 oraz w lu-
tym 1936 wymaga komentarza, gdyż świadczy o wpływie, jaki młodzież aka-
demicka, a  konkretnie młodzież narodowa, miała na politykę uniwersytetu. 
W końcu 1935 roku pozycja rektora była bardzo słaba, a wynikało to z oskarże-
nia go o plagiat i trwających prac komisji, mającej zdecydować o dalszych losach  
prof. Rungego. Werdykt uniewinniający rektora od zarzutu plagiatu dotarł do 
Poznania w połowie grudnia 1935212, już po przemocowej akcji niewpuszczania 
studentek i studentów żydowskich do sal wykładowych. Można przypuszczać, że 
oskarżony o plagiat rektor nie miał wystarczającego autorytetu, który pozwoliłby na 
bardziej zdecydowane rozwiązanie sprawy. W lutym 1936 sytuacja była odmienna. 
Rektor Runge po demonstracjach młodzieży zawiesił zajęcia i doprowadził do wy-
dania oświadczeń przez organizacje studenckie. Co znamienne, czas zawieszenia 
zajęć studenci musieli odpracować w przerwie wielkanocnej, a wśród organizacji 
studenckich, które wydały oświadczenia, nie było Młodzieży Wszechpolskiej. 
Warto pamiętać, że 15 lutego to prezes Z. Ways starał się dyktować warunki se-

208 Por.: Pierwsze przedwyborcze jaskółki na uniwersytecie poznańskim, „Kurier Poznański”, nr 75 
z 15 lutego 1936, s. 8; także prasa studencka relacjonowała to wydarzenie, por.: Żegnamy długoletniego 
Kuratora, „Życie Medyczne” 1936, nr 4, s. 1; D.K., Kilka słów prawdy, „Życie Medyczne” 1936, nr 5, s. 6-8.

209 Por. komentarz zarządu Koła Medyków: D.K., Kilka słów prawdy…
210 Zawieszenie wykładów na U.P., „Kurier Poznański”, nr 78 z 16 lutego 1936, s. 1.
211 Wznowienie wykładów na U.P., „Kurier Poznański”, nr 90 z 23 lutego 1936, s. 1.
212 Por.: AUAM, Rektorat, sygn. 15/195 oraz 15/197; Protokoły…, t. III, s. 399-401; Z. Kaczmarek, 

Stanisław Runge (1888-1953), Poznań 2017, s. 55-57.
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natowi akademickiemu i rektorowi. Tydzień później nie było jego podpisu wśród 
sygnujących porozumienie z rektorem prezesów organizacji młodzieżowych.

Z relacji wynika, że podczas wydarzeń w listopadzie i grudniu 1935 prześladowcy 
byli znani żydowskim studentom i studentkom. Dzięki temu ci drudzy mogli wnieść 
wobec nich skargi na policję. Kilkoro bojówkarzy zostało oskarżonych w dwóch 
procesach, które rozpoczęły się 25 lutego 1936 przed sądem grodzkim w Poznaniu, 
a dotyczyły wydarzeń z 25 listopada poprzedniego roku. Byli to Konrad Piechowski, 
Zygmunt Kornacki, Stanisław Piątkowski, Kazimierz Jachołkowski i Wacław Cał-
ka. W drugim procesie oskarżonymi byli Irena Nierubliszewska, Lech Duszyński 
i Kazimierz Zdzisław Olejnik213 (zob.: Wybór źródeł, nr 26). Większości oskarżo-
nych wymierzono karę dwóch tygodni aresztu w zawieszeniu, jednemu – miesiąca 
aresztu bez zawieszenia, zaś Piechowski i Nierubliszewska zostali uniewinnieni. 
Część wyroków uległa złagodzeniu w rozprawach przed sądem wyższej instancji214.

Nauczeni tym doświadczeniem narodowcy w początku 1936 roku zmienili 
taktykę. Grupa atakująca i wyrzucająca żydowskie studentki i żydowskich studen-
tów z sal wykładowych składała się najczęściej z osób z innych wydziałów, którzy 
byli nieznani zarówno prowadzącym zajęcia, jak i studentom. Na drugą, mniejszą 
część ofensorów, składali się najczęściej koledzy z grup studenckich żydowskich 
studentów, którzy wskazywali ofiary grupie aktywnej. Tak było w połowie lutego 
1936, jeszcze przed zawieszeniem zajęć przez rektora Rungego, kiedy podczas zajęć 
na Wydziale Lekarskim, na wykładzie prof. S. Kalandyka215 w Collegium Medicum, 
studentem wskazującym Żydówki i Żydów grupie atakującej był uczący się razem 
z nimi na I roku Zdzisław Olejnik. Ofiarami były studentki Lidia Rubinstejnówna, 
Barbara Rakowiczówna i Leontyna Westreichówna oraz student Roman Dobry-
szycki. Ten ostatni został usunięty z sali wykładowej i pobity, a studentkom po 
ich usunięciu z sali wykładowej uniemożliwiono złożenie skargi w dziekanacie. 

213 Dwa procesy o zajścia antyżydowskie na uniwersytecie poznańskim, „Kurier Poznański”, nr 93 
z 26 lutego 1936, s. 10; Echa zajść antyżydowskich na U.P., „Dziennik Poznański”, nr 46 z 25 lutego 1936, 
s. 4; Młodzież akademicka oczekuje z zainteresowaniem wyroku na swoich kolegów, oskarżonych o bicie 
Żydów, „Dziennik Poznański”, nr 47 z 26 lutego 1936, s. 4; Proces przeciwko 5 studentom, „Orędownik” 
nr 47 z 26 lutego, s. 9.

214 APP, sygn. 53/2024/0/13/647, nr porządkowy 561 i 742 (dziękuję Pani Julii Wesołowskiej za 
pomoc w dotarciu do informacji z repertoriów sądu grodzkiego w Poznaniu). Zob. także relacje prasowe: 
Wyroki w procesach o zajścia antyżydowskie na uniwersytecie pozn., „Kurier Poznański”, nr 97 z 28 lutego 
1936, s. 4; Wyrok w procesie studentów oskarżonych o zajścia antyżydowskie na U.P., „Dziennik Poznań-
ski”, nr 49 z 28 lutego 1936, s. 4; Wyrok w procesie o zajścia antyżydowskie na U.P., „Nowy Kurier”, nr 49 
z 28 lutego 1936, s. 10.

215 Profesor Stanisław Kalandyk złożył także rektorowi oświadczenie, informujące o pobiciu jedne-
go z żydowskich studentów, któremu pozwolił „przeczekać” wykład w swoim gabinecie. Zob.: AUAM, Rek-
torat, sygn. 15/465: Akta dyscyplinarne Olejnika Zdzisława.
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Wspomniany już Z. Olejnik, który wskazywał ofiary grupie napastników, należał 
do oskarżonych za ekscesy listopadowe 1935 i brał też udział w grudniowym prze-
śladowaniu żydowskich studentów. Mimo to w lutym 1936 uczestniczył w zajęciach 
na uniwersytecie. Za udział w antyżydowskich zamieszkach z początku 1936 roku 
Z. Olejnik został objęty postępowaniem dyscyplinarnym i zawieszony w prawach 
studenta, a następnie, po okazaniu skruchy i złożeniu pisemnego oświadczenia, 
przywrócony w poczet studentów216.

Tego typu wydarzenia musiały być na przełomie 1935 i 1936 roku częstsze na 
Uniwersytecie Poznańskim. Zachowała się relacja z jeszcze jednej sprawy dyscy-
plinarnej ze stycznia 1936. Student IV roku farmacji Izrael Ryng – poszkodowany 
także w grudniu 1935 – skarżył się na kolegę z V roku Lecha Złotowicza, który 
zażądał od niego opuszczenia pomieszczeń zakładu naukowego, a kiedy ten odmó-
wił, spoliczkował go i, przy pomocy kolegów, usunął z laboratorium i z budynku 
Collegium Chemicum217. 

Wydarzenia przełomu 1935 i 1936 roku były częścią szerszych rozruchów, 
które rozgrywały się także na innych polskich uczelniach. Skłoniły one ministra 
wyznań religijnych i oświecenia publicznego oraz rektorów szkół wyższych do 
zastanowienia nad sposobami opanowania sytuacji. Podczas konferencji rekto-
rów odbywającej się w Warszawie w styczniu 1936 nie potrafiono jednak znaleźć 
rozwiązania. Poszczególni mówcy postrzegali problem zamieszek antyżydowskich 
na polskich uczelniach wyłącznie z perspektywy własnej szkoły wyższej. Ideą, 
która przewijała się w wystąpieniach wielu mówców, były próby podejmowania 
negocjacji ze studentami, które zwykle przynosiły krótkotrwałe efekty. Poznański 
rektor, prof. Runge, zwrócił uwagę, że ostatnie wystąpienia, w których zdarzały 
się „przykłady zbrodniczości”, skłoniły go do rozważania skorzystania z pomocy 
policji. Z wypowiedzi rektorów wyłania się obraz polskiego szkolnictwa wyższego, 
które jest pogrążone w anarchii. Najdobitniej wypowiedział to rektor Politechniki 
Lwowskiej, prof. O. Nadolski, wskazując, że studenci są „krewcy”, stowarzyszenia 
akademickie nie mają autorytetu, ponadto ruch studencki został rozbity przez 
wprowadzone niedawno w ustawie o szkołach akademickich nowe zasady funk-
cjonowania stowarzyszeń studenckich, młodzież nie chce „się zgodzić aby żydzi 
razem z niemi siedzieli”, zaś sami Żydzi według rektora „zachowują się prowoka-
cyjnie”. Rektorzy nie podjęli żadnych konkretnych ustaleń218.

216 Por. dokumentacja sprawy dyscyplinarnej Z. Olejnika, AUAM, Rektorat, sygn. 15/465.
217 AUAM, Rektorat, sygn. 15/469: Akta dyscyplinarne Lecha Złotowicza.
218 Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego (dalej: AUJ), Akta Senatu Akademickiego Uniwer-

sytetu Jagiellońskiego 1849-1939, sygn. S II 556: Protokół obrad Zjazdu Rektorów Szkół Akademickich, 
odbytego w dniu 2 stycznia 1936 r., s. 13-20. 
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W Uniwersytecie Poznańskim kwestia segregacji przestrzennej studentek i stu-
dentów żydowskich powracała w rezolucjach wiecowych i w innych wystąpieniach 
młodzieży narodowej. Nigdy jednak nie przybrała już takich rozmiarów jak w listo-
padzie i grudniu 1935. Poszczególne szkoły wyższe w Polsce w 1937 roku ogłaszały 
rozporządzenia, dotyczące przestrzennego rozmieszczenia polskich i żydowskich 
studentów w salach wykładowych219. Tygodnik „Wszechpolak” pierwsze kilka 
wydań w 1937 roku rozpoczynał hasłem „1937 – Żydzi siedzą osobno”, a następ-
nie, w październikowym numerze, informował „Ghetto formalnie obowiązuje na 
wszystkich wyższych uczelniach w Warszawie”. W kolejnych wydaniach pisano 
o wprowadzeniu restrykcji w innych szkołach wyższych220. Segregacja ta najczę-
ściej polegała na wyznaczeniu specjalnych miejsc w salach wykładowych, które 
były zarezerwowane wyłącznie dla żydowskich studentów. Niekiedy rektorzy, nie 
rozumiejąc intencji polskich studentów, wskazywali także dla nich specjalne miej-
sca w salach, co niezmiennie skutkowało wybuchami oburzenia i oskarżeniami 
o dyskryminację. Decyzje o wprowadzaniu getta ławkowego miewały dramatyczny 
przebieg, jak np. we Lwowie, gdzie rektor Stanisław Kulczyński wolał ustąpić ze 
stanowiska niż podpisać dyskryminujące zarządzenie. Bywało, że sama żydowska 
młodzież nie chciała godzić się z narzuconymi ograniczeniami, co wywoływało 
bójki, zamieszki, a czasem – większe rozruchy.

Zakończenie tej fazy antysemickich wystąpień w polskich szkołach wyższych 
okresu międzywojennego wyznacza list otwarty profesorów uniwersyteckich nie-
zgadzających się z wprowadzeniem getta ławkowego. Profesorowie Uniwersytetu 
Poznańskiego poszli śladem idei, która zrodziła się w Uniwersytecie Wileńskim 
i była rozpowszechniana przez prof. Manfreda Kridla, a w Warszawie koordy-
nowana przez ówczesną doktor Marię Ossowską221. Następnie zbierano podpisy 
w Uniwersytecie Warszawskim oraz Poznańskim. Sygnatariusze listu odwoływali 
się do wartości etycznych, jakie powinny być głoszone na uniwersytetach. Pod-
pisani zaświadczali, że niecała kadra akademicka zgadza się z wprowadzonymi 
rozwiązaniami (zob.: Wybór źródeł, nr 45).

219 Na ten temat zob.: N. Judzińska, Proces instytucjonalizacji „getta ławkowego” w Uniwersy-
tecie Stefana Batorego w Wilnie w dwudziestoleciu międzywojennym,Warszawa 2022, [niepublikowana 
rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem A. Engelking i E. Janickiej w Instytucie Slawistyki PAN]; 
Z. Trębacz, ‘Getto Benches’ at Polish Universitities. Ideology and Practice, [w:] Alma Mater Antisemitica. 
Akademisches Milieu, Juden und Antisemitismus an der Universitäten Europas zwischen 1918 und 1939 / 
Academic Milieu, Jews and Antisemitism at European Universities between 1918 and 1939, hrsg. v. R. Fritz, 
G. Rossoliński-Liebe, J. Starek, Wien 2016, s. 113-135.

220 „Wszechpolak”, nr 33 z 10 października 1937, s. 1, 3; nr 38 z 7 listopada 1937, s. 3; nr 43 
z 5 grudnia 1937, s. 1; nr 2 z 16 stycznia 1938, s. 6.

221 Za informację o tym, że prof. Kridl był inicjatorem akcji zbierania podpisów pod listem przeciw 
gettu ławkowemu, dziękuję Pani dr Natalii Judzińskiej.
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Na Uniwersytecie Poznańskim akcję zbierania podpisów pod listem koor-
dynował prof. Henryk Ułaszyn, który został powiadomiony o proteście przez 
prof. Kridla z Wilna222. Z prof. Ułaszynem współpracowali prof. Adam Skałkowski 
i prof. Florian Znaniecki. Wydrukowali oni osobisty komunikat do pozostałych 
profesorów uczelni oraz treść deklaracji223. Taki pakiet otrzymał zapewne każdy 
profesor Uniwersytetu Poznańskiego. Zwrotnych odpowiedzi było osiem, co – ra-
zem z trzema inicjatorami – daje liczbę 11 profesorów, którzy podpisali oświadcze-
nie224. Było to około 11,7 procent całej ówczesnej kadry profesorskiej, pracującej 
na poznańskiej uczelni225. Warto przypomnieć ich nazwiska, gdyż są dowodem, 
że nie wszystkie osoby związane z poznańskim środowiskiem naukowym godziły 
się na dyskryminację Żydów w murach Uniwersytetu Poznańskiego. Byli to pro-
fesorowie: Stefan Henryk Horoszkiewicz, Edward Klich, Witold Klinger, Tadeusz 
Kurkiewicz, Stanisław Nowakowski, Franciszek Raszeja, Stefan Różycki, Stanisław 
Runge, Adam Skałkowski, Henryk Ułaszyn i Florian Znaniecki226.

Wystąpienie 11 profesorów Uniwersytetu Poznańskiego wywołało reakcję za-
równo wśród studentów, jak i w lokalnej prasie. Wskazywano ich jako tych, którzy 
sprzeciwili się młodzieży narodowej227. 21 stycznia 1938 studenci zorganizowali 

222 Por.: Archiwum Polskiej Akademii Nauk w Warszawie (dalej: APAN), Materiały Henryka 
Ułaszyna - III-162, sygn. 185, k. 19. List z 4 grudnia 1937 roku.

223 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Pracownia Rękopisów, Papiery Adama Skałkowskiego, 
sygn. 34 IV, k. 158, 159; APAN w Warszawie, Henryk Ułaszyn, sygn. III-162/185, k. 18-28.

224 Procedura zbierania podpisów w Poznaniu nie jest jasna. Opisał ją prof. Ułaszyn 9 grudnia 
1937 roku w odpowiedzi na list prof. Kridla, ale opis ten pozostawia wątpliwości. Profesor Ułaszyn wskazał, 
że wraz z niewymienionym z nazwiska kolegą zaprosił na spotkanie ośmiu profesorów, z których przybyło 
czterech (wliczając prof. Ułaszyna i prof. Skałkowskiego). Por.: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių 
biblioteka (Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk im. Wróblewskich), Rankraščių skyrius, F 115, vnt. 531a, 
lap. 2R. Dziękuję Pani dr Natalii Judzińskiej za zwrócenie uwagi na istnienie tego listu i użyczenie jego 
reprodukcji. Z kolei w Archiwum PAN w Warszawie, w spuściźnie prof. Ułaszyna znajduje się lista nazwisk, 
która w połączeniu z informacją z listu do prof. Kridla pozwala zrekonstruować listę osób zaproszonych 
i przybyłych na spotkanie w sprawie zbierania podpisów. Przybyli na nie profesorowie: Kurkiewicz, No-
wakowski, Ułaszyn i Skałkowski. Zaproszeni, ale nieobecni byli profesorowie: Niewodniczański, Pietrusz-
czyński, Runge i Schramm. Por.: APAN w Warszawie, Materiały Henryka Ułaszyna - III-162, sygn. 185, 
k. 27. Prof. Znaniecki został najpewniej dokooptowany później.

225 Dane te obejmują wyłącznie profesorów zwyczajnych i nadzwyczajnych pracujących na Uni-
wersytecie Poznańskim w roku akademickim 1937/38. Nie obejmują docentów i profesorów tytularnych. 
Por.: Uniwersytet Poznański. Skład Uniwersytetu w roku akademickim 1937/38, Poznań 1938. 

226 Por. też: Z. Pakuła, Dziesięciu profesorów, „Miasteczko Poznań” 2019, nr 2, s. 65-65-79. W ar-
tykule pominięto nazwisko prof. Klingera. Warto zwrócić uwagę na motywacje składania podpisów pod 
listem protestacyjnym. Na przykład prof. Stanisław Runge podpisał protest, ponieważ uważał, że „Akcja 
ławkowa nie posiada nic wspólnego […] ze sprawą żydowską i uważam ją za wybryk młodzieżowy, 
charakteryzujący ujemnie umysłowość dzisiejszej młodzieży akademickiej, a nawet szkodliwą dla akcji 
odżydzenia Polski” – APAN w Warszawie, Materiały Henryka Ułaszyna - III-162, sygn. 185, k. 20.

227 Profesorowie U.P. przeciw gettu, „Kurier Poznański”, nr 587 z 24 grudnia 1937, s. 1; W obronie 
uroszczeń żydowskich, „Kurier Poznański”, nr 593 z 29 grudnia 1937, s. 2; Z chwili, „Kurier Poznański”, 
nr 10 z 8 stycznia 1938, s. 2.
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wiec, na którym młodzież domagała się od rektora wprowadzenia w Uniwersy-
tecie Poznańskim getta ławkowego, a w kontekście profesorów, którzy podpisali 
wspomniany protest, uchwaliła: 

Młodzież akademicka stwierdza z ubolewaniem, że niewielka grupa profesorów Uni-
wersytetu Poznańskiego, nie doceniając ważności niebezpieczeństwa żydowskiego 
podpisała szkodliwy dla kultury polskiej protest przeciwko najważniejszemu w chwili 
obecnej postulatowi polskiej młodzieży akademickiej. Potępiamy z całą stanowczością 
wobec zdrowej opinii społeczeństwa polskiego to wystąpienie tychże profesorów [w] 
obronie wrogiego Narodowi Polskiemu żywiołu żydowskiego228. 

Bardziej dosadne sformułowania padały w ulotkach wzywających na wiec (zob.: 
Wybór źródeł, nr 46).

Sprawę potępienia przez młodzież narodową 11 profesorów Uniwersytetu 
Poznańskiego, którzy podpisali list przeciw gettu ławkowemu, można jednak roz-
patrywać też z nieco innego punktu widzenia. Od połowy lat trzydziestych toczyła 
się bowiem kampania pod hasłem „odżydzenia” uniwersytetów, która nie dotyczyła 
studentów, ale żydowskich profesorów. W prasie ukazywały się listy z nazwiskami 
osób, które identyfikowano jako Żydów, którzy zatrudnieni byli w różnych szko-
łach wyższych. W poznańskich gazetach związanych z ruchem narodowym były 
one przedrukowywane, ale nie miały oczekiwanej mocy środowiskowego raże-
nia229. Zdecydowany sprzeciw wobec podpisujących list przeciw gettu ławkowemu 
i personalne ataki na 11 profesorów można interpretować jako część tej właśnie 
kampanii, która w Poznaniu musiała przybrać inny wymiar ze względu na brak 
żydowskiej kadry nauczającej na Uniwersytecie.

Niezgoda na wprowadzenie urzędowego getta ławkowego była także powodem 
licznych protestów zagranicznych naukowców, głównie z Belgii, Francji i Stanów 
Zjednoczonych. Ich wypowiedzi – wraz ze wspomnianym protestem polskich 
profesorów – zostały zebrane w wydanej w 1938 roku przez Wydawnictwo Pol-
skiej Unii Zgody Narodów, broszurze „Uczeni a «gettho»”, w której odwołano 
się do głosu Kazimierza Twardowskiego na temat dostojeństwa uniwersytetu230 
i wskazano, że: 

228 AUAM, Rektorat, sygn. 15/215: Rezolucja.
229 W jednym wydaniu „Kuriera Poznańskiego”, nr 226 z 22 maja 1937, s. 12 ukazały się aż trzy 

notki na ten temat: W obronie polskiej nauki, Zażydzenie wyższych uczelni i Profesorowie-Żydzi na wyż-
szych uczelniach.

230 K. Twardowski, O dostojeństwie uniwersytetu, Poznań 1933 (reprint, Poznań 2011).
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równość obywateli wobec prawa była, jest i będzie w dziejach nowożytnych aksjo-
matem niewzruszalnym. A już chyba równość w obliczu dostojeństwa nauki, wobec 
majestatu wiedzy jest i musi być niewzruszalną opoką, na której opierać się muszą 
jej przybytki231.

Podsumowując ten okres koegzystencji polskich i żydowskich studentów na 
Uniwersytecie Poznańskim, należy przede wszystkim stwierdzić, że cechowała 
go duża dynamika, podsycana dodatkowo przez zewnętrzny czynnik, jakim był 
długotrwały kryzys gospodarczy oraz wprowadzenie w 1933 roku nowej ustawy 
o szkołach wyższych. Antysemickie rozruchy we wszystkich akademickich ośrod-
kach międzywojennej Polski doprowadziły do wielokrotnych przerw w funkcjo-
nowaniu uniwersytetów, do okupacji uniwersyteckich budynków, a w skrajnych 
przypadkach do pobić i wypadków śmiertelnych.

W pierwszej połowie lat trzydziestych można na Uniwersytecie Poznańskim 
obserwować stopniowe zaostrzanie się nastrojów antysemickich, z chwilowym 
przesileniem w 1933 i z maksymalnym natężeniem na przełomie 1935 i 1936 roku. 
Doszło wówczas do szeregu wydarzeń z użyciem przemocy fizycznej, do pobić, 
niedopuszczania do udziału w zajęciach, itp. wydarzeń, w których poszkodowanych 
zostało kilkadziesiąt znanych z imienia i nazwiska osób – żydowskich studentek 
i studentów Uniwersytetu Poznańskiego. Były to najtragiczniejsze wydarzenia 
w całej dwudziestowiecznej historii Uniwersytetu Poznańskiego, które odcisnęły 
się wyraźnym piętnem na wizerunku uczelni.

Znamienne, że pomimo zabiegów prowadzących do spacyfikowania działań 
młodzieży, pomimo sądowych wyroków skazujących, polska młodzież akademicka 
wyszła z tych wydarzeń zwycięsko. Mało tego, osiągnęła ona więcej niż koleżanki 
i koledzy z innych ośrodków akademickich. Ci bowiem walczyli o wprowadzenie 
getta ławkowego, w Poznaniu zaś o fizyczne usunięcie niechcianych studentów 
z sal wykładowych i budynków uniwersyteckich. Poznańska narodowa młodzież 
akademicka okazała się „skuteczniejsza” od swoich koleżanek i kolegów z pozosta-
łych polskich uniwersytetów, gdyż już w 1936 roku doprowadziła do zamknięcia 
uczelni przed nowymi żydowskimi studentami.

231 Uczeni a „ghetto”. (Głosy polskie i zagraniczne), Warszawa – Lwów [1938], s. 2. Podobną w wy-
dźwięku publikacją była broszura zawierająca częściowo te same wypowiedzi, co w publikacji Uczeni 
a „ghetto”, wydanej przez „Nowy Dziennika” w Krakowie – zob.: Dokumenty chwili, Kraków 1938; zob. 
także: R. Ganszyniec, Ghetto ławkowe. Odczyt wygłoszony dnia 16 listopada 1937 r., Lwów 1937. 
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ZAMKNIĘCIE UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO DLA ŻYDÓW

O ile ograniczanie dostępu do wykładów i innych zajęć uniwersyteckich miało 
utrudnić codzienne funkcjonowanie żydowskim studentkom i studentom, o tyle 
zasadniczym celem młodzieży narodowej na Uniwersytecie Poznańskim było 
całkowite zamknięcie uczelni dla tej grupy. 6 grudnia 1935, czyli dwa dni po 
akcji wyrzucania żydowskich studentów z sal wykładowych, na Uniwersytecie 
Poznańskim z inicjatywy Młodzieży Wszechpolskiej odbył się wiec akademicki 
poświęcony sprawom żydowskim. W dwóch pierwszych punktach rezolucji wie-
cowej młodzież prosiła senat akademicki i rektora o: 

1. nieprzyjmowanie pod żadnym warunkiem na Uniwersytet Poznański już ani jed-
nego żyda więcej;
2. w stosunku [dopisano: zaś] do obecnie już studiujących żydów [dopisano: uwzględ-
nienie nast. postulatów:] przeprowadzenia bezwzględnej i niezwłocznej izolacji od 
żywiołu aryjskiego przez:
a. wyznaczenie osobnych miejsc w ostatnich ławkach sal wykładowych i w pracow-
niach,
b. niedopuszczenie do odbywania ćwiczeń anatomicznych na zwłokach polskich 
przez żydów232.

Postulaty zatem były jasne. Studiujący na Uniwersytecie Poznańskim Żydzi 
mieli zostać odseparowani od innych studentów, mieć ograniczony dostęp do 
ćwiczeń anatomicznych, zaś nowi żydowscy studenci nie mieli być przyjmowani 
na uczelnię. W ten sposób w ciągu kilku lat poznańska szkoła wyższa miała cał-
kowicie „uwolnić się” od Żydów.

Biorąc pod uwagę hasła obecne podczas wieców studenckich, szczególnie drugi 
i trzeci postulat stanowiły nowość w sferze akademickiej. Pojawiały się one już w prze-
strzeni publicznej, ale podczas kampanii prowadzonych przez „dorosłe” partie naro-
dowe. Dotyczyły one „odżydzania” wolnych zawodów – lekarzy i prawników. Alina 
Cała, analizując to zjawisko, zwróciła uwagę, że prowadzenie praktyki lekarskiej lub 
adwokackiej było jednym z ostatnich obszarów możliwości zatrudnienia dla wykształ-
conych Żydów. Różnego rodzaju praktyki dyskryminacyjne, często kontynuowane 
po okresie zaborów, doprowadziły do tego, że w latach dwudziestych i trzydziestych 
Żydzi nie byli zatrudniani w sektorze państwowym i samorządowym233. Uderzenie 

232 AUAM, Rektorat, sygn. 15/363: Rezolucja uchwalona na ogólno-akademickim wiecu zwołanym 
przez Młodzież Wszechpolską w dniu 6-go grudnia 1935 r. w westybulu Auli Uniwersytetu Poznańskiego.

233 Zob.: A. Cała, Żyd – wróg odwieczny?..., s. 341-342; por. też: A. Pilch, Studencki ruch polityczny 
w Polsce w latach 1932-1939, Kraków 1972, s. 149.
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zatem w możliwość zdobycia wyższego wykształcenia przez Żydów, w konsekwencji 
miało doprowadzić do zamknięcia dla nich wolnych zawodów.

Do walki o zamknięcie studiów medycznych dla Żydów w Uniwersytecie 
Poznańskim wykorzystano sprawę braku preparatów anatomicznych w akade-
mickim prosektorium. W innych miastach uniwersyteckich kwestia „trupów 
żydowskich” ujawniała się od pierwszej połowy lat dwudziestych rutynowo 
wraz z początkiem niemal każdego roku akademickiego234. W Poznaniu po 
raz pierwszy pojawiła się już w początku 1923 roku, ale uznano ją wówczas za 
humorystyczny absurd235. Po raz drugi kwestia dostarczania zwłok do uniwer-
syteckiego prosektorium przez gminę żydowską objawiła się dekadę później, 
w marcu 1932 roku, i wówczas potraktowano ją bardzo poważnie. Dziekan 
Wydziału Lekarskiego, prof. Leon Padlewski i szef Zakładu Anatomii Opisowej, 
prof. Stefan Różycki omawiali punkt obrad rady wydziałowej opisany jako: 

„sprawa dostarczania zwłok do zakładów anatomii opisowej”236. Do protokołu 
dołączony został list dziekana Wydziału Lekarskiego do prof. Różyckiego z prośbą 
o zaopiniowanie referatu na temat dostarczania zwłok, przygotowanego w lutym 
1932 przez Edwarda Lotha, profesora anatomii na Uniwersytecie Warszawskim. 
Warszawski antropolog, a zarazem przeciwnik dopuszczania Żydów do zawodu 
lekarza, pisał: 

O wiele trudniej przedstawia się sprawa dostarczania zwłok przez mniejszości narodo-
we (zwłoki żydowskie) gdyż tu często przez złą wolę prowokowane są hece i awantury 
ze strony gmin wyznaniowych. Starania w tym kierunku wymagają daleko idącej 
wytrwałości i odporności237. 

Profesor Różycki przygotował zestaw uwag do tekstu referatu. W odniesieniu 
do sprawy „zwłok żydowskich” kontrował prof. Lotha, twierdząc, że nie ma moż-
liwości zwiększenia ich liczby, „szczególniej jeżeli starania w tym kierunku będą 
popierane przez «hece i awantury», o których wspomina prof. Loth, nie tylko ze 

234 Tak było w Wilnie i we Lwowie. Por. też: Lem., Zmartwychwstanie trupów, „Trybuna Akademicka” 
1925, nr 8, s. 3-4; A. Werksztel, „Trupia” sprawa, „Trybuna Akademicka” 1926, nr 11-12, s. 6-8. Także artykuł 
analizujący wszechstronnie problem dostarczania zwłok do prosektorium: B. Stawski, Sprawa „trupów” 
w świetle religii i prawa, „Trybuna Akademicka” 1927, nr 3-4, s. 9-10; nr 5-6, s. 3-4.

235 „O numerus clausus”. Pro i contra, „Brzask” 1923, nr 2, s. 2: „Niektóre wiece nie były pozba-
wione i cech nieco humorystycznych, np. ten, na którym pewien student-medyk protestował przeciwko 
krajaniu trupów chrześcijańskich przez Żydów, domagając się, by Żydzi wystarali się o trupy żydowskie”.

236 AUAM, Rektorat, sygn. 15/21: Protokół z obrad rady 9 marca 1932.
237 AUAM, Rektorat, sygn. 15/21: Referat w sprawie dostarczania zwłok dla potrzeb zakładów 

anatomii. 
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strony «gmin wyznaniowych» lecz i młodzieży akademickiej”238. W tekście prof. 
Różyckiego można dostrzec niezgodę na obarczanie winą wyłącznie gmin żydow-
skich za brak zwłok w pracowniach anatomicznych. Jako szef Zakładu Anatomii 
Opisowej Uniwersytetu Poznańskiego regularnie zgłaszał on bowiem kłopoty 
z brakiem „materiału anatomicznego”. Na przykład w sprawozdaniu za rok 1929/30 
znajduje się informacja: „Zakład walczy, jak i w latach ubiegłych [podkr. M.M.], 
z brakiem materjału prosektoryjnego, który musi być nieraz sprowadzany z odle-
głych miejscowości”239. W kolejnym roku w sprawozdaniu znalazła się informacja, 
pozwalająca oszacować liczbę niezbędnych do ćwiczeń ciał. 

Zakład rozporządzał 34 zwłokami w tem 20 zwłok przywiezionych z Kalisza. Nawiąza-
no kontakt ze szpitalami w Częstochowie w celu zwiększenia ilości zwłok, niezbędnych 
do prowadzenia zajęć praktycznych, ponieważ Poznań i jego okolice w dalszym ciągu 
nie pokrywają potrzeb zakładu240. 

Dodać należy, że w roku akademickim 1931/32 w zakładzie prof. Różyckiego 
uczyło się 271 studentów I roku medycyny i 214 studentów II roku tego kierunku.

Kwestia dostarczania zwłok dla prosektorium uniwersyteckiego wkracza w ob-
szar antropologii martwego ciała, które – w wypadku sporu z drugiej połowy lat 
trzydziestych – łączyło się nie tylko z problematyką czystości rytualnej i profanacji 
zwłok. W przekonaniu ówczesnych bojowników o sprawę narodową, martwe 
ciało nie było wyłącznie domeną etyki, religii czy nauki, ale posiadało również 
przynależność etniczną, narodową oraz religijną. W ówczesnej retoryce funk-
cjonowały zatem sformułowania „trup żydowski”, „zwłoki polskie” czy „zwłoki 
chrześcijańskie”. Przykładem jej zastosowania jest rezolucja wiecowa, uchwalona 
w początku listopada 1935, a zatem jeszcze przed wybuchem antyżydowskich 
zamieszek na Uniwersytecie Poznańskim. Był to wiec studentów medycyny, który 
odbył się 9 listopada w Sali Gąsiorowskich Collegium Medicum. W jego trakcie 

238 AUAM, Rektorat, sygn. 15/21: pismo prof. Różyckiego do dziekana Wydziału Lekarskiego 
z 9 marca 1932. Profesor Edward Loth, kierownik Zakładu Anatomii Prawidłowej Uniwersytetu War-
szawskiego, był gorącym zwolennikiem uniemożliwienia żydowskim studentom pracy w prosektoriach 
na preparatach pochodzących ze zwłok chrześcijan. O sporach z tym związanych w Uniwersytecie War-
szawskim zob.: P.M. Majewski, Społeczność akademicka 1915-1939…, s. 273-275.

239 Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za lata szkolne 1929/30 i 1930/1 za rektoratu prof. dr. Sta-
nisława Kasznicy i otwarcie roku szkolnego 1931/2 przez nowego rektora prof. dr. Jana Sajdaka w dniu 
25 października 1931 roku, Poznań 1932, s. 49.

240 Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny1931/32 za rektoratu prof. dr. Jana Sajdaka 
i otwarcie roku szkolnego 1932/33 przez nowego rektora prof. dr. Stanisława Pawłowskiego w dniu 23 paź-
dziernika 1932 roku, Poznań 1933, s. 114.
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podjęto szereg uchwał, upoważniających zarząd studenckiego Koła Medyków do 
podjęcia działań. Uchwała piąta dotyczyła ćwiczeń z anatomii. 

Studenci Wydziału Lekarskiego U.[niwersytetu]P.[oznańskiego] i absolwenci tegoż 
wydziału, zgromadzeni na zebraniu dyskusyjnem, zwołanem przez zarząd Koła Medy-
ków S[tudentów] U[niwesytetu] P[oznańskiego] postanawiają zwrócić się do Wysokiej 
Rady Wydziałowej z prośbą, aby uchwaliła, że medycy wyznania mojżeszowego mogą 
odbywać ćwiczenia anatomiczne jedynie na zwłokach osób tegoż wyznania. Do wy-
sunięcia powyższej prośby skłoniły nas następujące motywy: Żydzi uchylają się od 
dostarczania zwłok swych współwyznawców do prosektorium, gdyż uważają to za 
profanację tychże; pogląd ten nie przeszkadza im jednak w wykonywaniu zajęć pro-
sektoryjnych na zwłokach chrześcijan, prawie w 100 proc. Polaków. Nie dopuszczają do 
profanacji (według ich pojęć) zwłok swych współwyznawców, lecz mogą profanować 
zwłoki naszych braci, chrześcijan, uważając je temsamem za coś niższego. Istnienie 
tego faktu godzi w najwyższe wartości naszego ducha, poniża nasze uczucia religijne 
i narodowe, w obronie których ojcowie i bracia nasi życie, gdy zaszła tego potrzeba, 
z radością oddawali. My też w ich obronie zawsze stanąć jesteśmy gotowi. Nie lekce-
ważymy uczuć innych, ale i na lekceważenie swoich pozwolić nie możemy. Dlatego 
też istnienie takiego stanu rzeczy w dalszym ciągu uważamy za niemożliwy. Wobec 
czego zwracamy się do Wysokiej Rady Wydziałowej z usilną i stanowczą prośbą jak 
najszybszego i całkowitego uwzględnienia naszych żądań241.

Ten obszerny fragment dobitnie ukazuje, że poznańscy studenci medycyny 
nie tylko nadawali przeznaczonym do ćwiczeń anatomicznych zwłokom wartość 
religijną i narodową, ale martwe szczątki o przypisanej polskiej narodowości 
osadzali również w polskiej tradycji historycznej i utożsamiali z wartościami nie-
podległościowymi. W takim rozumieniu – idąc tropem Ewy Domańskiej – można 
tak ideologicznie wyposażonym martwym ciałom nadać status nekropersony, 
która w interpretacji poznańskiej historyczki posiada status sprawczy, wpływający 
aktywnie na życie społeczne, polityczne czy kulturowe242. W konkretnym przy-
padku sporu o „trupy żydowskie”, ich brak zamykał bowiem drogę żydowskim 
kandydatom na studia medyczne. 

Kwestia dostarczania odpowiednich zwłok do prosektorium wykraczała więc 
daleko poza wymiar praktyczny związany z funkcjonowaniem uniwersyteckiego 
Zakładu Anatomii – stawała się kwestią tożsamościową, narodowościową, histo-

241 Doniosłe uchwały medyków U.P., „Kurier Poznański”, nr 547 z 28 listopada 1935, s. 9; por. też 
uchwałę Koła Medyków Uniwersytetu Poznańskiego, „Życie Medyczne” 1935, nr 3, s. 14.

242 Zob.: E. Domańska, Nekros. Wprowadzenie do ontologii martwego ciała, Warszawa 2017, s. 57-63.
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ryczną. Wynika z tego, jak łatwo zagadnienie ćwiczeń anatomicznych mogło zostać 
wykorzystane do zamknięcia uniwersyteckich drzwi przez Żydami243.

Problem ten z pełną mocą objawił się na Uniwersytecie Poznańskim w listo-
padzie 1935. Wówczas na spotkaniu Koła Medyków, czyli organizacji zrzeszającej 
studentów medycyny, poświęconym podwyżkom opłat za studia, obok innych 
uchwalono także rezolucję domagającą się „odsunięcia i izolacji medyków-żydów 
od wykonywania zajęć praktycznych na zwłokach chrześcijan”244. 21 listopada 
rezolucję tę zarząd Koła Medyków przekazał władzom Wydziału Lekarskiego245, 
a te w grudniu wprowadziły ją jako odrębny punkt na posiedzenie rady wydziału. 
Wówczas to powołano komisję w sprawie „dostarczania zwłok żydowskich dla 
celów ćwiczeń anatomicznych”246. Dodać należy, że w zarządzie Koła Medyków 
znajdowało się w tym czasie przynajmniej sześć osób związanych z Młodzieżą 
Wszechpolską. W skład powołanej komisji weszli: dziekan Wydziału Lekarskie-
go prof. Tadeusz Kurkiewicz, prof. Stefan Dąbrowski jako kurator Młodzieży 
Wszechpolskiej, prof. Witold Kapuściński i prof. Stefan Borowiecki. Dwa miesiące 
później, 12 lutego 1936, komisja przedstawiła radzie wydziałowej wnioski247.

Znamy treść uchwały podjętej podczas posiedzenia rady, ponieważ została ona 
zawarta w liście, jaki dziekanat Wydziału Lekarskiego przesłał do zarządu Koła 
Medyków Uniwersytetu Poznańskiego, a ten przedrukował go w wydawanym 
przez siebie periodyku „Życie Medyczne”248. Treść uchwały brzmiała następująco: 

Uchwalono zwrócić się do Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Poznaniu z uprzedze-
niem, że, o ile Gmina nie zatroszczy się, aby dla celów nauki anatomji były dostarczane 
zwłoki żydowskie w stosunku odpowiadającym procentowi żydów uczęszczających 

243 Problem dostarczania zwłok do prosektoriów w kontekście innych ośrodków akademickich 
Polski międzywojennej zob.: N. Aleksiun, Christian Corpses for Christians! Dissecting the Anti-Semitism 
behind the Cadaver Affair of the Second Polish Republic, „East European Politics and Societies” 25, 2011, 
nr 3, s. 1-17; taż, Jewish Students and Christian Corpses in Interwar Poland: Playing with the Language of 
Blood Libel, „Jewish History” 26, 2012, s. 327-342.

244 „Życie Medyczne” 1935, nr 3, s. 15. Zebranie Koła Medyków odbyło się w Collegium Medicum 
(ob. Collegium Maius) w sali Gąsiorowskiego (na parterze, obecnie nieistniejąca). Sprawę na zebraniu 
referował student Teodor Grabecki.

245 Wniosek ten nosi datę 21 listopada 1935. Por.: „Życie Medyczne” 1935, nr 5, s. 1.
246 AUAM, Rektorat, sygn. 15/22: Porządek obrad posiedzenia Wydziału Lekarskiego, które odbyło 

się dnia 11 grudnia 1935, pkt 11.
247 AUAM, Rektorat, sygn. 15/22: Porządek obrad posiedzenia Wydziału Lekarskiego, które odbyło 

się dnia 12 lutego 1936, pkt 8: „Sprawozdanie komisji w sprawie dostarczania zwłok żydowskich dla celów 
ćwiczeń anatomicznych”. „Przyjęto wniosek komisji”.

248 W przedrukowanym w „Życiu Medycznym” liście z dziekanatu Wydziału Lekarskiego podano 
datę odbycia posiedzenia Rady Wydziału Lekarskiego nie 12, a 2 lutego. Jest to jednak zapewne pomyłka 
typograficzna, gdyż drugi dzień lutego w roku 1936 wypadał w niedzielę.
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na medycynę poznańską oraz procentowi potrzebnych corocznie zwłok dla celów 
Zakładu anatomji, Rada Wydziału nie uważa za możliwe przyjmowanie kandydatów 
żydów w poczet studentów Wydziału lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego, po-
cząwszy już od roku akademickiego 1936/37. Dziekan Wydziału Lekarskiego Prof. 
Dr. (-) T. Kurkiewicz249. 

Uchwała zatem wprowadzała dwa warunki. Pierwszy jest jasny i odnosi się do 
odsetka żydowskich studentów na Wydziale Lekarskim. Drugi jednak wprowadza 
dodatkowe kryterium i mówi o „procencie potrzebnych corocznie” w Zakładzie 
Anatomii zwłok. Nie jest to kryterium jasne i zapewne ono mogło być powodem 
kłopotów, jakie dotknęły żydowskich kandydatów chcących studiować medycynę 
w Poznaniu. 

Interesujące są także komentarze, jakie redakcja „Życia Medycznego” zamie-
ściła w sąsiedztwie przedruku listu z dziekanatu Wydziału Lekarskiego. Według 
opinii redakcji treść wiadomości od władz Wydziału powinien „przejąć rado-
ścią serce każdego medyka”, zaś sama uchwała to „pierwszy sukces młodzieży 
medycznej na terenie walki antyżydowskiej”250. W komentarzu podkreślono, że 
sukces ten został osiągnięty nie dlatego, że wzniecono antyżydowskie protesty 
i demonstracje, ale dlatego że współpracowano z gronem profesorskim, które 
zostało przez młodzież przekonane do wypełnienia ich postulatów251. Jest to 
postawa, którą można spotkać w wypadku niektórych organizacji studenckich 
działających na Uniwersytecie Poznańskim, a także w wypowiedziach niektórych 
profesorów. Uważano mianowicie, że antyżydowskie zamieszki, demonstracje, 
bójki, itp. tylko szkodzą sprawie „odżydzenia” uniwersytetu i korzystają na nich 

„pośrednio przecież tylko – żydzi”252.
Z enigmatycznego zapisu protokołu posiedzenia rady Wydziału Lekarskiego 

można wnosić, że sprawa dostarczania ciał do Zakładu Anatomii powróciła pod 
obrady w lipcu 1936 roku. Gmina żydowska musiała przesłać do rady pismo do-
tyczące kwestii logistycznych, nad którymi debatowano podczas lipcowego posie-
dzenia. Jak zapisano w brudnopisie protokołu: „uchwalono zwrócić się do gminy 
żydowskiej z prośbą o zajęcie się transportem zwłok [dalej nieczytelne – M.M.]”253. 

249 „Życie Medyczne” 1936, nr 5, s. 1. Podobny przekaz znalazł się także w jidyszowej prasie, 
a z satysfakcją przedrukowała go poznańska prasa narodowa. Por.: „Krzywda żydowska” na Uniw. Pozn., 

„Kurier Poznański”, nr 116 z 10 marca 1936, s. 3. Artykuł ten jest tłumaczeniem tekstu opublikowanego 
w jidyszowym dzienniku „Hajnt”.

250 „Życie Medyczne” 1936, nr 5, s. 1 i 2.
251 Tamże, s. 2.
252 Tamże.
253 AUAM, Rektorat, sygn. 15/22: Porządek obrad posiedzenia Wydziału Lekarskiego, które odbyło 

się dnia 1 lipca 1936, pkt 18.
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Dostarczenie zwłok nie doszło do skutku i 21 września dziekanat Wydziału Le-
karskiego ogłosił, że na kolejny rok akademicki nie będą przyjmowani Żydzi254. 

„Kurier Poznański” donosił, że z powodu braku zwłok „żydowskich” w roku 
akademickim 1936/37 na pierwszy rok studiów medycznych Żydzi nie zostaną 
przyjęci. Notka kończyła się konkluzją: „miejmy nadzieję, że rok akademicki 
1936/37 przejdzie pod hasłem: Ani jednego Żyda na pierwszym roku studiów 
uniwersytetu poznańskiego!”255. Z kolei autor artykułu w periodyku Koła Medy-
ków szydził: „z całej zachodniej Polski [Żydzi] nie mogli dostarczyć ani jednego 
trupa, chociaż żywych Żydów niestety jest aż nadto”256. W tekście zarządzenie 
wydane przez dziekanat Wydziału Lekarskiego zostało przedstawione jako sukces 
młodzieży studenckiej, która od listopada 1935 naciskała na profesorów w sprawie 
dostarczania zwłok do Zakładu Anatomii. Autor wskazywał, że:

walka musi być przeprowadzona do końca. Ani władzom, ani nam nie wolno się pod 
żadnym pozorem cofnąć

i przestrzegał władze wydziału przez zmianami zarządzenia słowami:

wszelkie próby zmiany w jakimkolwiek sensie wywołają nieprzyjemne skutki. Macki 
żydowskie rozmaitymi chadzają drogami […] Sądzić należy, że w takim razie nieobo-
jętne będzie stanowisko młodzieży257. 

Jest to ciekawy przykład sytuacji, w której student w niezawoalowany sposób groził 
władzom Wydziału Lekarskiego.

Sprawa nieprzyjmowania żydowskich kandydatów w  roku akademickim 
1936/37 musiała jednak nie być na tyle jednoznaczna, aby pozostała bez dalszej 
dyskusji podczas rady Wydziału Lekarskiego. W połowie października 1936 pro-
fesorowie ponownie debatowali nad zasadami przyjęć żydowskich studentów, co 
spowodowało wprowadzenie wyjątków, nadal jednak uzależnionych od dostar-
czenia zwłok do prosektorium: 

254 J. Klonowski, Z bieżącej chwili…, „Życie Medyczne” 1936, nr 8, s. 7.
255 Nie będzie Żydów na pierwszym roku medycyny, „Kurier Poznański”, nr 442 z 24 września 

1936, s. 3. Wiadomość ta została następnie przedrukowana w antysemickim piśmie poznańskim „Potęga 
Polski bez Żydów”, nr 5 z 27 września 1936, s. 4 (notka Brawo Medycy!). Por.: צוליב מתים לָאזט מען נישט צו קיין 
 transl.: Culib mejsim lozt men niszt cu kejn idisze) ,אידישע סטודענטען צו די עקזַאמענס אויֿפן ּפויזנער אוניווערזיטעט
studenten cu di eksamens ojfn pojzner uniwersitet, tłum.: „Z powodu zwłok nie dopuszcza się żadnych 
żydowskich studentów do egzaminów na poznańskim uniwersytecie”), „Hajnt” z 27 września 1936, s. 6. 
Dziękuję Pani mgr Aleksandrze Glubie-Pieprz za dostarczenie informacji o artykule w czasopiśmie „Hajnt”.

256 J. Klonowski, Z bieżącej chwili…, s. 8.
257 Tamże.
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uchwalono ogłosić dodatkowy egzamin wstępny dla byłych wojskowych i tych Żydów, 
którzy starali się swego czasu o przyjęcie na I rok studiów, o ile do … będą dostarczone 
zwłoki żydowskie […]258. 

Jidyszowy „Hajnt”, którego artykuł przedrukował „Kurier Poznański”, donosił, że 
zwłoki ostatecznie sprowadzono z Warszawy i kandydaci żydowscy będą przyj-
mowani w dodatkowym terminie259.

Z danych archiwalnych można wnosić, że w związku z działaniami podjętymi 
przez radę Wydziału Lekarskiego do wybuchu II wojny światowej żaden student 
wyznania mojżeszowego nie rozpoczął już studiów medycznych w Poznaniu. Nie-
zawodny w takich kwestiach „Kurier Poznański” informował o rzeczywistych 
inicjatorach akcji pozbycia się Żydów z Uniwersytetu Poznańskiego: 

w wyniku zabiegów narodowej młodzieży akademickiej, na uniwersytet poznański nie 
przyjęto na żadnym z wydziałów ani jednego Żyda. Starania więc polskiej młodzieży 
narodowej, które wreszcie spotkały się ze zrozumieniem całego senatu U.[niwersytetu] 
P.[oznańskiego], odniosły więc pomyślny skutek260.

Niewątpliwie na Wydziale Lekarskim nieprzyjęcie na pierwszy rok studiów 
kandydatów Żydów było efektem niedostarczania zwłok do ćwiczeń anatomicz-
nych. Nie wiadomo jednak, co było bezpośrednią przyczyną nieprzyjęcia żydow-
skich kandydatów na pozostałe wydziały Uniwersytetu Poznańskiego. W uniwersy-
teckich statystykach zwykle podawano dane sumujące nowo przyjętych studentów 
i wolnych słuchaczy w zestawieniu z liczbą kandydatów. W latach trzydziestych 
w tego typu zestawieniach wyróżniano studentów wyznania mojżeszowego. Takie 
zsumowanie sporządzono na przykład dla roku akademickiego 1931/32, 1932/33 
i 1933/34261. W tabelach statystycznych z drugiej połowy lat trzydziestych nie 
uwzględniano już rubryk „wyznanie mojżeszowe”, kiedy wyszczególniano przyję-

258 AUAM, Rektorat, sygn. 15/22: Porządek obrad posiedzenia Wydziału Lekarskiego, które odbyło 
się dnia 14 października 1936.

259 Sprawa zwłok żydowskich dla uniwersytetu poznańskiego, „Kurier Poznański”, nr 492 z 23 paź-
dziernika 1936, s. 5. Zob. także artykuł uszczegóławiający: Zwłoki żydowskie dla uniw. poznańskiego, „Ku-
rier Poznański”, nr 504 z 30 października 1936, s. 9. Por.: ּפויזנער אידישע קהלה זוכט צוויי מתים ֿפַאר דער דָארטיגער 
 transl.: Pojzner idisze kehile zucht cwej mejsim far der dortiger uniwersitet, tłum.: „Poznańska) אוניווערסיטעט
gmina żydowska szuka dwóch ciał dla tamtejszego uniwersytetu”), „Hajnt” z 18 października 1936, s. 9. 
Dziękuję Pani mgr Aleksandrze Glubie-Pieprz za dostarczenie informacji o artykule w czasopiśmie „Hajnt”.

260 Uniwersytet poznański bez nowych studentów Żydów, „Kurier Poznański”, nr 480 z 16 paździer-
nika 1936, s. 3.

261 AUAM, Rektorat, sygn. 15/342: Statystyka zgłoszonych i przyjętych na I rok studiów na Uni-
wersytecie Poznańskim [w roku 1933]. W jednostce 15/342 znajdują się także statystyki dotyczące roku 
1931 i 1932.
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tych na pierwszy rok studiów262. O blokowaniu wstępu żydowskim kandydatom na 
pierwsze lata studiów świadczą nie tylko uniwersyteckie statystyki, ale także sprawy 
konkretnych studentów. Z października 1937 zachowała się skarga Grety Chawki-
nówny z Poznania, która została przyjęta na Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, 
a następnie usunięta z niego ze względu na żydowskie pochodzenie263. Odpowiedź 
dziekanatu była wymijająca, wyjaśniająca całą sytuację błędem, skutkującym unie-
ważnieniem całego pakietu wpisów na studia264 (zob.: Wybór źródeł, nr 42).

Dociekając przyczyn braku żydowskich studentów na pierwszych latach stu-
diów na Uniwersytecie Poznańskim, począwszy od roku akademickiego 1936/37, 
można przypuszczać, że wieści o wydarzeniach z przełomu 1935 i 1936 roku były 
tak odstraszające, że kandydaci Żydzi rezygnowali z podejmowania studiów na 
Uniwersytecie Poznańskim. Niechęć tę mogło ponadto wzmacniać to, co w oczach 
narodowo zorientowanej młodzieży było atutem – a mianowicie niewielka liczba 
Żydów wśród poznańskich studentów. Nawet bowiem jeśli w innych ośrodkach 
akademickich wystąpienia antyżydowskie miały bardziej brutalny charakter, to 
żydowscy studenci na uczelniach, w których było ich więcej, mogli się nawzajem 
wspierać, szukać pomocy w żydowskich organizacjach studenckich lub w spo-
łeczności żydowskiej w mieście. W Poznaniu tego typu wsparcie było minimalne – 
a poczucie wyobcowania żydowskich studentów zapewne ogromne.

W 1937 roku, kiedy w prasie narodowej relacjonowano stan zapisów na studia 
na Uniwersytecie Poznańskim, notowano: 

otóż Żydzi zrozumieli wreszcie, że nie ma dla nich miejsca na uczelni polskiego 
i narodowego Poznania. W czasie zapisów nie widać było wcale twarzy niearyjskich. 
[…] Dopiero w godzinach popołudniowych […] zjawiały się indywidua tak dobrze 
znanego nam elementu […] i studiowały zapamiętale wszystkie ogłoszenia i druki. 
Jednak wystarczyło pojawienie się jakiegokolwiek studenta, któryby baczniej spojrzał 
na nosy „popołudniowych gości”, a znikały one bez śladu, chociaż nie bez… zapachu265. 

Te frazy zostały wydrukowane w najbardziej poczytnym dzienniku poznańskiego 
mieszczaństwa „Kurierze Poznańskim”, wychodzącym dwa razy dziennie i mają-
cym kilkudziesięciotysięczny nakład. Jeśli atmosfera zapisów na uniwersytet była 

262 AUAM, Rektorat, sygn. 15/35.
263 AUAM, Rektorat, sygn. 15/215: skarga do ministerstwa wyznań religijnych i oświecenia pu-

blicznego z 18 października 1937; por. także: W. Mądry, Stosunki polsko-żydowskie…, s. 13-13.
264 AUAM, Rektorat, sygn. 15/215: konkluzja była taka, że „p. Ch.[awkinówna] nie ma zatem 

podstawy do twierdzenia, że specjalnie przeciwko niej zastosowano jakieś sankcje i odrębne metody 
postępowania niż w stosunku do całego szeregu innych kandydatów”.

265 Rubryka „Migawki”, „Kurier Poznański”, nr 450 z 2 października 1937, s. 12.
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taka, jak opisuje to gazeta, brak żydowskich studentów na pierwszych latach stu-
diów na Uniwersytecie Poznańskim w końcu dwudziestolecia międzywojennego 
nie może zadziwiać. Ani jesienią 1936, ani później aż do wybuchu II wojny świa-
towej nie przyjęto na studia w poznańskiej uczelni więcej Żydów. Studia kończyli 
tylko ci, którzy rozpoczęli je we wcześniejszej. 

W październiku 1937 Uniwersytet Poznański stał się nie tylko uczelnią nie-
przyjmującą Żydów, ale był także przedstawiany innym szkołom wyższym jako 
wzorcowy w skuteczności w pozbywaniu się żydowskich studentów. Anonimo-
wy autor „Kuriera” ogłaszał to z dumą i radością, triumfując w każdym zdaniu. 
Studenci ułożyli memoriał do władz uniwersytetu, w którym chwalili się swoimi 
osiągnięciami na froncie walki o czystość narodową szkół wyższych. Ogłaszając 
zwycięstwo „wojny uniwersyteckiej z Żydami”, pisali w podniosłym tonie: 

[…] dziś stają się powoli wyższe uczelnie […] rzeczywistym wskaźnikiem narodu 
w drodze ku Wielkiej Polsce. A na czele ich kroczy Uniwersytet Poznański. Oto rzu-
cone przez Młodzież Wszechpolską na początku ubiegłego roku akademickiego hasło 

„Uniwersytet Poznański bez Żydów” stało się rzeczywistością266. 

PODSUMOWANIE

Nowa szkoła wyższa na mapie akademickiej Polski – Wszechnica Piastowska – od 
1920 roku Uniwersytet Poznański, była od początku istnienia uczelnią specy-
ficzną. W odniesieniu do analizowanego zagadnienia – funkcjonowania w nim 
żydowskich studentek i studentów – w okresie dwudziestolecia międzywojennego 
w porównaniu z innymi ośrodkami akademickimi można na nim odnotować 
minimalną liczbę Żydów oraz brak pracowników naukowych identyfikujących się 
ze społecznością żydowską. Taki stan rzeczy powodował, że zasadniczym celem 
działania studenckich organizacji narodowych na Uniwersytecie Poznańskim było 
stworzenie uniwersytetu narodowego, na którym polscy naukowcy prowadziliby 
badania wzbogacające polską naukę i kształciliby przyszłe elity polskiego społe-
czeństwa w duchu narodowym. Ta nacjonalistyczna wizja nauki i kultury polskiej 
nie zawsze dominowała, ale w drugiej połowie lat trzydziestych stanowiła ważny 
nurt w rozważaniach o przyszłości uniwersytetu. Dyskurs ten był wspierany przez 
część kadry uniwersyteckiej, która niejednokrotnie popierała poglądy i cele mło-
dzieży, nawet jeśli niekoniecznie zgadzała się ze stosowanymi przez nią metodami. 

266 Uniwersytet Poznański drogowskazem, „Kurier Poznański”, nr 450 z 2 października 1937, s. 12.
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Taki stan rzeczy powodował, że antyżydowskie działania na Uniwersytecie 
Poznańskim przybierały – w porównaniu z innymi ośrodkami akademickimi – 
niekiedy dość osobliwą formę. Jedną z jej cech była nadprodukcja ideologiczna, 
która dotyczyła wyłącznie Żydów, a nie koncentrowała się na innych narodowo-
ściach – jak Niemcy czy Ukraińcy – których liczebność na poznańskiej uczelni 
była znacznie wyższa niż Żydów. Ta ideologiczna aktywność przejawiała się w re-
zolucjach wiecowych, artykułach prasowych i konstrukcjach teoretycznych, które 
odwoływały się do wyimaginowanych wyobrażeń na temat Żydów i generowanych 
przez nich problemów, z którymi w Poznaniu i na Uniwersytecie Poznańskim 
trudno się było realnie zetknąć. Tak konstruowany koncept Żyda wyobrażone-
go, który formował się w stolicy Wielkopolski w tym samym czasie, w którym 
powstała uczelnia, został wzmocniony przez ogólnopolskie dyskusje i działania, 
które ogniskowały się wokół numerus clausus, getta ławkowego czy sprawy pro-
sektoriów. W świetle przeprowadzonej analizy wydaje się, że sprawa ograniczenia 
liczby żydowskich studentów była wywołana aktywnością rodzimych środowisk 
akademickich, pozostałe dwie kwestie zaś – separacja przestrzenna żydowskich 
studentek i studentów oraz kwestia „żydowskich trupów” były w Poznaniu wy-
woływane i rozpalane raczej w odniesieniu do wydarzeń zewnętrznych, których 
źródło znajdowało się w innych ośrodkach akademickich. 

Nie oznacza to bynajmniej, że na Uniwersytecie Poznańskim w dwudziestoleciu 
międzywojennym żydowscy studenci nie odczuwali wrogości, nie byli szykanowani, 
dyskryminowani, a w skrajnych przypadkach bici i ranieni. Wydarzenia z przełomu 
1935 i 1936 roku były najbardziej drastycznymi w historii uczelni tego okresu, ale 
atmosfera wrogości i niechęci wobec Żydów była odczuwana na Uniwersytecie 
Poznańskim przez całe 20 lat – od jego powstania w roku 1919 do zamknięcia przez 
niemieckich okupantów w 1939. To, co wydarzyło się w połowie lat trzydziestych 
w kilku budynkach poznańskiej uczelni, bez wątpienia spełnia kryteria koncepcji 
międzygrupowej przemocy kolektywnej, opisanej przez Mikołaja Winiewskiego267. 
W takim ujęciu mamy do czynienia nie z realnymi społecznościami, obserwowa-
nymi w społecznej i kulturowej praktyce, ale z wyobrażeniami i emocjami, którymi 
jedna grupa obdarza drugą grupę. W konkretnym przypadku mamy do czynienia 
z większościową grupą polskich studentów, których wyobrażenia o funkcji i roli 
żydowskich studentów zdecydowały o wznieceniu przemocowych rozruchów. 
Czynnikami generującymi wybuch przemocy były podzielane w grupie agresorów 

267 M. Winiewski, Model przemocy pogromowej. Analizy przemocy kolektywnej na ziemiach pol-
skich w latach 1805-1946, [w:] Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. 3, red. K. Kijek, 
A. Markowski, K. Zieliński, Warszawa 2019, s. 25-44.

Adam Mickiewicz University Press © 2022



Antyżydowskie postawy i działania na Uniwersytecie Poznańskim w okresie międzywojennym

201

ideologie, które generowały różnego rodzaju uprzedzenia i stereotypy międzygru-
powe, prowadzące finalnie do przemocy.

Naświetlenie najbardziej wyrazistych i brutalnych antyżydowskich ataków 
z końca roku 1935 i początku 1936 nie może jednak przesłonić tego, że na Uniwer-
sytecie Poznańskim w okresie międzywojennym obecna była ciągła antyżydowska 
retoryka. Wątki antysemickie obecne były w przestrzeni uczelni, a natężenie prak-
tyk dyskryminacyjnych zwiększało się wraz z upływem czasu. Dobrym przykładem 
jest w tym wypadku sprawa prosektoriów, która w początku lat dwudziestych była 
w Poznaniu opisywana z rozbawieniem jako dowcip. Kilkanaście lat później stała 
się pretekstem, który doprowadził do zamknięcia Uniwersytetu Poznańskiego dla 
Żydów. Niedawny absurd stał się śmiertelnie poważną rzeczywistością. 

Należy też pamiętać, że niezależnie od teoretycznego modelu, według które-
go będziemy interpretować zebrane w tym tekście źródła historyczne, w okresie 
dwudziestolecia międzywojennego na Uniwersytecie Poznańskim mieliśmy do 
czynienia z działaniami, które prowadziły do krzywdy i osobistych nieszczęść. 
Trudno zaakceptować, że wydarzenia te rozgrywały się w „dostojnym” uniwersy-
tecie, niekiedy za milczącą zgodą profesury i władz uczelni.

*  *  *

W styczniu 1937 roku, a zatem w momencie, kiedy na Uniwersytet Poznański 
nie przyjmowano już żydowskich studentów, odbył się ogólnoakademicki wiec, 
którego uczestnicy domagali się między innymi wprowadzenia getta ławkowego 
dla tych niewielu pozostałych na uczelni Żydów. Uchwalono wówczas memoriał 
do ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego, który przesłano do 
Warszawy za pośrednictwem rektora Antoniego Peretiatkowicza. Jego preambuła 
pełna była odwołań do „czystości nauki polskiej”, akcji „odżydzania uniwersytetów” 
oraz do umożliwienia studiowania „młodzieży pochodzącej z warstw szerszych, 
albowiem to jest najczystszy i najzdrowszy element najwięcej narodowy”268. Mło-
dzież pouczała ministra, jak powinien wyglądać uniwersytet i wyrażała żal, że do 
tej pory nie wprowadzono w życie wszystkich jej postulatów.

Tekst memoriału jest dobrym podsumowaniem wydarzeń, które rozgrywały się 
w Poznaniu w latach 1919-1939. W okresie tym można obserwować kilka domi-
nant, charakteryzujących poznańskie środowisko akademickie, ale także wskazać 
te elementy, które nasilały się wraz z upływem czasu. Nie ma wątpliwości, że do 
tych pierwszych należy niewielka, w niektórych okresach minimalna, obecność 
żydowskich studentów w poznańskiej uczelni; nie była ona z pewnością dla żydow-

268 O dobro wyższych uczelni i nauki polskiej, „Kurier Poznański”, nr 45 z 29 stycznia 1937, s. 9.
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skich studentów Alma Mater. Uzupełnieniem tej statystyki jest wiadomość o braku 
osób wyznających judaizm wśród pracowników uczelni. Te informacje kontrastują 
z niekiedy ostrą antysemicką, a nawet rasistowską retoryką, prezentowaną przez 
działające na Uniwersytecie Poznańskim narodowe i nacjonalistyczne organizacje 
studenckie oraz przez różnego rodzaju stowarzyszenia, zrzeszenia i koła funkcjo-
nujące wśród studentów. Dyskurs ten wraz z czasem zmieniał się i nasilał.

Ten prezentowany w wielu wypowiedziach i postawach ideologiczny wymiar 
czystości narodowej i religijnej Uniwersytetu Poznańskiego powodował, że skala 
antysemickich zamieszek nie była tu być może – w porównaniu z innymi ośrod-
kami akademickimi międzywojennej Polski – duża, ale jej natężenie w niczym 
im nie ustępowało. Być może nieobecność Żydów wśród poznańskich studentów 
i brak możliwości fizycznej konfrontacji z tą grupą mógł być przyczyną, dla któ-
rej antysemicka ideologia była na Uniwersytecie Poznańskim głoszona z takim 
zaangażowaniem. Nie zmienia to jednak faktu, że na Uniwersytecie Poznańskim 
w okresie międzywojennym można zauważyć problemy, z którymi mierzyły się 
także inne ówczesne polskie uczelnie, a zatem dyskusję o numerus clausus i próby 
wprowadzenia getta ławkowego. Ostatecznym celem, który jesienią 1936 udało 
się osiągnąć w Poznaniu było faktyczne wprowadzenie numerus nullus dla żydow-
skich kandydatów na studia. 

W latach trzydziestych kwestia homogeniczności narodowej Uniwersytetu 
Poznańskiego była przedmiotem dumy rektorów, którzy mówili o swojej uczelni 
jako o „najbardziej polskiej wszechnicy”269. Polska i narodowa młodzież dumnie 
ogłaszała zwycięstwo, mówiąc w roku 1937, że ani jeden Żyd nie został przyjęty 
na pierwszy rok studiów i zapowiadała – nieświadoma przyszłości – „za dwa lata 
Uniwersytet Poznański będzie całkowicie wolny od Żydów!”270.

269 Sprawozdanie Rektora prof. dra Stanisława Rungego za rok akad. 1935/36, [w:] Kronika Uniwersy-
tetu Poznańskiego za rok szkolny 1935/36 za rektoratu prof. dr. Stanisława Rungego i otwarcie roku szkolnego 
1935/37 w dniu 4 października 1935 roku, Poznań 1937, s. 11: „Skład narodowościowy i wyznaniowy mło-
dzieży nadaje Szkole naszej pewien swoisty charakter. Wiadomo, że Uniwersytet Poznański jest najbardziej 
polską wszechnicą”. Także: Sprawozdanie ustępującego rektora Prof. Dr. Stanisława Pawłowskiego za rok 
akademicki 1932/33, [w:] Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rektoratu prof. dr. Stanisława Pawłowskiego 
i otwarcie roku szkolnego 1933/34 przez nowego rektora prof. dr. Stanisława Rungego w dniu 8 października 
1933 roku, Poznań 1934, s. 15: „Młodzież i jej skład wyznaniowy i narodowościowy nadają zasadniczy ton 
i charakter uniwersytetowi. To też nie będzie bez znaczenia, jeżeli z naciskiem stwierdzimy, że Uniwersytet 
Poznański jest najbardziej polskim uniwersytetem w Polsce. Z 5230 studentów – 4924 studentów, tj. 94% 
ogółu przyznaje się do używania języka polskiego jako swego języka ojczystego, a 4784 studentów, tj. 91% 
ogółu, jest wyznania rzymsko-katolickiego”.

270 Rubryka „Migawki”, „Kurier Poznański”, nr 450 z 2 października 1937, s. 12.
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CZĘŚĆ DRUGA

„CZYŻBY DRAŻNIŁY WAS NASZE ARYJSKIE POSTACIE,  
NASZE POLSKIE – NAJCZĘŚCIEJ CHŁOPSKIE – NAZWISKA,  

NASZE BLOND WŁOSY, NIEBIESKIE OCZY?”

„BIULET YN AKADEMICKI LEGIONU MŁODYCH U.P.”,  
POZNAŃ, DNIA 11 MARCA 1937 R.
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Celina BARSZCZEWSKA, Agnieszka ZAWISZA,  
Oliwia GROMADZKA, Magdalena PATRZAŁEK-GRAŚ

ŻYDOWSCY STUDENCI 
UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO 

W LATACH 1919-1939  
W ŚWIETLE ARCHIWALIÓW – 

ANALIZA ŹRÓDŁOZNAWCZA

WPROWADZENIE

Niezbędnym elementem badań nad społecznością studentów wyznania mojże-
szowego na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939 było przeprowadze-
nie kwerendy w kartach wpisowych1, teczkach osobowych i innych materiałach 
wytwarzanych podczas studiów przez samych studentów oraz różne komórki 
administracyjne uniwersytetu. Trwała ona od października 2019 do września 
20212. Prace badawcze obejmowały karty wpisowe i teczki osobowe studentek 
i studentów Wydziału Filozoficznego/Humanistycznego, Wydziału Prawno-Eko-
nomicznego, Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, zgromadzone w Archi-
wum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Wydziału Lekarskiego 

1 Były to formularze osobowe, składane przez studentów w trybie trymestralnym lub rocznym. 
Zawierały one podstawowe dane metrykalne oraz wpisy na poszczególne zajęcia. W okresie dwudziesto-
lecia międzywojennego na Uniwersytecie Poznańskim formularze te oficjalnie nazywano: karta wpisowa 
oraz karta indywidualna. Dla uniknięcia nieporozumień będziemy się posługiwać jedynie określeniem 

„karta wpisowa”.
2 Zasadniczą część kwerendy przeprowadziły autorki niniejszego tekstu. W początkowym etapie 

prac brali udział także Paulina Dawid i Remigiusz Karbowski z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM 
oraz Antoni Stosik z Wydziału Historii UAM.
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i Oddziału Farmaceutycznego, zgromadzone w Archiwum Uniwersytetu Me-
dycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu; Wydziału Rolniczo-Leśnego, 
przechowywane w Archiwum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu; a także 
teczki studentek i studentów Studium Wychowania Fizycznego, przechowywane 
w Archiwum Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego 
w Poznaniu3. 

Celem kwerendy było odnalezienie wszystkich kart wpisowych oraz teczek 
osobowych4 studentek i studentów Uniwersytetu Poznańskiego, którzy studio-
wali w latach 1919-1939, deklarując w tych dokumentach wyznanie mojżeszowe. 
Podczas kwerendy odnotowywano także przypadki osób, które nie zadeklarowały 
jakiegokolwiek wyznania. Ze względu na brak spisów studentów z podziałem na 
wyznanie, kwerenda objęła wszystkie karty wpisowe oraz teczki studenckie z lat 
1919-1939, przechowywane w wymienionych archiwach. Liczba przebadanych 
materiałów wyniosła łącznie 23 269 teczek5. W wyniku kwerendy udało się odna-
leźć 266 teczek, założonych dla 260 studentów wyznania mojżeszowego (sześciu 
studentów posiadało po dwie założone teczki, ze względu na studia podjęte na 
różnych wydziałach), które zostały poddane dalszej analizie badawczej6.

W teczkach osobowych mieści się szereg dokumentów wymaganych przez 
Uniwersytet Poznański od kandydatów podczas przyjmowania na studia7 oraz 

3 W latach 1919-1939 na Uniwersytecie Poznańskim dochodziło do licznych przemian w strukturze 
jednostek organizacyjnych, choć ich zasadniczy podział utrwalił się w latach dwudziestych. Na Uniwersy-
tecie funkcjonowały następujące wydziały: Wydział Filozoficzny (1919-1925), który uległ podziałowi na 
Wydział Humanistyczny oraz Wydział Matematyczno-Przyrodniczy; Wydział Prawno-Ekonomiczny, Wy-
dział Lekarski i Wydział Rolniczo-Leśny. Ponadto przy Wydziale Lekarskim działało Studium Wychowania 
Fizycznego, a przy Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym Oddział Farmaceutyczny. Po 1945 roku doszło 
do kolejnych restrukturyzacji, które w konsekwencji doprowadziły w latach pięćdziesiątych do wydzie-
lenia z UP Akademii Medycznej (dziś Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu), 
Wyższej Szkoły Rolniczej (dziś Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu) oraz Wyższej Szkoły Wychowania 
Fizycznego (dziś Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiegow Poznaniu). Zob.: V. Jul-
kowska, Zmiany w strukturze wydziałowej Uniwersytetu w Poznaniu po II wojnie światowej, [w:] Dzieje 
Uniwersytetu w Poznaniu w latach 1945-2019, red. S. Jankowiak, T. Schramm, Poznań 2019, s. 233-240.

4 Określeniem „teczka” będziemy posługiwały się umownie, niezależnie od fizycznego sposobu 
przechowywania archiwaliów (tj. teczki rozumianej dosłownie oraz „teczki” w formie koperty). 

5 Akta osobowe studentów Uniwersytetu Poznańskiego na odpowiednich wydziałach liczą: 3840 
teczek na Wydziale Humanistycznym, 2794 na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, 11 694 teczek na 
Wydziale Prawno-Ekonomicznym, 566 teczek na Wydziale Lekarskim, 1060 teczek na Oddziale Farmaceu-
tycznym oraz 586 teczek w Studium Wychowania Fizycznego, 2729 teczek na Wydziale Rolniczo-Leśnym.

6 Jej wyniki zob.: O. Gromadzka, M. Patrzałek-Graś, C. Barszczewska, A. Zawisza, Zbiorowy portret 
studentek i studentów wyznania mojżeszowego na Uniwersytecie Poznańskim w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego, w niniejszym tomie.

7 W latach dwudziestych do składanego w sekretariacie Uniwersytetu Poznańskiego podania 
„o zaliczenie w poczet słuchaczy” należało dołączyć następujące dokumenty: curriculum vitae, fotografię, 
metrykę, świadectwo maturalne, świadectwo nienagannego prowadzenia się (zwolnieni byli z tego obo-
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gromadzonych przez uczelnię w toku nauki. Spośród nich najważniejszym źródłem 
wiedzy na temat wszystkich studentów Uniwersytetu Poznańskiego są karty wpi-
sowe i indywidualne, składane przez studentów – w zależności od obowiązującego 
w danym czasie systemu – w trybie trymestralnym lub rocznym. Zawarte w nich 
dane, niezależnie od używanego formularza, są w zasadniczej części powtarzalne 
dla całego okresu dwudziestolecia międzywojennego.

Zadaniem niniejszego tekstu jest analiza zewnętrzna wyżej wymienionych 
materiałów źródłowych, przechowywanych w poszczególnych archiwach. Przedsta-
wiona zostanie ich specyfika (organizacja materiałów archiwalnych i ich stan) oraz 
informacje zawarte w poszczególnych kategoriach źródeł. Uwzględniony będzie 
ogół badanych materiałów źródłowych studentów Uniwersytetu Poznańskiego, 
nie tylko tych wyznania mojżeszowego. W kolejnym rozdziale zostanie przez nas 
przybliżony portret zbiorowy studentów żydowskich na podstawie zebranych 
i przedstawionych tutaj materiałów źródłowych.

SPOSÓB PRZECHOWYWANIA , STAN I  SPECYFIKA  
MATERIAŁÓW ARCHIWALNYCH

Najczęściej teczki osobowe na okładce są oznaczone nazwiskiem i imieniem stu-
denta/-tki. Dodatkowo zawierają sygnaturę archiwalną jednostki, nazwę wydziału, 
numer teczki, a także daty skrajne znajdujących się w niej dokumentów. Teczki 
nie zawsze zawierają komplet dokumentów wymaganych podczas rekrutacji na 
studia. Ich stan fizyczny również jest bardzo zróżnicowany. Większość z nich 
jest czytelna i w stanie dobrym, natomiast część zbiorów uległa różnego rodzaju 
uszkodzeniom. W ich wyniku niektóre karty są sklejone z wyraźnymi śladami 
oddziaływania wody lub wilgoci na papier (pofalowanie, nadwyrężona struktu-
ra). Nierzadko na powierzchni takich dokumentów występują różnego rodzaju 
zanieczyszczenia, w tym grzyby czy pleśnie. Sporadycznie zdarzały się materiały 
naddarte, zachowane w stopniu fragmentarycznym czy noszące ślady zniszczenia 
(np. ogniem).

Powszechnie stosowane na całym Uniwersytecie Poznańskim dokumenty, 
przygotowywane w drukarni uniwersyteckiej, takie jak karty wpisowe, książeczki 

wiązku kandydaci przybywający „wprost ze szkoły średniej”). Od studentów przenoszących się z innych 
uniwersytetów wymagano także świadectwa wystąpienia z poprzedniego miejsca studiowania. W latach 
trzydziestych wymagania te zmodyfikowano. Uniwersytet przygotował jednolity formularz, na którym 
kandydaci pisali podania wraz z życiorysem oraz wklejali fotografię w formacie 8×4 cm. Tak przygotowany 
formularz składano w dziekanacie danego wydziału (ewentualnie w sekretariacie studium). O formularzu 
tym piszemy w dalszej części tekstu.
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legitymacyjne czy druki w postaci tabel lub rubryk, były odręcznie uzupełniane 
przez studentów. W większości odręcznie wypisywane były także pozostałe do-
kumenty: zaświadczenia, podania, prośby i wnioski, kwity, życiorysy. W całości 
drukowane lub uzupełniane własnoręcznie były również dokumenty składane 
przez kandydatów na studia, np. świadectwa urodzenia, świadectwa dojrzałości. 
W całości maszynowo zapisywane były np. odpisy dyplomów. Dokumenty uzy-
skiwane w toku nauki pisane były w języku polskim (z wyjątkiem certyfikatów 
uzyskanych na zagranicznych uczelniach). 

Inaczej natomiast wygląda ta kwestia w przypadku dokumentów osobistych, 
składanych przez kandydatów na studia. W zależności od miejsca urodzenia i za-
mieszkania kandydatów sporządzano je w językach: łacińskim, niemieckim, rosyj-
skim (przeważnie były to dokumenty urodzenia/chrztu/ślubu, a także świadectwa 
dojrzałości). W pojedynczych przypadkach występowały dokumenty w językach: 
litewskim, francuskim, angielskim. Niemało z wyżej wymienionych dokumen-
tów, zwłaszcza tych pisanych odręcznie, wystawiano na papierze przebitkowym, 
zeszytowym czy też kancelaryjnym (w kratkę lub w linię). Niekiedy papier był 
wykorzystywany wtórnie; zdarzało się, że rewersy dokumentów były zagospoda-
rowywane do innych celów.

Dodać jeszcze należy, że badane materiały różnią się organizacją wewnętrz-
ną. Akta osobowe studentów/-tek Wydziału Filozoficznego/Humanistycznego 
przechowywane są w Archiwum UAM w Poznaniu pod sygnaturą 103b, w indy-
widualnych teczkach, ułożonych w kolejności alfabetycznej. W teczkach znajdują 
się wszystkie zachowane karty wpisowe studentów oraz inne dokumenty osobiste 
(w tym te składane w procesie rekrutacji). Analogicznie zorganizowane są akta 
osobowe studentów/-tek Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego pod sygnaturą 
103c, także przechowywane w indywidualnych teczkach, ułożonych w kolejności 
alfabetycznej. Na ich zawartość składają się karty wpisowe oraz inne dokumenty 
studentów/-tek. Nieco inaczej przedstawiają się materiały studentów/-tek Wydziału 
Prawno-Ekonomicznego. Zgromadzone są w teczkach osobowych oznaczonych 
trzema różnymi sygnaturami: 103d, 122 oraz sygnaturami składającymi się z roku 
akademickiego, kolejnego numeru kartonu oraz zakresu alfabetycznego (np. karton 
rok 1929-30, sygn. 11, B-Z). W wypadku studentów/-tek z tego wydziału zdarza 
się, że materiały dotyczące przebiegu studiów znajdują się w kilku teczkach oso-
bowych oznaczonych różnymi sygnaturami. Akta zawierają wyłącznie dokumenty 
osobiste, wyjątkowo zamieszczone są w nich również karty wpisowe. Te znajdują 
się w osobnych księgach, zorganizowanych według lat akademickich i alfabetycz-
nie. Na jeden rok akademicki przypada od kilku do kilkunastu ksiąg z kartami 
wpisowymi studentów.
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Podobnie jak w wypadku Wydziału Prawno-Ekonomicznego przedstawia się 
organizacja wewnętrzna akt osobowych studentów/-tek Wydziału Lekarskiego 
i Oddziału Farmaceutycznego, przechowywanych w Archiwum Uniwersytetu 
Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Na akta osobowe studentów 
Wydziału Lekarskiego składają się teczki osobowe zgrupowane pod sygnatura-
mi od 1/100 do 1/154 i od 1/177 do 1/180 oraz karty wpisowe uporządkowane 
chronologicznie (od roku akademickiego 1921/22 do 1938/39), z podziałem na 
poszczególne roczniki (I-VI) oraz alfabetycznie (A-Ż). Karty są oprawione w księgi 
(nie nadano im zbiorczej sygnatury, konkretną księgę może identyfikować jedynie 
sygnatura umieszczona na brzegu oprawy) lub umieszczone są w luźnych poszy-
tach w kartonach (tu sygnatury 1/173, 1/174, 1/175a-1/175d). Z kolei akta osobowe 
studentów Oddziału Farmaceutycznego, występujące pod nazwą „Akta osobowe 
wydanych dyplomów z lat 1919-1939” lub „Akta osobowe absolwentów z lat 1919- 

-1939”, składają się z teczek osobowych, ułożonych chronologicznie, obejmujących 
lata 1919-1939 (sygnatury od 2/1 do 2/69 oraz 1/170, 1/352) oraz kart wpisowych 
oprawnych w księgach datowanych na lata 1921-1939 (sygnatury od 2/90 do 2/114).

Zgromadzone w Archiwum Akademii Wychowania Fizycznego im. Euge-
niusza Piaseckiego w Poznaniu dokumenty studentów Studium Wychowania 
Fizycznego znajdują się w indywidualnych teczkach osobowych – część z nich (pod 
nazwą Akta Osobowe Studentów), obejmująca lata 1926-1939, uporządkowana 
jest alfabetycznie, druga część (pod nazwami Absolwenci, Akta Magisterskie – 
Absolwenci, Akta Magisterskie), uporządkowana jest chronologicznie (dla lat 
1934-1939), a w obrębie roku według alfabetu. Ze względu na charakter Studium 
Wychowania Fizycznego do rzadkości należało dołączanie kart wpisowych do 
akt studenckich.

Z kolei materiały studentów Wydziału Rolniczo-Leśnego, przechowywane 
w Archiwum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zostały podzielone na 
teczki osobowe obejmujące lata 1919-1939 (pod sygnaturą 1408) i karty wpisowe 
z lat 1921-1939 (pod sygnaturą 1520), uporządkowane chronologicznie. 

KARTY WPISOWE STUDENTÓW UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO

Wzory formularzy kart wpisowych, ich wygląd oraz zestaw wymaganych do uzu-
pełnienia informacji ulegał w pierwszych dwudziestu latach funkcjonowania Uni-
wersytetu Poznańskiego modyfikacjom. Wspólne dla wszystkich typów kart były 
następujące dane: rok akademicki, bieżący rok studiów, imię i nazwisko, data 
urodzenia, religia, język ojczysty, przynależność państwowa, zawód ojca (wzgl. 
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matki), adres ojca (wzgl. matki lub opiekuna), zakład naukowy, który wpisujący 
się ukończył lub z którego bezpośrednio przybył, stosunek do służby wojskowej, 
podstawa przyjęcia. Porównanie zestawu informacji z kart wpisowych różnych 
wzorów ujęto w tabeli 1.

Najwcześniej funkcjonująca karta wpisowa (il. 1) była stosowana przez około 
dwa lata od powstania Uniwersytetu w 1919 roku. Była ona drukowana na białym 
papierze, którego rozmiar jest zbliżony do formatu A3. U góry karty znajduje się 

Il. 1. Karta wpisowa typ 1: Karta wpisowa (od 1919), Estera Foglówna, Archiwum Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu (dalej: AUAM), Wydział Matametyczno-Przyrodniczy, sygn. 103c/487
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miejsce na wpisanie danych metrykalnych, a pod nim tabela ze spisem przedmio-
tów, na które student uczęszczał. Z początkiem lat dwudziestych, kiedy w Poznaniu 
wdrożono system trymestralny, wprowadzono nowy rodzaj kart wpisowych, które 
należało składać co trymestr (il. 2). Powodowało to, że studenci, składając te doku-
menty kolejny raz, często opuszczali rubryki. Karty przygotowywano w formacie 
A4, w kolorach żółtym, różowym i niebieskim (z czasem przebarwiającym się na 
zielono). Na awersie student wpisywał swoje dane. Poza wymienionymi wcześniej 
były to: miejsce urodzenia, „stypendium, jeżeli jakieś miał w poprzednim okresie 
(semestrze lub trymestrze) z przytoczeniem nazwy stypendium, jego wysokości 
i postanowienia, którym je nadano”, a dla immatrykulowanych „numer i data 
karty immatrykulacyjnej”. Rewers karty albo był pusty, albo zawierał tabelę do 
wpisywania przedmiotów i uzyskanych zaliczeń.

Il. 2. Karta wpisowa typ 2: Karta wpisowa (od 1920), Matla Rot, AUAM, Wydział Humanistyczny, sygn. 
103b/2547a
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Przejściowo, w roku akademickim 1932/33, pojawiała się skrócona wersja karty 
wpisowej (il. 3). Na awersie znajdowała się tabela z metrykaliami studenta oraz 
wykaz przedmiotów, na które uczęszczał. W następnym roku akademickim zastąpił 
ją nowy wzór formularza (il. 4). Tym razem karta wpisowa, in folio, występowała 
wyłącznie w kolorze żółtym. Pierwszą stronę zajmowała tabela z danymi studenta. 

Il. 3. Karta wpisowa typ 3: Karta wpisowa (od 1932/33), Macheł Alter, AUAM, Wydział Prawno-Ekono-
miczny, sygn. 42 A-B, 1932-33/4
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Wewnętrzna część karty zawierała spis wykładów, ćwiczeń czy seminariów, na 
które student uczęszczał w ciągu roku akademickiego. W stosunku do uprzednich 
wzorów kart, ta była uzupełniona o następujące informacje: numer indeksu, znajo-
mość języków obcych, imię ojca, imię matki i ich wiek, imiona i wiek rodzeństwa, 

„w przypadku przerwy w studiach co wpisujący porabiał”, „stypendium, które 
wpisujący pobiera względnie pobierał”. 

Najprawdopodobniej od roku akademickiego 1934/35 wprowadzono kolejny 
model kart wpisowych, zatytułowany „Karta indywidualna dla kandydatów do 
szkół wyższych” (il. 5) oraz „Karta indywidualna dla słuchaczy szkół wyższych” 
(il. 6). Drukowane na białym papierze karty funkcjonowały jednocześnie z po-
przednimi modelami formularzy. W przypadku kart przeznaczonych dla kan-

Il. 4. Karta wpisowa typ 4: Karta wpisowa (od 1933/34), Eugenia Rochlin, AUAM, Wydział Humanistyczny, 
sygn. 103b/2523
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dydatów obejmowały one jedynie awers, na którym znajdowały się wyłącznie 
personalia. Natomiast w kartach dla słuchaczy tabela znajdowała się na obu 
stronach, przy czym rewers zawierał informacje na temat „zawodu i stanowiska 
w zawodzie ojca – żyjącego lub nieżyjącego”. Instrukcja wypełniania zalecała 

Il. 5. Karta wpisowa typ 5a: Karta indywidualna dla kandydatów do szkół wyższych. Wzór A (od 1934/35), 
Mania (Miriam) Rotenberg, AUAM, Wydział Humanistyczny, sygn. 103b/2544
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zaznaczyć pionową kreską odpowiednią rubrykę w tabeli z podanymi zawodami. 
Było ich dwadzieścia dziewięć, zgrupowanych w szerszych kategoriach: rolnictwo, 
przemysł i górnictwo, handel i ubezpieczenia prywatne, komunikacja i transport, 
służba publiczna oraz inne zawody. Należało wpisać także, czy rodzic pracował 
w zawodzie, czy był bezrobotny. Karty indywidualne w odróżnieniu do kart wpi-
sowych wymagały wpisania wydziału, sekcji oraz przedmiotu głównego, a także 
płci, stanu cywilnego i narodowości. Nie wymagały jednak podania miejsca 
urodzenia, a zamiast pełnej daty należało wpisać jedynie rok. W części tabeli 
pt. „wykształcenie średnie ogólnokształcące” nie ma miejsca na pełną nazwę 
instytucji. Zamiast tego należało określić typ ukończonej szkoły, rok uzyskania 
świadectwa maturalnego, a także miejscowość, powiat, województwo i kraj, wła-
ściwe dla lokalizacji szkoły.

Il. 6. Karta wpisowa typ 5b: Karta indywidualna dla słuchaczy szkół wyższych. Wzór B (od 1934/35), Mania 
(Miriam) Rotenberg, AUAM, Wydział Humanistyczny, sygn. 103b/2544
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Tabela 1. Występowanie informacji zawartych w poszczególnych typach kart wpisowych, stosowanych na 
Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939

Zawarte informacje

Typy kart wpisowych 

Typ 1 
(rok akad. 
1919/20)

Typ 2 
(od początku 
1920 roku)

Typ 3 
(rok akad. 
1932/33

Typ 4
(od roku akad. 

1933/34

Typ 5
(od roku akad. 

1934/35)
[podział  

na „A” i „B”]

Rok akademicki × × × ××

Semestr ×

Bieżący rok studiów × × × × ××

Imię × × × × ××

Nazwisko × × × × ××

Miejsce urodzenia × × × ×

Dzień i miesiąc 
urodzenia × × × ×

Rok urodzenia × × × × ××

Wyznanie × × × × ××

Język ojczysty × × × × ××

Znajomość języków 
obcych ×

Przynależność 
państwowa × × × ××

Imiona rodziców × × ×

Wiek rodziców ×

Zawód ojca × × ×

Zawód matki × ×

Imiona rodzeństwa ×

Wiek rodzeństwa ×

Miejsce 
zamieszkania 
rodziców

× × × ××

Miejsce 
zamieszkania 
studenta

× × × ××
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Zawarte informacje

Typy kart wpisowych 

Typ 1 
(rok akad. 
1919/20)

Typ 2 
(od początku 
1920 roku)

Typ 3 
(rok akad. 
1932/33

Typ 4
(od roku akad. 

1933/34

Typ 5
(od roku akad. 

1934/35)
[podział  

na „A” i „B”]

Zakład naukowym 
w którym wpisujący 
się przebywał 
w ostatnim roku

× × × ××

Stypendium × ×

Stosunek do służby 
wojskowej × × × ××

Data 
immatrykulacji × × × wersja B

Szkoła średnia × ×

Typ szkoły średniej × ××

Data uzyskania 
matury × × ××

Miejsce szkoły 
średniej × ××

Co student porabiał 
w przypadku 
przerwy w studiach

×

Środki utrzymania 
w Poznaniu × × wersja B

Wydział ××

Sekcja ××

Przedmiot główny ××

Płeć ××

Narodowość ××

Stan cywilny ××

Stopień wojskowy 
w rezerwie ××

Stopień wojskowy 
w służbie czynnej ××

Źródło: opracowanie własne.
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OPIS POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ  
W AKTACH OSOBOWYCH STUDENTÓW

Innymi zachowanymi w teczkach dokumentami są najczęściej składane w procesie 
rekrutacji drukowane, czterostronne formularze podań (il. 7), uzupełniane odręcznie 
przez kandydatów/-tki. Odrywana, dolna część zawierała informację o przyjęciu bądź 
odrzuceniu wniosku. Na pierwszej stronie należało uzupełnić dane metrykalne: imię 
i nazwisko, adres, imiona i adres rodziców, datę i miejsce urodzenia, województwo, 
wyznanie, język ojczysty, przynależność państwową i narodowość. Poniżej znajdowa-
ła się formuła prośby o przyjęcie oraz deklaracja załączenia dokumentów np.: metryki 

Il. 7. Podania Sura Ruchla Kołton, AUAM, Wydział Humanistyczny, 103b/1257; Matla Rot, AUAM, Wydział 
Humanistyczny, sygn. 103b/2547a  →
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urodzenia/chrztu (il. 8), świadectwa dojrzałości lub ich odpisów (il. 9), zaświadczenia 
stwierdzającego stosunek do władz wojskowych, świadectwa moralności, dowodu 
złożenia w Kwesturze opłaty manipulacyjnej itp. Na trzeciej stronie należało nakleić 
fotografię oraz napisać życiorys (il. 10). Istotnym źródłem pozyskania informacji 
na temat kandydatów (zwłaszcza przy braku innych dokumentów w teczce) było 
załączane do podania świadectwo dojrzałości. Podobnie jak wcześniej wymienio-
ne dokumenty zawierały dane na temat roku i miejscu urodzenia kandydata, jego 
wyznania, informacje o tym, gdzie i kiedy zdał egzamin dojrzałości oraz jaką ocenę 
uzyskał. Dokumentami poświadczającymi przyjęcie w poczet studentów były karty 
przyjęcia (il. 11), roty ślubowania (il. 12) oraz akademickie dowody osobiste.

Adam Mickiewicz University Press © 2022



CELINA BARSZCZEWSKA, AGNIESZKA ZAWISZA, OLIWIA GROMADZKA, MAGDALENA PATRZAŁEK-GRAŚ

222

Il. 8. Metryka urodzenia/chrztu Fryderyka Beimówna, AUAM, Wydział Prawno-Ekonomiczny, sygn. 42 
A-B, 1932-33/21
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Il. 9. Świadectwo dojrzałości Mania (Miriam) Rotenberg, AUAM, Wydział Humanistyczny, sygn. 103b/2544
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Il. 10. Życiorys Moszek Radomski, AUAM, Wydział Prawno-Ekonomiczny, sygn. 122/1956
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Il. 11. Karty przyjęcia Matla Rot, AUAM, Wydział Humanistycz-
ny, sygn. 103b/2547a; Sura Ruchla Kołton, AUAM, Wydział 
Humanistyczny, sygn. 103b/1257

Il. 12. Rota ślubowania Sura Ruchla Kołton, AUAM, Wydział 
Humanistyczny, sygn. 103b/1257
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Kolejną kategorią jest dokumentacja przebiegu studiów. Są to np. podania o od-
roczenie opłat za egzamin lub trymestr czy o przesunięcie egzaminu dyplomowego, 
czy to o przerwę w studiach z powodu choroby lub problemów osobistych, a także 
zaliczenia przedmiotów odbytych już podczas studiów na innej uczelni. Podania 
te były najczęściej pisane ręcznie przez samego studenta. Odpowiedź dziekan 
nanosił na tej samej kartce, tuż pod treścią wniosku. Podania te mogą posłużyć 
do dokładnego zbadania przebiegu studiów (w przypadku gdy student wymieniał 
konkretne powody przerwania nauki). Obok podań istotną grupę stanowiły ma-
teriały dotyczące zajęć, na które uczęszczali studenci i uczęszczały studentki oraz 
potwierdzające uzyskane przez nich oceny. W teczkach osobowych znajdują się 
plany zajęć, książeczki legitymacyjne (il. 13) oraz książeczki wykładów i ćwiczeń.

Następną kategorię dokumentów stanowią materiały związane z ukończeniem 
studiów. Należą do nich różnego rodzaju protokoły i świadectwa z cząstkowych eg-
zaminów magisterskich, do których student/-ka musiał/-a przystąpić, aby uzyskać 
tytuł magistra. Zawierały one informacje o przebiegu danego egzaminu, uzyskanej 
ocenie, czego sygnatariuszami byli wszyscy członkowie komisji. Świadectwa za-
wierały tylko nazwę przedmiotu oraz ocenę. Potwierdzeniem ukończenia studiów 
przez studenta/-tkę był dyplom magisterski (il. 14). Jego oryginały rzadko znajdują 
się w aktach, zdecydowanie częściej spotykane są odpisy. Oryginały dyplomów 
występowały w dwóch formatach: uniwersyteckie – na dekoracyjnym papierze oraz 
pamiątkowe – wypisane po łacinie. Odpisy natomiast sporządzano na papierze 
przebitkowym. Poniżej tytułu dokumentu wypisywano dane metrykalne oraz 
oceny z poszczególnych przedmiotów. W kolejnej części odpisu była podana ocena 
końcowa oraz tytuł pracy magisterskiej z datą uzyskania dyplomu. W badanym 
materiale źródłowym znalezione zostały także opisowe oceny prac magisterskich, 
poświadczenia o odbiorze dokumentów i świadectwa odejścia (il. 15). Podczas 
opuszczania uczelni do akt dołączano również zaświadczenia o braku zobowiązań 
(il. 16) wobec kół naukowych, organizacji studenckich, czy bibliotek, np. wobec 
Bratniej Pomocy, Biblioteki Towarzystwa Przyjaciół Nauk czy Organizacji Studen-
tek Uniwersytetu Poznańskiego. Na zaświadczeniach tych znajdowała się formułka 
(analogiczna w przypadku innych organizacji): „Zarząd niniejszym zaświadcza, że 
kol. (imię i nazwisko) stud.[ent/entka] Wydziału (nazwa wydziału) nie ma żadnych 
zobowiązań wobec organizacji Studentek Uniw.[erystetu] Pozn.[ańskiego]”, a pod 
nią podpis członka zarządu wraz z pieczątką organizacji8.

8 Formuła zapisana w zaświadczeniu o braku zobowiązań wobec Organizacji Studentek Uniwer-
sytetu Poznańskiego.
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Il. 13. Książeczki legitymacyjne Eugenia Rochlin, AUAM, Wydział Humanistyczny, sygn. 103b/2523; 
Mieczysław Abramowicz, AUAM, Wydział Prawno-Ekonomiczny, sygn. 122/1
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Il. 14. Dyplom magisterski oraz odpis dyplomu Mania (Miriam) Rotenberg, AUAM, Wydział Humani-
styczny, sygn. 103b/2544
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Il. 15. Świadectwo odejścia Fryderyka Beimówna, AUAM, Wydział Prawno-Ekonomiczny, sygn. 42 A-B, 
1932-33/21
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Il. 16. Zaświadczenia o braku zobowiązań Matla Rot, AUAM, Wydział Humanistyczny, sygn. 103b/2547a; 
Barbara Rakocz, AUAM, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, sygn. 103c/1885

W toku kwerendy ustalone zostały także dokumenty charakterystyczne tylko 
dla poszczególnych wydziałów przedwojennego Uniwersytetu. Studium Wycho-
wania Fizycznego posługiwało się własnym „Kwestionariuszem do wypełnienia 
dla kandydatów do Studjum Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Poznańskiego”9 
(il. 17), który poza danymi metrykalnymi zawierał informacje m.in. o wzroście 

9 Kwestionariusz występował w dwóch wersjach, maszynowej i drukowanej. Na podstawie przepro-
wadzonej kwerendy nie można stwierdzić okresów występowania obu wersji kwestionariusza. Drukowana 
wersja, poza wymienionymi w tekście głównym informacjami, zawierała także dane o „umuzykalnieniu” 
kandydata oraz nałogach, w tym palonych papierosach.
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Il. 17. Kwestionariusz osobowy ze Studium Wychowania Fizycznego Majtela Heimanówna, Archiwum Aka-
demii Wychowania Fizycznego w Poznaniu, Studium Wychowania Fizycznego, sygn. 1926-1939, G-K/119
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i wadze, przebytych przez kandydata chorobach oraz chorobach występujących 
w jego rodzinie, sportach uprawianych w szkole i poza szkołą (także w organiza-
cjach sportowych, harcerskich czy Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”) oraz 
uzyskiwanych wynikach sportowych, zwłaszcza w lekkiej atletyce. Ze względu 
na specyfikę Studium, do dokumentów typowych można zaliczyć także „Kartę 
Wywiadową”, zawierającą szczegółowe dane odnośnie do przebytych chorób, do-
znanych okaleczeń, przebytych operacji oraz opinię lekarską „o nadawaniu się 
na studia”, zaświadczenia o przynależności do klubów i organizacji sportowych, 
a także o uzyskaniu prawa do noszenia Państwowej Odznaki Sportowej. 

Do dokumentów charakterystycznych dla Oddziału Farmaceutycznego należą 
dowody uczęszczania na seminaria oraz wykazy wyników złożonych egzaminów 
i odbytych ćwiczeń, które występowały w dwóch typach10 – oba zawierały dane 
metrykalne studenta/-tki oraz uzyskane oceny (il. 18 oraz il. 19). Jeden z typów 
wykazów zawierał ponadto informacje o egzaminie magisterskim, odbiorze dyplo-
mu, a także zdjęcie absolwenta/-tki. Natomiast podczas kwerendy w materiałach 
studentów Wydziału Lekarskiego został znaleziony kwestionariusz (il. 20), składany 
prawdopodobnie przez kandydatów na studia lekarskie, w którym poza standar-
dowymi danymi osobowymi zawarte były pytania m.in. jakie utwory literatury 
pięknej i naukowej wywarły największy wpływ na światopogląd kandydata/-tki, 
jakie z przeczytanych książek podobały się jemu/jej najbardziej, jakie książki, sztuki 
teatralne i filmy szczególnie się jemu/jej nie podobały i dlaczego. Należało także 
podkreślić, co najlepiej kandydat/-tka pamięta: „liczby, daty, imiona, melodje, kra-
jobrazy, obrazy barwne, fizjognomje, wady cielesne, senne marzenia (sny), doznane 
przykrości?”, odpowiedzieć na pytanie o predyspozycje do pracy umysłowej, prak-
tycznej lub teoretycznej, podkreślić trzy z wymienionych w kwestionariuszu typów11, 
które najbardziej odpowiadają jego/jej „pojęciu o ideale człowieka”, odpowiedzieć 
na pytanie o stosunek do wojny oraz do równouprawnienia między „niewiastami 
a mężczyznami na wszelkich polach pracy prywatnej i publicznej, nie wyłączając 
urzędów sędziów, starostów, wojewodów, profesorów uniwersytetu, ministrów”.

Na Wydziale Rolniczo-Leśnym nie zanotowano dokumentów charakterystycz-
nych wyłącznie dla tego wydziału.

10 P. Skalski oraz K. Pękacka-Falkowska podają nazwy „karta okresowych osiągnięć typu pierwsze-
go” oraz „karta okresowych osiągnięć typu drugiego”. Zob.: P. Skalski, K. Pękacka-Falkowska, Poznańscy 
studenci farmacji w latach 1920-1939. Studium z zakresu historii społecznej, „Analecta. Studia i materiały 
z dziejów nauki”, R. XXV: 2016, z. 2, s. 139-195.

11 Typy, które miał do wyboru student: „bardzo sprawny sportowiec, głęboki uczony, wybitny 
organizator, znakomity pedagog, zdolny dyplomata, filantrop, reformator społeczny, bohaterski żołnierz, 
wielki polityk, sławny wódz, zasłużony misjonarz, sumienny urzędnik, utalentowany muzyk, genjalny 
poeta, świetny malarz, sławny lotnik, znakomity podróżnik”. 
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Il. 18. Karta osiągnięć z Oddziału Farmaceutycznego typu 1 Brane vel Bronisława Bądźzdrów, Archiwum 
Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (dalej: AUMP) Oddział Farmaceu-
tyczny, sygn. 2/5

Il. 19. Karta osiągnięć z Oddziału Farmaceutycznego typu 2 Brane vel Bronisława Bądźzdrów, AUMP, Od-
dział Farmaceutyczny, sygn. 2/5
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Il. 20. Kwestionariusz osobowy wraz z pytaniami dotyczącymi zainteresowań z Wydziału Lekarskiego Izrael 
Glicensztejn, AUMP, Wydział Lekarski (kandydat, nieprzyjęty), sygn. 1/117/22 →
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PODSUMOWANIE

Uniwersytet Poznański w dwudziestoleciu międzywojennym wymagał od kandy-
datów na studia dostarczenia stosunkowo dużej liczby dokumentów, zawierają-
cych znacznie szersze informacje niż dane metrykalne oraz oceny z uzyskanego 
świadectwa egzaminu maturalnego. Warto podkreślić, że istotne w perspektywie 
naszych badań informacje o wyznaniu kandydata/-tki, a następnie studenta/-tki 
uzyskać można z treści wielu dokumentów zamieszczanych w aktach. Są to poda-
nia o przyjęcie na studia, metryki urodzenia/chrztu, świadectwa maturalne, karty 
wpisowe, karty osiągnięć czy dyplomy ukończenia studiów. Składane podania, 
metryki czy świadectwa dostarczały ponadto danych o przebiegu wcześniejszej 
edukacji, stosunku do służby wojskowej, rodzicach i ich zawodzie, a także statusie 
majątkowym. Wraz z wytwarzanymi w toku nauki różnorodnymi pismami doku-
mentującymi przebieg studiów są dziś nieocenionymi źródłami wiedzy na temat 
historii Uniwersytetu Poznańskiego, losów jego studentek i studentów oraz ich 
zaplecza społecznego. Pozyskane w toku badań materiały archiwalne pozwoliły 
uzyskać szereg danych, które posłużyły do sporządzenia statystycznego portretu 
studentów i studentek wyznania mojżeszowego, ujętego w artykule Zbiorowy por-
tret studentek i studentów wyznania mojżeszowego na Uniwersytecie Poznańskim 
w okresie dwudziestolecia międzywojennego, autorstwa O. Gromadzkiej, M. Patrza-
łek-Graś, C. Barszczewskiej, A. Zawiszy, w niniejszej książce, a które jednocześnie 
mają dalszy potencjał badawczy.
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Oliwia GROMADZKA, Magdalena PATRZAŁEK-GRAŚ,  
Celina BARSZCZEWSKA, Agnieszka ZAWISZA

ZBIOROWY PORTRET  
STUDENTEK I STUDENTÓW 

WYZNANIA MOJŻESZOWEGO  
NA UNIWERSYTECIE POZNAŃSKIM  

W OKRESIE DWUDZIESTOLECIA 
MIĘDZYWOJENNEGO

WPROWADZENIE

Celem niniejszej analizy jest nakreślenie zbiorowego portretu studentek i studen-
tów pochodzenia żydowskiego związanych w okresie dwudziestolecia międzywo-
jennego z Uniwersytetem Poznańskim. Wykorzystany materiał źródłowy został 
zebrany podczas kwerendy, trwającej od października 2019 do września 2021 roku1. 
Objęła ona 23 2692 teczek osobowych studentów Uniwersytetu w Poznaniu z lat 

1 Zasadniczą część kwerendy przeprowadziły autorki niniejszego tekstu. W początkowym etapie 
prac obejmujących część materiałów z Wydziału Humanistycznego brali udział także Paulina Dawid i Re-
migiusz Karbowski z Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM oraz Antoni Stosik z Wydziału Historii UAM.

2 Zespoły akt osobowych studentów Uniwersytetu Poznańskiego liczą: 3840 teczek na Wydziale Filo-
zoficznym/Humanistycznym, 2794 na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym, 11694 teczek na Wydziale 
Prawno-Ekonomicznym, 566 teczek na Wydziale Lekarskim, 1060 teczek na Oddziale Farmaceutycznym 
oraz 586 teczek w Studium Wychowania Fizycznego, 2729 teczek na Wydziale Rolniczo-Leśnym. O struk-
turze organizacji akt w osobowych studentów Uniwersytetu Poznańskiego w poszczególnych archiwach 
zob.: C. Barszczewska, A. Zawisza, O. Gromadzka, M. Patrzałek-Graś, Żydowscy studenci Uniwersytetu 
Poznańskiego w latach 1919-1939 w świetle archiwaliów – analiza źródłoznawcza, w niniejszym tomie.
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1919-1939, przechowywanych w archiwach Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu3, 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Akademii Wychowania Fizycznego im. 
Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu.

Elementami składowymi zbiorowego portretu studentów/-tek żydowskich na 
Uniwersytecie Poznańskim, który starałyśmy się nakreślić w niniejszym artykule, 
są kategorie społeczne, wyodrębnione z badanych materiałów archiwalnych. Wy-
szczególniłyśmy następujące: liczba wszystkich studentek i studentów z podziałem 
na kierunki i lata studiów, stosunek płci, miejsce i data urodzenia, deklarowana 
przynależność państwowa, narodowość, deklarowany język ojczysty oraz znajo-
mość języków obcych. Z analizowanych dokumentów udało się również pozy-
skać informacje dotyczące edukacji gimnazjalnej oraz statusu społecznego rodzin 
studentów/-tek, w tym zawody rodziców, miejsce zamieszkania studentów/-tek 
czy liczba ich rodzeństwa. Zebranie powyższych danych w tabelach pozwoliło 
na zbudowanie siatki statystycznej zarysowującej mapę biograficzną nielicznej 
grupy, jaką w latach 1919-1939 stanowiły osoby pochodzenia żydowskiego na 
Uniwersytecie Poznańskim.

Podstawowym korpusem źródeł wykorzystywanym w niniejszej analizie są 
karty wpisowe studentów/-tek Uniwersytetu Poznańskiego z lat 1919-1939. Były 
to dokumenty obowiązkowo wypełniane przez każdą osobę studiującą. Ich forma 
zmieniała się kilkakrotnie w okresie międzywojennym4, a osoby studiujące musiały 
je wypełniać – w zależności od obowiązującego w danym czasie rodzaju kart – co 
trymestr bądź raz w roku (od roku akademickiego 1932/33). W przypadku gdy 
w teczce studenckiej nie odnaleziono kart wpisowych, posiłkowałyśmy się dodat-
kowymi dokumentami, zawierającymi pożądane informacje. Do dokumentów 
takich należały m.in. podania o przyjęcie na studia, świadectwa przystąpienia do 
egzaminów, świadectwa dojrzałości, metryki urodzenia czy życiorysy.

Podstawowym kryterium włączającym studentów/-tki do analizowanej przez 
nas grupy była informacja o wyznawaniu religii mojżeszowej, zamieszczona w uni-
wersyteckich dokumentach lub zamieszczona w innej formie w objętych kweren-

3 Podobne badania na materiałach Oddziału Farmaceutycznego przechowywanych w Archiwum 
Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prowadzone były przez P. Skalskiego oraz K. Pękacką-Falkowską. 
Część prezentowanych przez nich wyników nie pokrywa się jednak z prezentowanymi przez nas danymi. 
Por.: P. Skalski, K. Pękacka-Falkowska, Poznańscy studenci farmacji w latach 1920-1939. Studium z zakresu 
historii społecznej, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki”, R. XXV: 2016, z. 2.

4 Zob.: C. Barszczewska, A. Zawisza, O. Gromadzka, M. Patrzałek-Graś, Żydowscy studenci Uni-
wersytetu Poznańskiego…
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dą źródłach. Pod uwagę wzięłyśmy również osoby, które w kartach wpisowych 
w rubryce „religia” bądź „wyznanie” deklarowały się jako osoby bezwyznaniowe5. 
Wynika to z odnalezienia przypadków porzucenia wyznania mojżeszowego przez 
studentów/-tki w toku studiów i deklarowania w kolejnych latach bezwyznanio-
wości, co skłoniło nas do uwzględnienia tej grupy osób podczas analizy.

Okres międzywojenny stanowił czas intensywnego rozwoju poznańskiej 
uczelni. Uniwersytet ten, do wiosny roku 1920 zwany Wszechnicą Piastowską, 
formalnie powstał w maju 1919 (Wydział Filozoficzny został uruchomiony już 
w kwietniu tego roku). Jesienią zostały powołane wydziały: Rolniczo-Leśny oraz 
Prawno-Ekonomiczny. W roku 1920 powstał Wydział Lekarski. Struktura Uniwer-
sytetu Poznańskiego w takiej formie utrzymała się do 1924 roku, kiedy Wydział 
Filozoficzny podzielono na dwie jednostki: Wydział Humanistyczny i Wydział 
Matematyczno-Przyrodniczy6. Początkowo przy Wydziale Filozoficznym, a na-
stępnie przy Wydziale Lekarskim, działało Studium Wychowania Fizycznego7, 
z własnym programem studiów. Od 1920 roku przy Wydziale Filozoficznym, 
a następnie od 1924 przy Matematyczno-Przyrodniczym funkcjonował odrębny 
Oddział Farmaceutyczny8, prowadzący samodzielny kierunek studiów. Struktura 
uniwersytecka w tym kształcie utrzymała się do 1939, a następnie została odtwo-
rzona w 1945 roku9.

W okresie powojennym badane akta osobowe zostały podzielone zgodnie 
z porządkiem wynikającym ze struktury Uniwersytetu Poznańskiego, funkcjo-
nującej w roku 1939. W ten sposób archiwalia z wydziałów: Humanistycznego, 
Matematyczno-Przyrodniczego oraz Prawno-Ekonomicznego znalazły się w za-
sobach Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza; materiały z Wydzia-
łu Lekarskiego i Oddziału Farmaceutycznego przechowywane są w Archiwum 
Uniwersytetu Medycznego; materiały z Wydziału Rolniczo-Leśnego znajdują się 

5 W dalszej części tekstu nie będziemy odróżniać w narracji tych grup studentów. Por.: podrozdział 
„Studenci bezwyznaniowi oraz konwertyci” w niniejszym artykule.

6 K. Stryjkowski, Zanim powstała Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaniu (1920-1951), [w:] Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu. Historia i luminarze, red. M. Kozłowska, Poznań 2019, s. 13-26.

7 T. Jurek, M. Łuczak, I. Wyszkowska, Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego 
w Poznaniu w latach 1950-2019, Poznań 2019, s. 20-34.

8 O historii i funkcjonowaniu Wydziału Lekarskiego i Oddziału Farmaceutycznego zob.: M. Mu-
sielak, Tradycja akademickich studiów medycznych w Poznaniu, [w:] Uniwersytet Medyczny im. Karola 
Marcinkowskiego w latach 1950-2015, red. M. Musielak, Poznań 2019, s. 38-53.

9 O powojennych losach wydziałów i ich przekształceniu w oddzielne jednostki uniwersyteckie 
zob. np.: S. Jankowiak, T. Schramm, Uniwersytet w przestrzeni politycznej w latach 1945-1989, [w:] Dzieje 
Uniwersytetu w Poznaniu w latach 1945-2019, red. S. Jankowiak, T. Schramm, Poznań 2019, s. 11-142.
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w zasobach Uniwersytetu Przyrodniczego, a teczki ze Studium Wychowania Fi-
zycznego w Archiwum Akademii Wychowania Fizycznego. 

Taka struktura podziału archiwaliów nie uwzględnia istniejącego w latach 
1919-1924 Wydziału Filozoficznego. Teczki osobowe studentek i studentów tego 
wydziału zostały w zależności od kierunku studiów włączone do Wydziału Huma-
nistycznego lub Matematyczno-Przyrodniczego oraz do Oddziału Farmaceutycz-
nego. W wypadku zbioru teczek z Wydziału Humanistycznego przechowywanych 
w Archiwum UAM zostały one opisane jako Wydział Filozoficzny/Humanistyczny. 
W swoich badaniach zdecydowałyśmy się nie wyróżnić Wydziału Filozoficznego 
i włączyć studiujących na nim studentów/-tki do danych obejmujących Wydział 
Humanistyczny i Matematyczno-Przyrodniczy oraz Farmaceutyczny. W ten sposób, 
przyjmując perspektywę zastanego podziału archiwalnego, zachowujemy porzą-
dek w danych statystycznych, ponieważ próba ich wyróżnienia mogłaby uczynić 
przedstawione dane nieczytelnymi i trudnymi do zweryfikowania.

LICZBA STUDENTEK I  STUDENTÓW WYZNANIA MOJŻESZOWEGO 
NA UNIWERSYTECIE POZNAŃSKIM 

Podczas kwerendy w teczkach osobowych studentek i studentów Uniwersytetu 
Poznańskiego z lat 1919-1939 udało się odnaleźć 260 osób10, które podczas procesu 
rekrutacji bądź w kolejnych latach studiów zadeklarowały wyznanie mojżeszowe 
lub bezwyznaniowość. Stanowi to 1,12 procent wszystkich zachowanych teczek11. 
W tej grupie znajdowały się 93 kobiety (36%) i 167 mężczyzn (64%). Na podstawie 
badanych dokumentów wyróżnić można osoby z ustalonym statusem studenta 
lub wolnego słuchacza12 oraz takie, których statusu wobec uczelni nie udało się 
określić. Wśród studentów/-tek z ustalonym statusem odnotowano 66 kobiet (71% 

10 Łącznie w wyniku kwerendy odnaleziono 266 teczek studentów pochodzenia żydowskiego. 
Redukcja tej liczby do 260 osób wynika z występowania dokumentów niektórych osób na dwóch wy-
działach jednocześnie. 

11 Odnalezione w archiwach uniwersyteckich teczki osobowe, według których sporządzono powyż-
sze statystyki, stanowią tylko część pierwotnego zasobu archiwalnego. Ponadto dane zachowane w zaso-
bach archiwalnych różnią się od danych dotyczących studentów zbieranych przez Uniwersytet Poznański 
na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego. Por.: M. Michalski, Żydowscy studenci na Uniwersytecie 
Poznańskim w latach 1919-1939 w ujęciu statystycznym w niniejszym tomie.

12 W okresie międzywojennym osoby uczęszczające na zajęcia dzieliły się na dwie kategorie. Wolni 
słuchacze mogli brać udział w wykładach i innych zajęciach, ale nie mogli zdawać egzaminów ani w inny 
sposób zaliczać przedmiotów, w których uczestniczyli. Nie mogli także uzyskiwać żadnych uprawnień 
zawodowych związanych z uczestnictwem w zajęciach. Por.: art. 88 Ustawy o szkołach akademickich 
z 13 lipca 1920, Dz. U. 1920, nr 72, poz. 494.
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wszystkich kobiet wyznania mojżeszowego) oraz 137 mężczyzn (82% wszystkich 
mężczyzn wyznania mojżeszowego). Natomiast w przypadku 27 kobiet (29% 
wszystkich kobiet wyznania mojżeszowego) oraz 30 mężczyzn (18% wszystkich 
mężczyzn wyznania mojżeszowego) nie udało się odnaleźć żadnych informacji 
na temat tego czy byli studentami, czy wolnymi słuchaczami.

Na Wydziale Prawno-Ekonomicznym studiowało 95 osób wyznania mojże-
szowego, w tym większość, bo aż 77 osób, stanowili mężczyźni, kobiet natomiast 
było 18. W przypadku 75 osób potwierdzono status studenta, natomiast dla 20 
osób nie odnaleziono informacji.

Na Wydziale Lekarskim odnotowano 52 osoby wyznania mojżeszowego, w tym 
15 kobiet i 37 mężczyzn. Tylko w czterech przypadkach nie udało się potwierdzić 
statusu studenta.

W teczkach przypisanych Wydziałowi Matematyczno-Przyrodniczemu od-
naleziono 47 osób pochodzenia żydowskiego, w tym 25 kobiet i 22 mężczyzn. 
Jedynie dla 11 kobiet i 13 mężczyzn możliwy był do potwierdzenia status studenta. 

Na Oddziale Farmaceutycznym studiowało 17 kobiet oraz 13 mężczyzn wy-
znania mojżeszowego (u wszystkich został potwierdzony status studenta).

Na Wydziale Rolniczo-Leśnym odnotowano 20 osób pochodzenia żydow-
skiego, w tym cztery kobiety i 16 mężczyzn (u wszystkich został potwierdzony 
status studenta). 

W teczkach przypisanych Wydziałowi Humanistycznemu w okresie dwudzie-
stolecia międzywojennego odnotowałyśmy 15 osób pochodzenia żydowskiego, 
w tym 13 kobiet i dwóch mężczyzn. W wypadku ośmiu kobiet i jednego mężczyzny 
nie potwierdzono statusu studenta.

W Studium Wychowania Fizycznego odnalazłyśmy tylko jedną studentkę po-
chodzenia żydowskiego, na temat której nie odnotowano informacji dotyczących 
jej statusu (tabela 1 oraz tabela 2).

Tabela 1. Liczba studentek i studentów wyznania mojżeszowego na poszczególnych wydziałach Uniwer-
sytetu Poznańskiego

Wydział

Liczba studentów

Kobiety Suma liczby 
kobiet

Mężczyźni Suma liczby 
mężczyzn

Łącznie
S BS S BS

Filozoficzny/Humanistyczny 5 8 13 1 1 2 15

Filozoficzny/Matematyczno-
Przyrodniczy 11 14 25 13 9 22 47

Oddział Farmaceutyczny 17 0 17 13 0 13 30
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Wydział

Liczba studentów

Kobiety Suma liczby 
kobiet

Mężczyźni Suma liczby 
mężczyzn

Łącznie
S BS S BS

Prawno-Ekonomiczny 14 4 18 61 16 77 95

Rolniczo-Leśny 4 0 4 16 0 16 20

Wydział Lekarski 15 0 15 33 4 37 52

Studium Wychowania 
Fizycznego, Wydział Lekarski 0 1 1 0 0 0 1

Łącznie 66 27 93 137 30 167 260

S – potwierdzony status studenta bądź wolnego słuchacza; BS – brak potwierdzonego statusu studenta 
bądź wolnego słuchacza

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 2. Liczba studentek i studentów wyznania mojżeszowego w kolejnych latach akademickich z po-
działem na płeć

Rok  
akade-
micki

Wydział  
Humanistyczny

Wydział  
Matematyczno- 
-Przyrodniczy Oddział  

Farmaceu-
tyczny

Wydział  
Prawno- 

-Ekonomiczny

Wydział 
Rolniczo- 
-Leśny

Wydział 
Lekarski

Studium 
Wychowania 
FizycznegoW latach 1919-1924 

funkcjonowały jako Wydział 
Filozoficzny*

Liczba kobiet

1919/20 b.d. 1 b.d. 1 b.d. b.d. b.d.

1920/21 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

1921/22 1 6 b.d. 6 b.d. b.d. b.d.

1922/23 2 4 b.d. 4 b.d. b.d. b.d.

1923/24 b.d. 2 b.d. 2 b.d. b.d. b.d.

1924/25 2 2 1 2 b.d. b.d. b.d.

1925/26 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

1926/27 1 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

1927/28 1 2 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

1928/29 b.d. 3 3 b.d. b.d. b.d. b.d.

1929/30 1 4 4 2 b.d. 1 b.d.

1930/31 2 4 4 1 b.d. 3 b.d.

1931/32 2 5 11 2 b.d. 6 b.d.

1932/33 1 4 8 4 2 10 b.d.

Adam Mickiewicz University Press © 2022



Zbiorowy portret studentek i studentów wyznania mojżeszowego na Uniwersytecie Poznańskim 

245

Rok  
akade-
micki

Wydział  
Humanistyczny

Wydział  
Matematyczno- 
-Przyrodniczy Oddział  

Farmaceu-
tyczny

Wydział  
Prawno- 

-Ekonomiczny

Wydział 
Rolniczo- 
-Leśny

Wydział 
Lekarski

Studium 
Wychowania 
FizycznegoW latach 1919-1924 

funkcjonowały jako Wydział 
Filozoficzny*

Liczba kobiet

1933/34 1 6 3 2 2 10 b.d.

1934/35 3 2 7 3 2 10 b.d.

1935/36 5 1 6 2 b.d. 9 b.d.

1936/37 3 b.d. 2 2 b.d. 10 b.d.

1937/38 1 b.d. 1 1 b.d. 7 b.d.

1938/39 b.d. b.d. 1 1 b.d. 5 b.d.

Brak 1 9 b.d. 3 b.d. b.d. 1

Liczba mężczyzn

1919/20 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

1920/21 b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d.

1921/22 b.d. 1 2 20 b.d. 4 b.d.

1922/23 b.d. 1 2 17 b.d. 4 b.d.

1923/24 b.d. 1 2 18 b.d. 2 b.d.

1924/25 b.d. b.d. 2 11 b.d. 1 b.d.

1925/26 b.d. b.d. b.d. 2 b.d. b.d. b.d.

1926/27 b.d. b.d. b.d. 6 b.d. b.d. b.d.

1927/28 b.d. b.d. 2 6 b.d. 2 b.d.

1928/29 b.d. 2 1 7 b.d. 2 b.d.

1929/30 b.d. 1 2 11 b.d. 5 b.d.

1930/31 b.d. b.d. 1 9 b.d. 3 b.d.

1931/32 1 5 3 14 b.d. 7 b.d.

1932/33 2 2 7 13 2 11 b.d.

1933/34 2 5 3 10 2 3 b.d.

1934/35 2 8 8 5 5 17 b.d.

1935/36 2 7 5 2 8 16 b.d.

1936/37 1 3 5 4 5 15 b.d.

1937/38 b.d. 2 2 4 2 13 b.d.

1938/39 b.d. 1 1 b.d. b.d. 7 b.d.

Brak b.d. 6 b.d. 9 b.d. 3 b.d.
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Rok akad. Liczba kobiet Liczba mężczyzn Suma końcowa 

1919/20 2 b.d. 2

1920/21 b.d. b.d. b.d.

1921/22 13 27 40

1922/23 10 24 34

1923/24 4 23 27

1924/25 7 14 21

1925/26 b.d. 2 2

1926/27 1 6 7

1927/28 3 10 13

1928/29 6 12 18

1929/30 12 19 31

1930/31 14 13 27

1931/32 26 30 56

1932/33 29 37 66

1933/34 24 35 59

1934/35 7 45 72

1935/36 23 40 63

1936/37 17 33 50

1937/38 10 23 33

1938/39 7 9 16

Brak 14 18 32

* W latach 1919-1924 na Uniwersytecie Poznańskim funkcjonował Wydział Filozoficzny, z którego w roku 
1925 utworzono wydziały Humanistyczny oraz Matematyczno-Przyrodniczy. Przyjęty w tabeli podział 
wynika z podziału zasobów archiwalnych w Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Tylko w nielicznych przypadkach można potwierdzić ukończenie studiów 
przez studentów wyznania mojżeszowego. W przypadku 246 osób nie odnaleziono 
dokumentów wskazujących na złożenie egzaminów magisterskich. Nie oznacza 
to jednak, że studia nie zostały przez te osoby ukończone13. Tylko w przypadku 

13 Informacji na temat absolwentów Uniwersytetu Poznańskiego pod postacią list nazwisk osób, 
które w danym roku akademickim otrzymały dyplomy ukończenia studiów częściowo dostarczają Kroniki 
Uniwersytetu Poznańskiego, wydawane przez rektora uczelni w okresie międzywojennym. Jednak ze względu 
na brak konsekwencji w załączaniu owych list do kolejnych tomów Kroniki źródło to pozostaje niepełne. 
Listy nazwisk absolwentów Uniwersytetu Poznańskiego zob. np.: Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za 
rok szkolny 1923/24 za rektoratu prof. dra Zygmunta Lisowskiego i otwarcie roku szkolnego 1924/25 przez 
nowego rektora prof. dra Stanisława Dobrzyckiego w dniu 12 października 1924 roku, Poznań 1925, s. 93-100; 
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24 osób odnalazłyśmy zachowane dyplomy. Wśród nich 11 kobiet i ośmiu męż-
czyzn ukończyło studia na Oddziale Farmaceutycznym; jedna kobieta i dwóch 
mężczyzn ukończyło studia na Wydziale Humanistycznym; jeden student otrzymał 
dyplom magistra na Wydziale Prawno-Ekonomicznym (tabela 3).

Tabela 3. Liczba studentek i studentów, którzy uzyskali dyplom magisterski

Rok 
uzyskania 
dyplomu

Wydział

Humani-
styczny

Matema-
tyczno-

-Przyrod-
niczy

Oddział 
Farma-

ceutyczny

Prawno-
-Ekono-
miczny

Rolniczo-
-Leśny

Lekarski

Studium 
Wycho-
wania 
Fizycz-
nego

Razem

Kobiety 13 25 17 18 4 15 1 93

1932 b.d. b.d. 1 b.d. b.d. b.d. b.d. 1

1933 b.d. b.d. 3 b.d. b.d. b.d. b.d. 3

1935 b.d. b.d. 1 b.d. b.d. b.d. b.d. 1

1936 b.d. b.d. 3 b.d. b.d. b.d. b.d. 3

1937 1 b.d. 2 b.d. b.d. b.d. b.d. 3

1938 1 b.d. 1 b.d. b.d. b.d. b.d. 2

Brak 11 25 6 18 4 15 1 80

Mężczyźni 2 22 13 77 16 37 b.d. 167

1931 b.d. b.d. 2 b.d. b.d. b.d. b.d. 2

1935 b.d. b.d. 1 b.d. b.d. b.d. b.d. 1

1936 1 b.d. b.d. 1 b.d. b.d. b.d. 2

1937 1 b.d. 2 b.d. b.d. b.d. b.d. 3

1938 b.d. b.d. 2 b.d. b.d. b.d. b.d. 2

1939 b.d. b.d. 1 b.d. b.d. b.d. b.d. 1

Brak b.d. 22 5 76 16 37 b.d. 156

Łącznie 15 47 30 95 20 52 1 260

Źródło: opracowanie własne.

Średni czas trwania studiów studentów/-tek pochodzenia żydowskiego na 
Uniwersytecie Poznańskim wynosił 2,6 roku. Kobiety studiowały średnio 2,7, 

Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1924/25 za rektoratu prof. dr. Stanisława Dobrzyckiego, 
Poznań 1929, s. 115-123; Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1925/26 w czasie rektoratu 
prof. dra Ludwika Sitowskiego, Poznań 1926, s. 83-89.
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natomiast mężczyźni 2,6 roku. Najwyższa średnia obejmująca długość czasu 
studiów dotyczy Wydziału Lekarskiego, gdzie wśród kobiet wynosiła 4,4, a wśród 
mężczyzn 3,3 roku.

Choć osoby studiujące na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu Poznań-
skiego miały możliwość skorzystania z szerokiego wachlarza proponowanych 
kierunków studiów, to jednak używane w uczelni w latach dwudziestych karty 
wpisowe nie wymagały ich podania. Dopiero w późniejszych latach wprowadzono 
do kart odpowiednie rubryki. W związku z tym informacje o kierunku studiów 
pozyskiwałyśmy z innych dokumentów, takich jak protokoły egzaminacyjne lub 
dyplomy. Oznacza to, że odnotowane dane są niepełne. Na podstawie zebranych 
informacji można wyróżnić takie kierunki jak: na Wydziale Humanistycznym: 
filologia angielska (dwie studentki), filologia francuska (dwie studentki) oraz 
filologia germańska (dwóch studentów), a także historia (jedna studentka). W jed-
nym przypadku studentka studiowała zarówno filologię francuską, jak i angielską. 
Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym odnotowano dwa kierunki: biologia 
(jedna studentka) oraz chemia (dwie studentki i pięciu studentów). Na Oddziale 
Farmaceutycznym studiowało 17 studentek i 13 studentów. W przypadku jednego 
studenta wiadomo, że studiował ekonomię na Wydziale Prawno-Ekonomicznym. 
Natomiast odnośnie do wydziałów: Lekarskiego, Rolniczo-Leśnego oraz Studium 
Wychowania Fizycznego nie ma informacji, na jakich kierunkach podejmowano 
studia (tabela 4).

Tabela 4. Kierunki studiów, które podejmowali studenci wyznania mojżeszowego na Uniwersytecie Po-
znańskim z podziałem na wydziały

Kierunek studiów Kobiety Mężczyźni
Suma liczby 
studentów

Wydział Humanistyczny 13 2 15

filologia angielska 2  b.d. 2

filologia francuska 2 b.d.  2

filologia germańska  b.d. 2 2

filologia francuska, filologia angielska 1 b.d.  1

historia 1 b.d.  1

brak 7 b.d.  7

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 25 22 47

biologia 1 b.d.  1
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Kierunek studiów Kobiety Mężczyźni
Suma liczby 
studentów

chemia 2 5 7

brak 22 17 39

Oddział Farmaceutyczny 17 13 30

farmacja 17 13 30

Wydział Prawno-Ekonomiczny 18 77 95

ekonomia  b.d. 1 1

brak 18 76 94

Wydział Rolniczo-Leśny 4 16 20

brak 4 16 20

Studium Wychowania Fizycznego 1  b.d. 1

brak 1 b.d.  1

Wydział Lekarski 15 37 52

lekarski 15 37 52

Suma 93 167 260

Źródło: opracowanie własne.

ROK I  MIEJSCE URODZENIA 

Badane osoby, deklarujące wyznanie mojżeszowe, urodziły się pomiędzy 1887 
a 1920 rokiem. W przypadku dwóch osób odnotowano brak danych. Odnale-
ziono 45 osób urodzonych przed 1900 rokiem (11 kobiet oraz 34 mężczyzn). 
Natomiast między 1900 a 1920 rokiem urodziło się 213 osób. Najwięcej osób 
urodziło się w roku 1914 (29) oraz w roku 1909 (18) (wykres 1).

W dokumentach dotyczących 260 studentów wyznania mojżeszowego wska-
zanych zostało 91 różnych miejsc urodzenia. Największą grupę stanowiły osoby 
pochodzące z Łodzi (72 osoby, tj. 28% wszystkich studentów pochodzenia żydow-
skiego). Kolejną co do wielkości grupą byli studenci pochodzący z Kalisza (28 osób, 
11%) oraz z Warszawy (22 osoby, 8,5%). Konin jako miejsce urodzenia wskazało 
dziewięć osób, sześć zaś wymieniło Lwów, po cztery osoby urodziły się w Pabia-
nicach i w Słupcy. Częstochowę, Gniezno, Lublin, Łęczycę, Praszkę i Włocławek 
wymieniło po trzech studentów. Pozostałe 78 miejscowości były wskazywane przez 
jedną lub dwie osoby (tabela 5).
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Wykres 1. Liczba studentów wyznania mojżeszowego Uniwersytetu Poznańskiego urodzonych w latach 
1887-1920

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 5. Miejsce urodzenia studentów pochodzenia żydowskiego na Uniwersytecie Poznańskim

Miejsce urodzenia Liczba studentów

Łódź 72

Kalisz 28

Warszawa 22

Konin 9

Lwów 6

Pabianice, Słupca po 4

Częstochowa, Gniezno, Lublin, Łęczyca, Praszka, Włocławek po 3

Aleksandrów Kujawski, Będzin, Drohobycz, Kielce, Kijów, Kraków, Kutno, Piotrków, 
Piotrków Trybunalski, Poznań, Przemyśl, Radom, Siedlce, Sokołów Podlaski, Som-
polno, Turek, Wieluń, Władysławów, Zduńska Wola

po 2

Środa, Białaczów, Biała-Podlaska, Borszczów, Brześć nad Bugiem, Gąbin, pow. go-
styński, Chełm Lubelski, Czarnków, Dąbrowa Górnicza, Dolsk, Duchowszczyzna 
(Rosja), Folwark Beszowa, Genewa (Szwajcaria), Grabowa, Grębów(?), Grodno, 
Grodzic, Grodziska, Holyoke (USA, Massachusetts), Izbica Kujawska, Jaworzno, 
Kawsko, Kłodawa, Koło, Końskie, Koźminek, Leningrad (Rosja), Lubiez, Łask, Mo-
skwa (Rosja), Nieszawa, Opatówek, Ostrołęka, Ozorków, Pińsk, Płock, Rozenthal 
(Niemcy), Równe, Sampolno, Sanok, Sępolno, Sieradz, Sosnowiec, Sprottau (Niemcy), 
Stanisławów, Stawiszyn, Strzelno, Sucha, Tarnopol, Taszkient (Rosja), Tomaszów, 
Tomaszów Mazowiecki, Tuchola, Tuliszków, Umanin(?), Visoko (Bośnia, Jugosławia), 
Warta, Włoszczowa, Zagorów, Zgierz

po 1

Źródło: opracowanie własne.
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Mapa 1. Miejsce urodzenia żydowskich studentów w granicach Drugiej Rzeczypospolitej. Mapę kreślił 
Radosław Przebitkowski
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Dziesięciu studentów urodziło się poza terytorium Drugiej Rzeczypospolitej lub 
terenami polskimi pod zaborami. Pięciu studentów urodziło się w Rosji14, dwóch 
studentów urodziło się na terenie Niemiec15, jeden student urodził się w Bośni/
Jugosławii16, jedna studentka urodziła się Szwajcarii17 oraz jeden student w USA18.

PRZYNALEŻNOŚĆ PAŃSTWOWA, NARODOWOŚĆ  
I  DEKLAROWANE JĘZYKI OJCZYSTE

We wszystkich typach kart wpisowych, funkcjonujących na Uniwersytecie Po-
znańskim w okresie międzywojennym, wyszczególniono rubrykę opisaną jako 

„przynależność państwowa”, którą odróżniano od kategorii „narodowość” (wpro-
wadzonej do formularza podania o przyjęcie na studia i kart wpisowych dopiero 
od roku akademickiego 1934/35). Występującą w jednym z pytań przynależność 
państwową należy uznać za analogiczną do współczesnej kategorii obywatelstwa. 
W przypadku braku kart wpisowych i formularzy podania w teczkach osobowych 
studentów/-tek, informacje na temat przynależności państwowej oraz narodowo-
ści pozyskiwałyśmy z innych źródeł. Pośród 260 osób wyznania mojżeszowego 
wyróżniłyśmy trzy deklarowane narodowości – polską (37 osób), żydowską (16 
osób) oraz niemiecką (jedna osoba). Trzy osoby zadeklarowały podwójną przy-
należność narodową, polsko-żydowską. Brak danych dotyczących narodowości 
odnotowałyśmy w wypadku 208 studiujących. W większości przypadków były to 
osoby studiujące przed połową lat trzydziestych.

14 Byli to: Izaak Zundelewicz, ur. 1901 w miejscowości Duchowszczyzna w guberni smoleń-
skiej (Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – dalej: AUAM, Wydział Praw-
no-Ekonomiczny, sygn. 103d/2066), Eugenia Rochlin, ur. 1917 w Leningradzie (ob. Sankt-Petersburg; 
AUAM, Wydział Humanistyczny, sygn. 103b/2523); Lidia Rubinstein, ur. 1916 w Moskwie (Archiwum 
Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – dalej: AUPP, Wydział Rolniczo-Leśny, sygn. 1408/1935; 
Archiwum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu – dalej: AUMP, Wy-
dział Lekarski, karty wpisowe – brak sygnatury), Ela Gasslerówna, ur. 1915 w Taszkiencie (AUPP, Wy-
dział Rolniczo-Leśny, sygn. 1408/568); Lew Suła-Grinberg, ur. 1911 (brak miejsca urodzenia; AUPP 
 Wydział Rolniczo-Leśny, sygn. 1408/666).

15 Byli to: Florian Pieczyński, ur. 1908 w Sprottau (obecnie Szprotawa, woj. lubuskie; AUAM, Wy-
dział Prawno-Ekonomiczny, sygn. 103d/1319); Halina Łęczycka, ur. 1899, w Rosenthal, Hesja (AUAM, Wy-
dział Prawno-Ekonomiczny, sygn. 1-2, 1919/9).

16 Był to Egon Hoffman, ur. 1908, w mieście Visoko (AUAM, Wydział Prawno-Ekonomiczny, 
sygn. 122/744).

17 Była to Anna Maria Bryszówna, ur. 1916, w Genewie (AUAM, Wydział Prawno-Ekonomiczny, 
sygn. 55 A-B, 1934-35/41).

18 Był to Edward Tadeusz Wolski, ur. 1913, w Holyoke, Massachusetts (AUPP, Wydział Rolniczo-
-Leśny, karty wpisowe, brak sygnatury).
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Dla Wydziału Humanistycznego odnalazłyśmy jedną osobę narodowości 
polskiej, dwie osoby narodowości żydowskiej oraz 13 osób bez zadeklarowanej 
narodowości. Dla Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego odnotowałyśmy sześć 
osób narodowości polskiej, cztery osoby narodowości żydowskiej oraz 39 osób bez 
zadeklarowanej narodowości. Dla Wydziału Prawno-Ekonomicznego wyszczegól-
niłyśmy jedną osobę narodowości polskiej, trzy osoby narodowości żydowskiej 
oraz 92 osoby bez zadeklarowanej narodowości. Dla Wydziału Lekarskiego odna-
lazłyśmy siedem osób narodowości polskiej, dwie osoby narodowości żydowskiej 
oraz 43 osoby bez zadeklarowanej narodowości. Dla Oddziału Farmaceutycznego 
odnotowałyśmy dziesięć osób narodowości polskiej, dwie osoby narodowości 
żydowskiej, jedną osobę narodowości niemieckiej oraz trzy osoby deklarujące 
podwójną, polsko-żydowską, narodowość. Dla Wydziału Rolniczo-Leśnego od-
notowałyśmy 13 osób narodowości polskiej, trzy osoby narodowości żydowskiej 
oraz pięć osób bez zadeklarowanej narodowości. W aktach studentów Studium 
Wychowania Fizycznego odnalazłyśmy tylko jedną osobę wyznania mojżeszowego, 
której przynależności narodowej nie udało nam się jednak ustalić. 

Pośród 260 osób 215 zadeklarowało polską przynależność państwową. Pozo-
stałe 45 osób nie podało w swoich aktach informacji na ten temat.

Na poszczególnych wydziałach dane dotyczące deklarowanej przynależności 
państwowej rozkładają się następująco: na Wydziale Humanistycznym spośród 16 
osób pochodzenia żydowskiego stwierdziłyśmy przynależność państwową polską 
dla 14 (tj. 87,5% wszystkich osób żydowskich z tego wydziału); na Wydziale Mate-
matyczno-Przyrodniczym spośród 49 studentów polską przynależność państwową 
odnotowałyśmy w odniesieniu do 37 (tj. 75,5%); na Wydziale Prawno-Ekonomicz-
nym wśród 96 osób odnalazłyśmy 81 (tj. 84%) deklarujących polską przynależność 
państwową; na Wydziale Lekarskim spośród 52 osób było to 50 (96%); dla Od-
działu Farmaceutycznego z 30 odnotowałyśmy 17 osób (tj. 57%). A dla Studium 
Wychowania Fizycznego odnalazłyśmy jedną studentkę, której dokumenty nie 
dostarczały informacji dotyczących przynależności państwowej.

Na podstawie zbadanych dokumentów studentów/-tek pochodzenia ży-
dowskiego wyróżnia się cztery języki ojczyste: hebrajski, żydowski19, niemiecki 
i polski. Zadeklarowano posługiwanie się jednym (218 osób), dwoma (18 
osób) lub trzema (jedna osoba) językami ojczystymi. Dla 29 osób odnotowano 
brak danych. Deklaracje dla wszystkich studentów/-tek zostały przedstawione 
w tabeli 6.

19 Choć w badanych dokumentach pojawia się informacja dotycząca jedynie języka żydowskiego, 
zakładać można, że nazwa ta odnosi się do powszechnie używanego przez społeczność żydowską tego 
okresu języka jidysz. 
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Tabela 6. Języki ojczyste deklarowane przez żydowskich studentów Uniwersytetu Poznańskiego

Język ojczysty Liczba deklaracji

Polski 202

Żydowski 9

Hebrajski 4

Niemiecki 3

Polski, żydowski 8

Niemiecki, żydowski 3

Polski, hebrajski 3

Hebrajski, żydowski 2

Niemiecki, polski 2

Polski, hebrajski, żydowski 1

Brak danych 29

Źródło: opracowanie własne.

Dla poszczególnych wydziałów zestawienie wygląda jak podano niżej.
Na Wydziale Humanistycznym na 16 osób 12 zadeklarowało język polski, jedna 

osoba język żydowski, dwie osoby zadeklarowały dwa języki ojczyste – niemiecki 
i żydowski, dla jednej osoby odnotowałyśmy brak danych.

Na Wydziale Matematyczno-Przyrodniczym na 49 osób 35 zadeklarowało 
język polski, cztery osoby język żydowski, jedna osoba język niemiecki, jedna 
osoba zadeklarowała dwa języki ojczyste – polski i żydowski, dla ośmiu osób 
stwierdziłyśmy brak danych.

Na Wydziale Prawno-Ekonomicznym na 97 osób 84 zadeklarowały język polski, 
dwie osoby język hebrajski, jedna osoba język niemiecki, jedna osoba język żydow-
ski, trzy osoby zadeklarowały dwa języki ojczyste – jedna osoba języki niemiecki 
i polski, jedna osoba języki polski i hebrajski oraz jedna osoba zadeklarowała języki 
żydowski i hebrajski. Dla pięciu osób odnotowałyśmy brak danych.

Na Wydziale Rolniczo-Leśnym na 21 osób 18 zadeklarowało język polski, 
jedna osoba język hebrajski, jedna osoba język niemiecki oraz jedna osoba język 
żydowski.

Na Wydziale Lekarskim na 52 osoby 40 podało jako język ojczysty język polski, 
cztery osoby zadeklarowały dwa języki ojczyste – dwie osoby języki polski i he-
brajski, jedna osoba niemiecki i żydowski oraz jedna osoba żydowski i hebrajski. 
Jedna osoba zadeklarowała trzy języki ojczyste – polski, hebrajski i żydowski. Dla 
trzech osób odnotowałyśmy brak danych. 

Adam Mickiewicz University Press © 2022



Zbiorowy portret studentek i studentów wyznania mojżeszowego na Uniwersytecie Poznańskim 

255

Na Oddziale Farmaceutycznym na 30 osób 12 zadeklarowało język polski, dwie 
osoby język żydowski, jedna osoba zadeklarowała język hebrajski, cztery osoby 
zadeklarowały dwa języki ojczyste – dla trzech osób były to języki polski i żydowski, 
dla jednej osoby były to polski i niemiecki. Dla 11 osób stwierdziłyśmy brak danych.

W przypadku Studium Wychowania Fizycznego odnalazłyśmy tylko jedną 
studentkę wyznania mojżeszowego, której dokumenty nie dostarczały informacji 
dotyczących języka ojczystego.

ZNAJOMOŚĆ JĘZYKÓW OBCYCH

W przypadku znajomości języków obcych możliwość złożenia deklaracji poja-
wiła się dopiero od roku akademickiego 1932/33, kiedy to administracja Uni-
wersytetu Poznańskiego wprowadziła nowy typ kart wpisowych zawierających 
odpowiednią rubrykę20. Wobec tego dane dotyczące znajomości języków obcych 
obejmują jedynie lata 1932-1939. Na wszystkich wydziałach studenci deklarowali 
i studentki deklarowały jednoczesną znajomość od jednego do sześciu języków 
obcych. W toku badań odnotowałyśmy znajomość 14 języków europejskich21. 
Najwięcej osób deklarowało znajomość języka obcego na Wydziale Lekarskim 
(37 osób), na którym najwięcej osób zadeklarowało znajomość dwóch (13 osób) 
lub więcej języków obcych (osiem osób22) oraz na Wydziale Rolniczo-Leśnym 
(18 osób), na którym dziewięć osób zadeklarowało znajomość dwóch lub więcej 
języków obcych (pięć osób). Na pozostałych wydziałach znajomość języków 
obcych w latach 1932-1939 zadeklarowało odpowiednio: dla Wydziału Matema-
tyczno-Przyrodniczego 14 osób, dla Wydziału Prawno-Ekonomicznego 12 osób, 
dla Wydziału Humanistycznego pięć osób, dla Oddziału Farmaceutycznego pięć 
osób23. W wypadku jednej studentki pochodzenia żydowskiego studiującej na 
Studium Wychowania Fizycznego nie odnotowano informacji dotyczącej zna-
jomości języków obcych.

Wśród odnotowanych języków obcych największą popularnością cieszył się 
język niemiecki, którym posługiwało się 69 osób, w tym najwięcej na Wydziale 

20 Zob.: C. Barszczewska, A. Zawisza, O. Gromadzka, M. Patrzałek-Graś, Żydowscy studenci Uni-
wersytetu Poznańskiego…

21 Były to języki: niemiecki, francuski, angielski, hebrajski, żydowski (rozumiany przez autorki 
jako język jidysz), rosyjski, łacina, greka, włoski, czeski, rumuński, ukraiński, esperanto oraz język polski.

22 Jedna osoba zadeklarowała znajomość pięciu języków obcych. Był to Szmul Solarz, ur. 13 września 
1913 we Włoszczowej (AUMP, Wydział Lekarski, karty wpisowe, brak sygnatury).

23 Na Oddziale Farmaceutycznym jedna osoba zadeklarowała znajomość sześciu języków obcych. 
Była to Sydonja Klara Weschlerówna, ur. 3 lipca 1911 w Przemyślu (AUMP, Oddział Farmaceutyczny, sygn. 
2/64; karty wpisowe, sygn. 2/110 oraz 2/111).
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Lekarskim (30). W przypadku 62 osób odnotowano znajomość języka fran-
cuskiego, w tym najwięcej na Wydziale Lekarskim (21) i Wydziale Rolniczo-

-Leśnym (13). Trzecim najpopularniejszym językiem obcym była łacina, której 
znajomość deklarowało 28 osób, w tym najwięcej na Wydziale Lekarskim (12). 
W przypadku 16 osób odnotowano znajomość języka hebrajskiego jako obcego 
(najwięcej na Wydziale Lekarskim – osiem osób) oraz w wypadku siedmiu osób 
odnotowano znajomość języka żydowskiego (trzy osoby na Wydziale Lekarskim, 
trzy osoby na Wydziale Rolniczo-Leśnym oraz jedna osoba na Wydziale Mate-
matyczno-Przyrodniczym). Cztery osoby zadeklarowały język polski jako język 
obcy24. Znajomość poszczególnych języków dla każdego z wydziałów została 
przedstawiona w tabeli 7.

Tabela 7. Deklarowana przez żydowskich studentów znajomość języków obcych 

Wydział Humanistyczny

Język  
francuski

Język  
niemiecki

Język  
polski 

Łacina
Język  

angielski
Język  

rosyjski

7 6 2 2 1 1

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

Język 
niemiecki

Język 
francuski

Łacina
Język 

hebrajski
Język 

angielski
Język 

rosyjski
Język 

żydowski

10 6 6 3 2 2 1

Wydział Prawno-Ekonomiczny

Język 
niemiecki

Język 
francuski

Język 
angielski

Język 
rosyjski

Łacina Esperanto Greka

9 9 2 2 2 1 1

Wydział Rolniczo-Leśny

Język 
francuski

Język 
niemiecki

Łacina
Język 

angielski
Język 

żydowski
Język 

hebrajski
Język 

rosyjski
Język 
włoski

Język 
polski

13 8 6 3 3 2 2 2 1

24 Były to dwie osoby na Wydziale Humanistycznym i po jednej osobie na Oddziale Farmaceu-
tycznym oraz Wydziale Rolniczo-Leśnym.
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Oddział Farmaceutyczny

Język 
francuski

Język 
niemiecki

Język 
hebrajski

Język 
angielski

Język 
rosyjski

Język 
Esperanto

Język 
czeski

Język 
polski

Język 
rumuński

Język 
ukraiński

6 6 3 2 2 2 1 1 1 1

Wydział Lekarski

Język 
niemiecki

Język 
francuski

Łacina
Język 

hebrajski
Język 

angielski
Język 

żydowski
Język 
czeski

Język 
rosyjski

30 21 12 8 6 3 2 1

Źródło: opracowanie własne.

ZAWÓD OJCA

Jedną z informacji pozyskiwanych na temat studentek i studentów Uniwersytetu 
Poznańskiego, a odnotowywanych przez nich w kartach wpisowych, był zawód 
ojca lub opiekuna. Rubryka ta występowała we wszystkich typach formularzy 
stosowanych w dwudziestoleciu międzywojennym. Wyjątkowa pod tym wzglę-
dem jest „Karta indywidualna dla słuchaczy szkół wyższych”, funkcjonująca od 
1934 roku25, gdzie zawód należało wybrać spośród określonych w formularzu 
kategorii. Charakteryzowały się one jednak małą precyzją, w związku z czym nie 
uwzględniłyśmy ich w badaniach26. Podane nazwy zawodów zaczerpnięte zostały 
z kart wpisowych, w których studenci zapisywali konkretne nazwy, które w niniej-
szym artykule zapisane zostały w cudzysłowie.

Spośród 260 studentek i studentów aż 59 osób nie wskazało zawodu ojca lub 
opiekuna. Pozostałe 201 osób podało 70 różnych zawodów. Najczęściej pojawiał się 
zawód kupca (aż 82 razy) oraz przemysłowca (19 razy). Na podstawie wszystkich 
wymienionych zawodów na potrzeby niniejszego artykułu stworzonych zostało 
10 kategorii27: 

25 Zob.: C. Barszczewska, A. Zawisza, O. Gromadzka, M. Patrzałek-Graś, Żydowscy studenci Uni-
wersytetu Poznańskiego…

26 Sytuacja taka dotyczy zaledwie 3 studentów. Dokładny opis wspomnianej „Karty indywidualnej 
dla słuchaczy szkół wyższych” znaleźć można w: tamże.

27 W sytuacji gdy student podał więcej niż jeden zawód ojca, każdy z zawodów był liczony jako 
osobny przypadek. 
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I zawody związane z handlem (92 osoby): „kupiec” (81), „drogista”28 (1), 
„handlowiec” (2), „kupiec agent” (1), „komiwojażer” (1), „budowniczy i właściciel 
składu materiałów budowlanych” (1), „przedsiębiorca” (1), „dom techniczno-hand-
lowy” (1), „właściciel sklepu obuwniczego” (1); 

II zawody związane z przemysłem (30): „przemysłowiec” (19), „fabrykant” (4), 
„dyrektor fabryki” (2), „drobny przemysłowiec” (1), „kierownik składnicy fabrycz-
nej” (1), „kierownik tartaku” (1); „robotnik” (1), „zawiadowca fabryki” (1);

III zawody urzędnicze (23): „urzędnik” (5), „urzędnik prywatny” (4), „biura-
lista” (1), „buchalter” (1), „korespondent” (1), „księgowy” (1), „ławnik magistra-
tu” (1), urzędnik miejski” (1), „pomocnik konsularny” (1), „pracownik biurowy” 
(1), „skarbnik bankowy” (1), „urzędnik fabryczny” (1), „urzędnik kolejowy” (1), 

„urzędnik miejski” (1), „urzędnik ubezpieczeniowy” (1), „urzędnik żydowskiej 
gminy wyznaniowej” (1); 

IV zawody prawnicze (11): „adwokat” (7), „sędzia sądu okręgowego” / „sędzia 
okręgowy” (2), „emerytowany adiunkt sądowy” (1), „sędzia grodzki” (1);

V zawody medyczne (13): „farmaceuta” (2), „lekarz” (2), „aptekarz” (1), „dr 
medycyny” (1), „felczer” (1), „felczer szpitalny” (1), „starszy felczer” (1), „lekarz 
dentysta” (1), „lekarz weterynarii” (1), „magister farmacji” (1), „prowizor farmacji 
i właściciel apteki” (1);

VI zawody związane z rzemiosłem (7): „krawiec” (5), „mistrz rzeźnicki” (1), 
„rzemieślnik” (1);

VII właściciel (5): „właściciel domu” (2), „obywatel ziemski” (1), „właściciel 
realności” (1), „właściciel ziemski” (1);

VIII zawody związane z kulturą i religią (5): „kapelmistrz” (1), „muzyk” (1), 
„organista” (1), „rzeźbiarz” (1), „kantor” (1);

IX zawody związane z oświatą (3): „dyrektor gimnazjum” (1), „kierownik 
szkoły” (1), „nauczyciel” (1);

X inne (8): „kapitalista” (1), „emerytowany chorąży WP” (2), „ekspedytor” 
(1), „rolnik” (1), „inżynier” (1), „naczelnik O.D.” (1), „przedstawiciel” (1). 

W trzech odnotowanych przypadkach ojcowie/opiekunowie byli nieaktywni 
zawodowo. W odpowiednich rubrykach wpisano: „bezrobotny”, „na utrzymaniu 
córki” oraz „nie pracuje z powodu utraty wzroku”.

Zestawienie zawodów wykonywanych przez ojca/opiekuna pozwala wniosko-
wać, że żydowscy studenci Uniwersytetu Poznańskiego rekrutowali się w przeważa-
jącej części z warstwy drobnomieszczańskiej. Znacznie rzadziej byli dziećmi inteli-
gencji wykonującej wolne zawody czy osób związanych z zawodami artystycznymi.

28 Dawniej: właściciel drogerii.
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ZAWÓD MATKI

Karty wpisowe nie wymagały wpisania przez studenta/-tkę zawodu matki, zamiast 
tego funkcjonował charakterystyczny zapis „zawód ojca wzgl. matki”. Zdarzało się, 
że w kartach kwestia zawodu matki była zupełnie pomijana przez studentów/-tki. 
Nie możemy stwierdzić, czy wpływ miała na to ówczesna mniejsza aktywność 
zawodowa kobiet, czy był to wynik konstrukcji formularza.

Na 260 studentów/-tek zaledwie 18 osób uwzględniło zawód matki. Poza 
podanymi niżej zawodami, jedna osoba podała, że matka jest bezrobotna, jedna 
osoba, że jest „bez zawodu”. Poza tym pojawiły się następujące określenia: „lekar-
ka-dentystka” (3), „kupcowa”29 (2), „nauczycielka” (2), „bibliotekarka”, „drogistka”, 

„krawcowa”, „lekarka”, „adwokat”, „obywatelka ziemska”, „posiada młyn parowy, 
przędzalnie i fabrykę”, „rolnik”, „wdowa po poległym”, „właścicielka domu”, „przy-
rodniczka-bakteriolog”. W jednym przypadku mamy do czynienia z wpisem „po 
mężu”, przy czym zawód ojca to „urzędnik, kupiec, handlowiec”.

Problematyczne pozostaje określenie „wdowa po poległym”. Nie wskazuje ono 
bowiem bezpośrednio jakiejkolwiek aktywności zawodowej oraz nie definiuje, czy 
kobieta opisana w ten sposób otrzymywała rentę po poległym w ramach środków 
utrzymania.

RODZEŃSTWO

Spośród 260 studentów/-tek deklarujących wyznanie mojżeszowe 168 osób nie 
podało informacji na temat rodzeństwa. Pozostałe 92 osoby zadeklarowały posia-
danie od jednego do sześciorga rodzeństwa. Posiadanie jednego brata lub siostry 
zadeklarowało 51 osób. W 29 przypadkach był to brat, w pozostałych 22 siostra. 
Najmłodszy z braci miał 11, a najstarszy 36 lat. Średnia wieku braci w grupie osób 
deklarujących posiadanie jednego brata lub siostrę wynosiła 19 lat. Średnia wieku 
sióstr w tej grupie wynosi 15 lat, najmłodsza z sióstr miała cztery, a najstarsza 25 lat.

Posiadanie dwojga rodzeństwa zadeklarowało 16 osób. Rozkład w tej grupie 
wyglądał następująco: w siedmiu przypadkach student/-tka miał/-a dwóch braci. 
W pięciu przypadkach byli to brat i siostra. W czterech przypadkach były to dwie 
siostry. Łącznie wymienionych zatem zostało 19 braci, 13 sióstr. Średnia wieku 
braci w tej grupie to 17 lat, średnia wieku sióstr to 18 lat.

29 Ze względu na nieprecyzyjność określenia niemożliwe jest stwierdzenie, czy przy określeniu 
tym mamy do czynienia z „żoną kupca”, czy z „kobietą zajmującą się handlem”.
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Spośród wszystkich studentów/-tek deklarujących posiadanie rodzeństwa 
osiem osób miało troje rodzeństwa. Ogółem było to 12 sióstr i 12 braci. W tej 
grupie średnia wieku braci była wyższa – 19 lat w porównaniu ze średnią wieku 
sióstr wynoszącej 18 lat. 

Spośród studentów/-tek deklarujących posiadanie rodzeństwa dziewięć osób 
miało czworo rodzeństwa (36 osób – 21 sióstr, 15 braci). Średnia wieku braci 
to 19 lat, średnia wieku sióstr to 22 lata.

W sześciu przypadkach student/-tka deklarował/-a posiadanie pięciorga ro-
dzeństwa. Ogółem było to 10 braci i 15 sióstr. Średnia wieku braci wynosi 26,5 roku, 
sióstr natomiast 29 lat.

Tylko dwie osoby wykazały posiadanie sześciorga rodzeństwa. Ogółem było 
to pięć sióstr, dla których średnia wieku wynosi 24 lata, oraz siedmiu braci, dla 
których średnia wieku to 17 lat. 

WIEK RODZICÓW

Na 260 badanych studentów/-tek aż 146 osób nie podało informacji na temat 
wieku ojca. Wynikało to z treści formularzy, gdyż do roku akademickiego 1933/34 
podanie tej informacji nie było wymagane. Informację o śmierci ojca podało 25 
osób. W przypadku pozostałych 89 osób wiek ojca zamykał się w przedziale od 
40 do 71 lat. Średnia wieku to 52 lata. 

Wieku matki nie zadeklarowały 164 osoby, kolejnych 10 osób deklarowało, 
że matka nie żyje. W przypadku pozostałych 86 osób wiek matki zamykał się 
w przedziale od 35 do 67 lat. Średnia wieku to 47 lat.

MIEJSCE ZAMIESZKANIA RODZICÓW/OPIEKUNÓW

We wszystkich typach kart wpisowych znajdowała się rubryka o tytule „aktualne 
miejsce zamieszkania ojca lub matki, względnie opiekuna”. Dla 54 osób (21 procent 
wszystkich studentów pochodzenia żydowskiego) nie mogłyśmy wskazać miejsca 
zamieszkania rodziców, gdyż kandydaci nie wypełnili tych rubryk. W pozostałych 
przypadkach wszyscy rodzice (ewentualnie opiekunowie) mieszkali na terenie 
Drugiej Rzeczypospolitej30, a na podstawie badanych dokumentów można wy-
mienić łącznie 57 różnych miejscowości. 

30 Wyjątek stanowi dwóch studentów. Ojciec studenta Wydziału Prawno-Ekonomicznego, Bernarda 
Kapłana (AUAM, Wydział Prawno-Ekonomiczny, sygn. 103d/677), przebywał w Cleveland (stan Ohio, 
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Tabela 8. Miejsce zamieszkania rodziców lub opiekunów żydowskich studentów Uniwersytetu Poznańskiego

Miejsce zamieszkania
Liczba 

studentów

Łódź 55

Poznań 26

Kalisz 24

Konin, Warszawa po 8

Włocławek 6

Bydgoszcz, Lublin po 5

Pabianice 4

Częstochowa, Gniezno, Łęczyca, Praszka po 3

Drohobycz, Kutno, Leszno, Piotrków, Radom, Siedlce, Słupca, Tarnów, Toruń, Zgierz po 2

Aleksandrów Kujawski, Będzin, Brześć nad Bugiem, Chełm Lubelski, Chorzów, Cleveland 
(USA – ojciec)*, Czarnków, Dobromil, Inowrocław, Izbica Kujawska, Kałusz, Koło, Końskie, 
Kopajno, Lubiez, Maków Mazowiecki, Opatówek, Ostrowiec, Pawłowo, Pleszew, Przemyśl, 
Równe, Sępolno, Środa, Stanisławów, Stawiszyn, Stąporków, Tarnopol, Tomaszów Mazo-
wiecki, Tuchola, Turek, Warszawa (matka)*, Września, Zduńska Wola

po 1

Brak danych 54

* Dane dotyczą jednego studenta, którego rodzice mieszkali w innych miejscowościach.

Źródło: opracowanie własne. 

Najliczniejszą grupę – 55 studentów (21 procent grupy osób deklarujących wy-
znanie mojżeszowe) – stanowiły osoby, których rodzice bądź opiekunowie mieszkali 
w Łodzi. Warto dodać, że jest to grupa o 17 osób mniejsza od tej, która wskazała Łódź 
jako miejsce urodzenia. Kalisz jako adres zamieszkania rodziców zapisały 24 osoby 
(9%). Warszawę i Konin wskazało po ośmiu studentów31. We Włocławku mieszkali 
rodzice sześciu studentów, zaś w Bydgoszczy i Lublinie rodzice pięciu studentów.

Największa różnica pomiędzy miejscem urodzenia a aktualnym miejscem za-
mieszkania rodziców jest widoczna na przykładzie Poznania, który w kategorii 
miejsca zamieszkania zadeklarowało 26 osób. Żadna z nich nie urodziła się jednak 
w stolicy Wielkopolski32. Zaobserwowana dynamika migracji może świadczyć o prze-

USA), podczas gdy jego matka w Warszawie. Natomiast rodzice studenta Wydziału Lekarskiego, Szmula 
Solarza (AUMP, Wydział Lekarski, karty wpisowe, brak sygnatury) wyemigrowali do Tel Awiwu (na 
I roku studiów, w roku akademickim 1934/35 podana została Łódź, zaś na IV roku, w roku akademickim 
1937/38 podany był już Tel Awiw).

31 Dla Warszawy, względem deklarowanego miejsca urodzenia różnica wynosi 14 osób.
32 Tylko dwie studentki w badanej grupie podały jako miejsce urodzenia Poznań, natomiast żadna 

z nich nie zapisała miejsca zamieszkania rodziców.
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Mapa 2. Miejsce zamieszkania rodziców lub opiekunów żydowskich studentów w granicach Drugiej Rze-
czypospolitej. Mapę kreślił Radosław Przebitkowski
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prowadzkach całych rodzin. Na podstawie objętych kwerendą dokumentów niestety 
nie można jednak określić, czy przyczyną migracji było właśnie podjęcie przez 
dziecko studiów uniwersyteckich, czy może u jej podstaw leżały kwestie rodzinne 
lub zawodowe, a także jaki dystans czasowy dzielił osiedlenie się w Poznaniu od pod-
jęcia studiów. Można natomiast określić kierunki zaobserwowanych migracji – do 
Poznania przybywano m.in. z: Łodzi (5 wyników), Kalisza (4), Słupcy (2), Konina (2).

UKOŃCZONE SZKOŁY ŚREDNIE

Studenci kończyli edukację na poziomie średnim w 46 różnych miejscowościach. 
W przypadku 55 osób nie można określić, w której miejscowości ukończyły one 
gimnazjum bądź liceum (po reformie jędrzejewiczowskiej z 1932 roku), ponieważ 
nie podały nazwy szkoły lub podały ją nieprecyzyjnie. Dwie osoby podały szkoły 
średnie w dwóch różnych miejscowościach.

Najwięcej osób uczęszczało do szkół średnich w Łodzi – 50 osób. W mieście 
tym uczniowie wyznania mojżeszowego pobierali nauki m.in. w Gimnazjum Filolo-
gicznym Bogumiła Brauna (pięc osób), Gimnazjum Humanistycznym im. ks. Igna-
cego Skorupki (cztery osoby), Gimnazjum Humanistycznym J. Pryssewiczówny 
(trzy osoby). Studenci uczęszczali także m.in. do Gimnazjum Szerzenia Oświaty 
i Wiedzy Technicznej wśród Żydów, I Gimnazjum Męskiego Towarzystwa Żydow-
skich Szkół Średnich, II Gimnazjum Męskiego Towarzystwa Żydowskich Szkół 
Średnich, Państwowego Gimnazjum Żeńskiego im. Emilii Sczanieckiej, Gimna-
zjum Humanistycznego Romany Konopczyńskiej-Sobolewskiej czy Gimnazjum 
Marii Hoersztainowej.

Kolejne 41 osób uczyło się w Kaliszu. Pośród wymienionych przez nich szkół 
średnich znajdowały się m.in.  Gimnazjum Państwowe im. Anny Jagiellonki 
(11 osób), Gimnazjum Państwowe im. Adama Asnyka (siedem osób), Gimnazjum 
Związku Zawodowego Nauczycielstwa Szkół Średnich (sześć osób), Gimnazjum 
Państwowe im. Tadeusza Kościuszki (cztery osoby) oraz Prywatne Gimnazjum 
Koedukacyjne Towarzystwa Żydowskich Szkół Średnich (cztery osoby).

Po 11 osób podało ukończenie szkół średnich w Pabianicach i w Warszawie. 
W Pabianicach do najczęściej wskazywanych gimnazjów należały: Gimnazjum 
Państwowe im. J. Śniadeckiego (trzy osoby), Gimnazjum Państwowe im. Królowej 
Jadwigi (trzy osoby) oraz Gimnazjum realne (dwie osoby). Natomiast w War-
szawie, z wyjątkiem Gimnazjum im. Magnusa Kryńskiego wskazanego przez 
dwie osoby, każdy z uczniów ukończył naukę w innej placówce. W dokumentach 
studentów pojawiają się m.in.: Prywatne Gimnazjum Męskie im. A. Kreczmara, 
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Szkoła Handlowa Zgromadzenia Kupców m. Warszawy czy Gimnazjum J. Popie-
lewskiej i J. Roszkowskiej, Gimnazjum „Jehudyjah” czy Gimnazjum Filologiczne 
Towarzystwa Krzewienia Oświaty.

Jednolity wynik uzyskano także dla szkół Poznania, Konina i Włocławka, 
w których to miastach szkoły średnie skończyło po osiem osób. W Poznaniu 
podawano Uczelnię im. Dąbrówki (dwie osoby), Gimnazjum Niemieckie typu 
matematyczno-przyrodniczego, Niemieckie Gimnazjum Humanistyczne, a także 
niesprecyzowane w badanych dokumentach Gimnazjum Państwowe oraz Gim-
nazjum Prywatne Koedukacyjne. W Koninie najczęściej wskazywane było Gim-
nazjum Humanistyczne Koedukacyjne Towarzystwa Żydowskiej Szkoły Średniej 
(cztery osoby) oraz Gimnazjum Humanistyczne (trzy osoby)33. Natomiast we 
Włocławku studenci kończyli przeważnie Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum 
Gminy Żydowskiej (sześć osób), wymienione z nazwy było także Państwowe 
Żeńskie Gimnazjum im. Marii Konopnickiej (jedna osoba).

Do szkół w Bydgoszczy chodziło sześć osób, do placówek w Lublinie uczęsz-
czało pięć osób, po trzy osoby pobierały naukę w Częstochowie, Gnieźnie, Lwowie, 
Łęczycy i Toruniu. Kolejne miasta, m.in. Drohobycz, Tomaszów Mazowiecki, 
Grudziądz, Leszno, Kijów, Rawicz, Przemyśl, Zgierz, Tarnopol, Stryj czy Wrzeszcz 
podało w swoich dokumentach po jednej osobie lub dwie osoby.

W toku prowadzonej analizy udało się ustalić typ ukończonej szkoły średniej 
dla 143 studentów (55 procent wszystkich pochodzenia żydowskiego). Wśród 
ukończonych przez żydowskich studentów szkół średnich dominowały te o profilu 
humanistycznym, których świadectwa uzyskały 73 osoby. Kolejnym najczęściej 
pojawiającym się typem szkół były te o profilu matematyczno-przyrodniczym, 
które ukończone zostały przez 32 osoby. Dalej pojawiały się typ realny – u 16 
osób, filologiczny przez 14 osób oraz klasyczny, zadeklarowany przez cztery osoby. 
Pojedyncze osoby ukończyły szkoły w typach humanistyczno-handlowym, neo-
humanistycznym, przyrodniczym i technicznym.

ROK ZDAWANIA MATUR

Nie udało się ustalić roku zdania matury dla 71 osób. Daty skrajne uzyskania 
świadectw dojrzałości obejmują przedział lat 1913 (maturę zdały wtedy dwie oso-
by) do 1938 (maturę zdała jedna osoba). Najwięcej spośród badanych osób – 26, 
uzyskało świadectwo maturalne w 1931 roku. Kolejne wyniki pochodzą z 1932 oraz 

33 Ze względu na niską dokładność uzupełnianych rubryk istnieje prawdopodobieństwo, że studenci 
mieli na myśl tę samą placówkę.
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1934 roku, kiedy maturę zdało po 21 osób. Do egzaminów w 1928 roku podeszło 
17 abiturientów, zaś w 1933 roku 16. W roku 1927 maturę uzyskało dziesięć osób, 
zaś po dziewięć osób zdało egzaminy w latach 1929 oraz 1935 (tabela 9).

Tabela 9. Rok zdawania matur

Rok zdania matury Liczba studentów

1913 2
1914 1
1916 4
1917 3
1918 6
1919 7
1920 6
1921 5
1922 4
1923 2
1924 5
1925 2
1926 6
1927 10
1928 17
1929 9
1930 6
1931 26
1932 21
1933 16
1934 21
1935 9
1938 1

Brak danych 71
Łącznie 260

STUDENCI, KTÓRZY PRZENIEŚLI SIĘ NA UNIWERSYTET POZNAŃSKI 
Z  INNYCH UCZELNI

Na 260 studentek i studentów ujętych w badaniu, zmiany uniwersytetu lub wy-
działu dokonało 61 osób. Migracja z miejsca wcześniejszego wyboru studiów 
dotyczyła zatem 23,5 procent badanych. Z podanej grupy 18 osób przeniosło się 
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na Uniwersytet Poznański z uczelni zagranicznych. Były to przede wszystkim 
francuskie szkoły wyższe: Uniwersytet w Reims, Uniwersytet w Dijon, Uniwersy-
tet w Clermont-Ferrand, Uniwersytet w Montpellier oraz Uniwersytet w Rouen, 
Instytut Rolniczy w Nancy oraz „Fakultet Medyczny w Paryżu”. Badani studenci 
podawali także uniwersytety szwajcarskie (w Bazylei oraz Fryburgu), a także miesz-
czące się w Pradze (Uniwersytet Karola oraz Uniwersytet Niemiecki), Wiedniu, 
Bratysławie i Wrocławiu34.

Największą grupę studentek i studentów wyznania mojżeszowego, którzy 
przed przybyciem do Poznania pobierali naukę na innej uczelni, stanowiły osoby 
przybyłe z Uniwersytetu Warszawskiego (24 osoby). Kolejną grupę stanowiły oso-
by migrujące w obrębie Uniwersytetu Poznańskiego, między wydziałami – było 
to osiem osób. Po dwie osoby przeniosły się z Uniwersytetu Jana Kazimierza 
we Lwowie, Politechniki Warszawskiej i Wyższej Szkoły Handlowej w Poznaniu. 
Pojedyncze wskazania dotyczą przeniesienia z Politechniki Gdańskiej, Szkoły 
Głównej Handlowej w Warszawie, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz „Instytutu 
Handlowego”.

Z analizy teczek osobowych wynika również, że dwie studentki wyznania 
mojżeszowego przerwały studia podjęte pierwotnie na Uniwersytecie Poznańskim 
i przeniosły się na Uniwersytet Warszawski, jak napisały „z powodu dogodniejszych 
warunków materialnych”. Były to wykreślona w 1925 roku Dwojra Bajrach35 z Wy-
działu Humanistycznego oraz Hanna Nasielska, studiująca w 1922 roku filozofię 
na Wydziale Filozoficznym, w następnym roku – 1923 – przeniosła się do War-
szawy, gdzie następnie uzyskała magisterium w zakresie historii. Wróciła jednak 
do Poznania i w archiwum UAM znajduje się jej teczka z materiałami z Wydziału 
Prawno-Ekonomicznego36.

IMIONA STUDENTEK I  STUDENTÓW

W wyniku prowadzonych badań wyróżniłyśmy 175 imion studentek i studentów 
wyznania mojżeszowego studiujących na Uniwersytecie Poznańskim w okresie 
międzywojennym. Zdarzało się, że studiujący podawali w kartach wpisowych dwa 

34 Wrocław, ówcześnie Breslau, leżał na terenie Rzeszy Niemieckiej. Z Wrocławia przeniosło się 
dwóch studentów, jeden prawdopodobnie w roku akademickim 1920/21 (zatem kiedy jeszcze to państwo 
nosiło potoczną nazwę Republiki Weimarskiej), drugi został odnotowany na pierwszym roku na Uniwer-
sytecie Poznańskim w 1933/34 (czyli już po dojściu nazistów do władzy).

35 AUAM, Wydział Humanistyczny, sygn. 103b/52.
36 AUAM, Wydział Prawno-Ekonomiczny, sygn. 47 MNK, 1932-33/21.
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imiona, którymi się posługiwali. W przypadku czterech kobiet odnotowałyśmy 
także różne wersje imion tych samych osób na kartach wpisowych z różnych lat.

Wśród 93 kobiet odnotowano 72 imiona, z czego cztery razy powtórzyła się 
Anna i Irena, trzy razy Helena, Maria i Halina. Pozostałe imiona występowały 
dwukrotnie lub pojedynczo. Pośród imion, które były w różny sposób zapisywane, 
pojawiły się Felicja (inny zapis Fajga), Ludwika (Lotta), Maria (Miriam), Regina 
(Rywka).

Wśród 167 mężczyzn zapisano 103 imiona, z czego 14 razy powtórzyło się 
imię Józef, 10 razy Abram, sześć razy imię Jakób [sic!], pięć razy Dawid i cztery 
razy Beniamin (zapisywany również jako Benjamin). Trzykrotnie pojawiały się 
imiona takie jak: Aleksander, Izrael, Izaak, Moszek, Stefan, Tadeusz, Adam czy 
Eliasz. Pośród studentów, którzy podali dwa imiona w karcie wpisowej, pojawiły 
się Anatol Semen, Benjamin Fajwel, Benjamin Majev, Chiel Fajbus, Eliasz Mordko, 
Izrael Daniel, Kazimierz Józef, Marceli Paweł, Moszek Mordka, Mojsze Iechiel, 
Symcha Binem, Symcha Majer. 

STUDENCI BEZWYZNANIOWI ORAZ KONWERTYCI

W toku kwerendy zostały przebadane także materiały 13 osób, które określiły się 
jako „bezwyznaniowi”37 (także: „bez wyznania”, „pozawyznaniowi”). Na podstawie 
dostępnych w archiwach dokumentów nie można zweryfikować ich przynależno-
ści wyznaniowej bądź jej braku przy urodzeniu. Pośród wszystkich studiujących, 
którzy deklarowali bezwyznaniowość wyróżniającym się przykładem jest Henryk 
Świętowicz38 z Wydziału Prawno-Ekonomicznego. W roku akademickim 1932/33, 
na swoim pierwszym roku studiów określił się on jako student wyznania mojże-
szowego, natomiast w roku 1937/38 podał, że jest „pozawyznaniowy”.

Zauważyłyśmy także przypadki dokonanych konwersji z wyznania mojże-
szowego na katolickie. Studentka Wydziału Prawno-Ekonomicznego Ernestyna/
Edwarda Sztajman39 deklarująca w 1921/22 roku wyznanie mojżeszowe, w kolej-
nym roku akademickim podała już wyznanie rzymskokatolickie40. Kolejne trzy 
konwersje dotyczyły studentów z Wydziału Lekarskiego. Michał Sein41 przyjął 
chrzest w tym samym roku, w którym rozpoczął studia, tj. w 1932, o czym świadczą 

37 Wszyscy oni studiowali na Wydziale Prawno-Ekonomicznym.
38 AUAM, Wydział Prawno-Ekonomiczny, sygn. 51 S-Sz, 1932-33/27; sygn. 96, 1936-37/25; sygn. 

120, 1938-39/2.
39 AUAM, Wydział Prawno-Ekonomiczny, sygn. 103d/80.
40 W roku 1924/25 podpisała się nowym nazwiskiem Bedarowiczowa.
41 AUMP, Wydział Lekarski, sygn. 1/148, 3. 
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dostępne w jego aktach dokumenty (wypis z aktu chrztu w parafii Matki Boskiej 
Zwycięskiej Królowej Polski w Łodzi, a także świadectwo dojrzałości, na którym 
widnieje jeszcze z wyznaniem mojżeszowym). Podobny przypadek przyjęcia chrztu 
w roku rozpoczęcia studiów (w tym wypadku w 1929 roku) dotyczył Ireny Marii 
Brüll42. Mimo to, na jednym z zachowanych wykazów ocen z roku akademickie-
go 1931/32 znalazła się informacja o wyznaniu mojżeszowym studentki, choć 
ona sama w odręcznie spisanym życiorysie napisała: „Najważniejsze wydarzenia 
w życiu to chrzest, który dopiero w tym roku [1929 – przyp. autorek] przyjęłam – 
jakkolwiek już od dzieciństwa prawie zamierzałam to uczynić”. Konwersji na kato-
licyzm dokonała także Dorota (Debora) Maria Rapaport, jednakże w jej przypadku 
nie udało się ustalić daty przyjęcia chrztu. Podobnie jak u poprzedniej studentki, 
także i u Doroty Marii Rapaport zdarza się, że dokumenty wytwarzane w toku 
nauki, jak wykazy ocen i karty wpisowe, zawierają sprzeczne dane o wyznaniu.

NOSTRYFIKACJE DYPLOMÓW

Podczas kwerendy w aktach osobowych studentów Wydziału Lekarskiego odna-
lazłyśmy trzech absolwentów Uniwersytetu Poznańskiego, którzy nostryfikowali 
dyplomy uzyskane na Uniwersytecie Niemieckim w Pradze. Byli to Aleksander 
Friedman43 (jego dokumenty na Uniwersytecie Poznańskim pochodzą z lat akade-
mickich 1934/35 oraz 1935/36), Abram Finkelsztejn44 (na podstawie dotyczących 
go materiałów nie można określić, kiedy przybył do Poznania) oraz Pesach Szpi-
gelman45 (na podstawie archiwaliów również nie można określić, kiedy przybył 
na Uniwersytet Poznański). Wszyscy urodzili się na terytorium Drugiej Rze-
czypospolitej, odpowiednio na terenie województw tarnopolskiego, poleskiego 
i krakowskiego, ukończyli polskie szkoły średnie, deklarowali polską przynależność 
państwową oraz język polski jako język ojczysty. 

42 AUMP, Oddział Farmaceutyczny, sygn. 2/3.
43 AUMP, sygn. 1/121, 3.
44 AUMP, sygn. 1/120, 3. Abram Finkelsztejn ponadto jest jedynym studentem odnalezionym 

podczas badań archiwalnych, którego zachowane dokumenty podawały przynależność do organizacji poli-
tycznych. Był członkiem Żydowskiego Klubu Myśli Państwowej, powołanego przez działaczy BBWR w 1929. 
Zob.: E. Kirwiel, Życie polityczne mniejszości żydowskiej na Kresach Północno-Wschodnich Rzeczypospolitej 
Polskiej w okresie międzywojennym. Zarys problematyki, „Wschód Europy. Studia humanistyczno-społeczne” 
3, 2017, nr 1, s. 132; W. Śleszyński, Bezpieczeństwo wewnętrzne w polityce państwa polskiego na ziemiach 
północno-wschodnich II Rzeczypospolitej, Warszawa – Białystok 2007, s. 282.

45 AUMP, sygn. 1/149, 5.
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OSOBY, KTÓRYM ODMÓWIONO PRZYJĘCIA NA STUDIA 

W archiwach nie zachowały się informacje dotyczące kandydatów, których podania 
zostały odrzucone podczas rekrutacji. Wyjątkiem jest Wydział Prawno-Ekono-
miczny, gdzie w aktach studenckich znajdują się również teczki osób nieprzyjętych 
na studia. Tego typu materiały, dotyczące osób wyznania mojżeszowego nie zostały 
ujęte w naszych statystykach. Należy jednak wspomnieć o 12 osobach, z których 
dziesięć zadeklarowało w podaniach lub innych dokumentach wyznanie mojże-
szowe, a pozostałe dwie określiły się jako bezwyznaniowe. Przyczyny odrzucenia 
podań w badanej grupie nie zawsze były jasne. W czterech przypadkach powodem 
odmowy przyjęcia był spóźniony termin złożenia wniosków. Jeden przypadek 
dotyczył „nierównorzędności dyplomu” z Instytutu Handlu Morskiego złożonego 
przy rekrutacji. Reszta nieuwzględnionych podań nie zawierała uzasadnienia, choć 
wiedza pozaźródłowa pozwalałby przypuszczać, że część z odnalezionych odmów 
związana była z żydowskim pochodzeniem kandydatów. 

Przykład potwierdzający powyższą tezę stanowić może przypadek Zenona Taj-
telbauma46, który wnioskował o przyjęcie na semestr letni roku 1919/20 w charak-
terze słuchacza nadzwyczajnego (nie zdał egzaminu maturalnego w Państwowym 
Gimnazjum im. Staszica w Lublinie) na „Wydział Nauk Politycznych i Społecznych”. 
Na odwrocie pisma z prośbą o przyjęcie, adresowanego do Sekretariatu Uniwer-
sytetu Poznańskiego można przeczytać: „Dn. 14.04.1920. Na podanie (bez daty) 
donosimy, że przyjęty Pan być może jako słuchacz nadzwyczajny, o ile Pan nie jest 
wyzn.[ania] mojż.[eszowego]. W przeciwnym razie winien Pan wnieść podanie 
do Wydziału, wymieniając narodowość i wyznanie, przyczem odpowiedź co do 
przyjęcia nastąpi 26 kwietnia r.b”. Był to jedyny odnaleziony przez nas dokument 
uniwersytecki, który zobowiązywał kandydata do przedstawienia dodatkowych 
dokumentów ze względu na wyznanie.

PODSUMOWANIE

Niniejszy artykuł stanowi próbę zarysowania portretu studenckiej społeczności 
żydowskiej związanej z Uniwersytetem Poznańskim w okresie międzywojennym. 
Zaprezentowane wyżej dane są wynikiem dwuletniej kwerendy prowadzonej 
w czterech archiwach poznańskich uniwersytetów, powstałymi w wyniku reform 
po II wojnie światowej. Przedstawione informacje, ze względu na charakter ba-

46 AUAM, Wydział Prawno-Ekonomiczny, sygn. 1-2, 1919/12.
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dań, przybrały postać zbliżoną do analizy statystycznej, skupiając się na danych 
wyłaniających się z dokumentów archiwalnych.

Różnorodność grupy Żydów zgłaszających się i podejmujących studia na 
Uniwersytecie Poznańskim, zarówno pod względem miejsca pochodzenia, jak 
i wykształcenia oraz statusu społecznego, wskazuje na niebezpieczeństwo, jakie 
niosłaby za sobą próba zbudowania obrazu „statystycznego” żydowskiego studenta 
UP tego okresu. Pokusić się można jedynie o podsumowanie części prezentowa-
nych wyżej danych, zwracając uwagę, jak ważna jest przy tak niewielkiej grupie 
badanych (zaledwie 266 teczek z ponad 23 tysięcy odnalezionych w zasobach 
archiwów) pamięć o tych, których nie reprezentują największe liczby. 

Podsumowanie takie wskazywałoby, że większość studiujących stanowili męż-
czyźni, uczęszczający na kursy na Wydziałach Prawno-Ekonomicznym i Lekarskim. 
Urodzeni między rokiem 1887 a 1920 w znaczącej części pochodzili z Łodzi, gdzie 
zamieszkiwała większość ich rodziców bądź prawnych opiekunów. Opiekunowie 
ci wykonywali łącznie 70 zawodów, przy czym najwięcej z nich związanych było 
z handlem. Znaczna liczba studentów i studentek deklarowała polską przynależ-
ność narodową i język polski, jako język ojczysty. 

Przedstawione wyniki badań dotyczą jedynie części materiału odnalezionego 
w teczkach studenckich, a co za tym idzie, nie wykorzystują w pełni jego poten-
cjału47. W prezentowanej formie stanowić mogą jednak podstawę do dalszych 
analiz, zarówno dotyczących społeczności żydowskiej (w ujęciu wąskim związanej 
z uniwersytetem, ale również poznańskiej w ujęciu ogólnym), jak i pozostałych 
grup narodowych i religijnych reprezentowanych przez studentów i studentki 
Uniwersytetu Poznańskiego. 

W procesie kolejnych analiz, przyglądając się wyłaniającym się z dokumentów 
liczbom, warto byłoby zadać pytania m.in. o przyczynę tak licznej reprezentacji stu-
dentów/-tek z terenów byłego zaboru rosyjskiego i tak małej reprezentacji Żydów 
urodzonych w Poznaniu czy popularności studiów podejmowanych na Wydziałach 
Prawno-Ekonomicznym i Lekarskim. Inspiracji dla kolejnych pytań dostarczyć 
może również przyjrzenie się poszczególnym kategoriom danych, wyodrębnionych 
w niniejszym artykule. Na ich podstawie zastanowić się można m.in. nad relacją 
deklarowanej narodowości i języka ojczystego (przede wszystkim w kontekście 
różnorodności samej społeczności żydowskiej i stosunku poszczególnych jej grup 
do kwestii tradycji, relacji międzykulturowej i problemu asymilacji). Warto pochy-

47 Pośród materiału, który wykraczał poza tematykę niniejszego artykułu znajdują się między 
innymi świadectwa ukończenia szkół średnich, świadectwa członkostwa w kołach i stowarzyszeniach 
studenckich czy szczegółowe życiorysy. Więcej o zawartości badanych teczek studenckich zob.: C. Barsz-
czewska, A. Zawisza, O. Gromadzka, M. Patrzałek-Graś, Żydowscy studenci Uniwersytetu Poznańskiego…

Adam Mickiewicz University Press © 2022



Zbiorowy portret studentek i studentów wyznania mojżeszowego na Uniwersytecie Poznańskim 

271

lić się nad zagadnieniem edukacji młodzieży żydowskiej, ponieważ w niniejszym 
artykule jedynie je zarysowano w postaci listy ukończonych przez studentów/-tki 
szkół średnich. W kwestii zawodów interesujące mogłoby się okazać, jak na tle 
deklaracji pozostałych, nieżydowskich studentów wyglądała charakterystyka za-
trudnienia rodziców/opiekunów studentów żydowskich. Jak w związku z tym 
wyglądał ich status ekonomiczny? Jak wielu z nich zmuszonych było korzystać z po-
mocy materialnej, chociażby w formie pożyczek bądź podejmować pracę w celu 
podreperowania studenckiego budżetu? A idąc dalej tym tropem, czy podejmując 
pracę zarobkową zatrudniali się u poznańskich żydowskich przedsiębiorców? Jak 
w ogóle wyglądały relacje przyjezdnych Żydów z lokalną społecznością żydowską? 
Prezentowane dane wykazują również potencjał w zakresie tak zwanych studiów 
kobiecych. Odnalezione teczki 96 studentek zawierają materiały mogące posłużyć 
do badań nad kwestią edukacji, statusu ekonomicznego czy życia kobiet wyznania 
mojżeszowego w Poznaniu. Stanowić mogą one również cenny materiał do studiów 
nad edukacją Żydówek okresu Drugiej Rzeczypospolitej. 

A w końcu można byłoby zadać pytanie o to, jak wyglądały losy żydowskich 
absolwentów Uniwersytetu Poznańskiego? Zdaje się ono szczególnie ważne, mając 
na uwadze zarówno rosnące nastroje antysemickie w drugiej połowie lat trzydzie-
stych XX w., jak i tragedię wybuchu II wojny światowej48. 

Proponowane tropy badawcze wskazują, jak interesujące mogłyby okazać się 
badania mikrohistoryczne, skupiające się na bardzo wąskiej grupie wybranych 
studentów/-tek żydowskich, jak i badania poświęcone pojedynczym biografiom. 
Cenne mogłyby okazać się one również w odniesieniu do przypadków studen-
tów/-tek deklarujących bezwyznaniowość bądź tych, w odniesieniu do których 
odnotowano zmianę wyznania.

Badania skupione na grupie studentów/-tek żydowskich wyłączają z obszaru 
zainteresowania niniejszego artykułu również liczną grupę osób deklarujących 
wyznanie prawosławne, greckokatolickie czy protestanckie. Nie ujmują również 
pojedynczych przypadków studentów/-tek deklarujących bezwyznaniowość, a jed-
nocześnie narodowość inną niż żydowska, oraz pojedynczych przypadków de-
klaracji wyznania muzułmańskiego. Tą samą uwagą objąć można byłoby również 
aspekt narodowy. W toku kwerendy pojawiali/-ły się bowiem reprezentanci/-tki 
m.in. narodowości niemieckiej, ukraińskiej, rosyjskiej, litewskiej czy ormiańskiej. 
Analizy danych dotyczących tych grup otworzyłyby z pewnością zupełnie nowe 

48 Pytanie o wojenne i powojenne losy studentów/-tek żydowskich zdaje się szczególnie ważne 
w kontekście badań nad ocalałymi z Holokaustu. Od czasu do czasu odnaleźć można ślady ich biografii 
publikowane m.in. w tekstach o charakterze wspomnieniowym. Zob. np.: Rut Pereg (Rutka Abkiewicz), 
Byłam studentką w Poznaniu, „Miasteczko Poznań” 2020, nr 3-4, s. 20-21.
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możliwości badawcze, a przede wszystkim uzupełniłyby naszą wiedzę na temat 
grupy, jaką stanowiły mniejszości wyznaniowe i narodowe nie tylko na Uniwer-
sytecie Poznańskim, ale również w Poznaniu okresu międzywojennego.

Dopiero bowiem pogłębiona kwerenda uzmysławia potencjał źródłowy ba-
danych przez nas zespołów archiwalnych. Usystematyzowanie pozornie suchych 
danych rodzi zaskakująco wiele różnych możliwości dla kolejnych pytań badaw-
czych. Analiza zawartości teczek studenckich może być wykorzystywana na wielu 
płaszczyznach: przy analizie historycznej, socjologicznej, a także badań nad mi-
gracjami, religią czy relacjami międzykulturowymi.
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Maciej MICHALSKI

ŻYDOWSCY STUDENCI 
UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO 

W LATACH 1919-1939  
W UJĘCIU STATYSTYCZNYM

WPROWADZENIE

W publikacjach naukowych utarło się przekonanie o niskiej reprezentacji osób 
wyznania mojżeszowego pracujących i studiujących na Uniwersytecie Poznańskim 
w latach 1919-1939. Sformułowano je już w okresie międzywojennym i w kontek-
ście porównania uczelni poznańskiej z innymi, działającymi w międzywojennej 
Polsce, szkołami wyższymi było niekiedy wypowiadane z dumą1. Nawet jednak ta 
nieliczna grupa żydowskich studentek i studentów na Uniwersytecie Poznańskim, 
w toku dwudziestolecia międzywojennego zmieniała swój stan liczebny, a w wy-
padku tak niewielkiej społeczności, przekształcenia te znacząco wpływały na jej 
pozycję wśród pozostałych studentów poznańskiego uniwersytetu.

Celem niniejszego tekstu jest prezentacja danych na temat liczebności grupy 
żydowskich studentek i studentów na Uniwersytecie Poznańskim w okresie między-
wojennym. Zostaną uwzględnione dane zebrane przez Główny Urząd Statystyczny, 
statystyki sporządzane przez poznański uniwersytet oraz zestawienia publikowane 
przez poznański magistrat.

1 Zob. np.: Sprawozdanie Rektora prof. dra Stanisława Rungego za rok akad. 1935/36, [w:] Kronika 
Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1935/36 za rektoratu prof. dr. Stanisława Rungego i otwarcie roku 
szkolnego 1935/37 w dniu 4 października 1935 roku, Poznań 1937, s. 11: „Skład narodowościowy i wyzna-
niowy młodzieży nadaje Szkole naszej pewien swoisty charakter. Wiadomo, że Uniwersytet Poznański 
jest najbardziej polską wszechnicą”.
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GROMADZENIE DANYCH STATYSTYCZNYCH  
NA UNIWERSYTECIE POZNAŃSKIM

Informacje statystyczne na temat liczby i charakterystyki studentów Uniwersytetu 
Poznańskiego w okresie międzywojennym kompletowane były najczęściej na proś-
bę Głównego Urzędu Statystycznego (GUS)2, który kierował zapytania oraz prze-
syłał wzory formularzy statystycznych do poszczególnych instytutów naukowych 
w Polsce, w tym do Uniwersytetu Poznańskiego. Podobne prośby wystosowywało 
także Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego, które niekiedy 
działało na polecenie GUS.

Niezależnie od tego, przez kogo dane statystyczne były gromadzone i publi-
kowane, przygotowywane one były przez komórki Uniwersytetu Poznańskiego. 
Informacje o liczbie osób studiujących na poszczególnych wydziałach uczelni 
w latach 1919-1939 zawarte są w kilku typach źródeł. Po pierwsze są to dane po-
chodzące bezpośrednio z dokumentacji akademickiej. Uczelnia prowadziła ogólne 
statystyki liczby studentów, stosując dwa typy formularzy. Wzór „A” był rozbu-
dowaną tabelą, zawierającą informacje o liczbie studentów i wolnych słuchaczy 
na poszczególnych wydziałach, z zaznaczeniem liczby nowo przyjętych studen-
tów, z podziałem na płeć, przynależność państwową, język ojczysty i wyznanie. 
W końcowym okresie dwudziestolecia międzywojennego dodano także rubryki 
opisujące miejsce pochodzenia studentów. Z niestabilnego kształtu formularza 

„A” (zmieniały się nagłówki kolumn) można wnioskować, że w kolejnych latach 
układany on był na podstawie danych pozyskanych ze studenckich kart wpisów3. 
Stosowano także drugi typ tabel – wzór „B”, który był formularzem skróconym, 
zawierającym informacje o liczbie studentów z podziałem na płeć.

Ponadto w latach trzydziestych, używano standardowych druków przygotowy-
wanych przez Główny Urząd Statystyczny zatytułowanych „Formularz statystyczny 
dla szkół wyższych. Rok akademicki …-…”, służących do gromadzenia informacji 
z podziałem na szereg szczegółowych kategorii w tym także wyznanie. Formula-
rze te przygotowywane były dla kolejnych lat akademickich i dawały możliwość 
wpisywania wyłącznie danych liczbowych. Nagłówki tabel były bowiem przygoto-

2 Zachowała się prośba GUS o sporządzenie spisu na konkretnym formularzy z sierpnia 1919 roku, 
a zatem w trzy miesiące po otwarciu Uniwersytetu w Poznaniu. Por.: Archiwum Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu (dalej: AUAM), Rektorat, sygn. 15/374, pismo GUS do Uniwersytetu w Poznaniu 
z 1 sierpnia 1919.

3 Na temat dokumentacji osobowej studentów Uniwersytetu Poznańskiego w okresie międzywojen-
nym zob.: C. Barszczewska, A. Zawisza, O Gromadzka, M. Patrzałek-Graś, Żydowscy studenci Uniwersytetu 
Poznańskiego w latach 1919-1939 w świetle archiwaliów – analiza źródłoznawcza, w niniejszym tomie.
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wywane przez GUS. Skutkowało to standaryzacją formy prezentacji danych, także 
tych odnoszących się do wyznania i języka ojczystego studentów. W wypadku tych 
formularzy również stosowano podział na wzory. „Wzór B” przeznaczony był do 
gromadzenia danych dotyczących studentów, „Wzór A” dotyczących pracowników 
uczelni.

Obok tych danych zbieranych i przekazywanych cyklicznie, komórki uniwer-
syteckie przygotowywały okolicznościowe wykazy liczby kandydatów składających 
podania o przyjęcie na Uniwersytet w Poznaniu i nowo przyjętych studentów, 
ukazujące stosunek liczbowy obydwu grup. W niektórych okresach, np. w latach 
1931-1933, obok ogólnej liczby studentów wyróżniano w tych zestawieniach stu-
dentów „wyznania mojżeszowego”. Poza tym w 1934 roku na polecenie rektora 
Stanisława Rungego, poszczególne wydziały sporządziły spis imienny, obejmujący 
studentów „wyznania mojżeszowego oraz bezwyznaniowców”4. Został on następnie 
wysłany do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. W latach 
trzydziestych sporządzono także podobny spis obejmujący studentów wyznania 
ewangelickiego i narodowości ukraińskiej5.

STAN BADAŃ

Statystyki studentów Uniwersytetu Poznańskiego w okresie 1919-1939 z uwzględ-
nieniem narodowości, używanego języka i wyznawanej religii były już kilkukrotnie 
publikowane. W 1933 roku poznański slawista, Henryk Ułaszyn ogłosił krótkie ze-
stawienie tabelaryczne liczby studentów uniwersytetu z podaniem deklarowanego 
języka i wyznania6. W tym samym roku obszerne studium statystyczne, obejmujące 
żydowskich studentów z wszystkich polskich uniwersytetów, wydał Saul Langnas7, 
lwowski historyk, kształcący się pod okiem Stanisława Zakrzewskiego. Autor 
podkreślał, że kwestia udziału młodzieży żydowskiej w studiach akademickich 
jest jednym z głównych problemów społecznych w Polsce. „W szczególności zaś 
[…] problem tzw. ‘numerus clausus’, właściwiej zaś sprawa stosowania procento-
wej normy wyznaniowej, wzgl.[ędnie] narodowościowej przy przyjmowaniu na 
wyższe studia”8 został przez autora uznany za najważniejsze zagadnienie dotyczące 

4 AUAM, Rektorat, sygn. 15/342, pismo 9425 z 17 listopada 1934.
5 AUAM, Rektorat, sygn. 15/628.
6 H. Ułaszyn, Statystyka językowa oraz wyznaniowa studentów Uniwersytetu Poznańskiego, „Sprawy 

Narodowościowe” 7, 1933, nr 6, s. 681-682.
7 S. Langnas, Żydzi a studia akademickie w Polsce w latach 1921-1931 (Studjum statystyczne), Lwów 1933.
8 Tamże, s. 4.
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żydowskiej społeczności. Fragmentaryczne dane statystyczne dotyczące liczby 
studentów w szkołach wyższych były także publikowane w różnego rodzaju pe-
riodykach, a nawet gazetach codziennych9.

Współczesnym modelowym ujęciem w zakresie analizy statystycznej żydow-
skich studentów na wyższej uczelni w dwudziestoleciu międzywojennym jest 
opracowanie Mariusza Kulczykowskiego dotyczące Uniwersytetu Jagiellońskie-
go10. Jest to ujęcie całościowe, obejmujące wieloaspektową analizę demograficzną 
i socjologiczną żydowskich studentów krakowskiej uczelni. Zazwyczaj jednak 
dane dotyczące liczby żydowskich studentów na poszczególnych uniwersytetach 
były podawane wycinkowo, w odniesieniu do wybranych lat akademickich, przy 
okazji omawiania szerszych zagadnień funkcjonowania szkół wyższych w Polsce. 
Na przykład Monika Natkowska w pracy o antysemityzmie na Uniwersyte-
cie Warszawskim w latach trzydziestych zamieściła fragment przedstawiający 
liczebność Żydów na tej uczelni11. Podobne opisy można znaleźć w pracach 
poświęconych Uniwersytetowi Lwowskiemu12 czy Wileńskiemu13. Nie zabrakło 
ich także w ogólnych monografiach na temat życia akademickiego w Drugiej 
Rzeczypospolitej14. Osobny rozdział na temat edukacji żydowskiej młodzie-
ży, w tym studiom akademickim, poświęcił Szyja Bronsztejn w statystycznym 
ujęciu żydowskiej ludności okresu międzywojennego15. Ogólnym ujęciem jest 
opracowanie Zofii Przybysz, prezentujące kilka tendencji, dotyczących funk-
cjonowania grupy żydowskich studentów na polskich uczelniach w okresie 
międzywojennym16.

9 „Trybuna Akademicka” 1928, nr 12, s. 6-8; „Kurier Poznański, nr 233 z 21 maja 1933, s. 16; tamże, 
nr 423 z 15 września 1933, s. 18.

10 M. Kulczykowski, Żydzi – studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w Drugiej Rzeczypospolitej 
(1918-1939), Kraków 2004.

11 M. Natkowska, Numerus clausus, getto ławkowe, numerus nullus, „paragraf aryjski”. Antysemityzm 
na Uniwersytecie Warszawskim 1931-1939, Warszawa 1999, s. 160.

12 K. Rędziński, Studenci żydowscy we Lwowie w latach 1918-1939, Nr 1, „Pedagogika, Prace Na-
ukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie” 25, 2016, s. 581-601.

13 P. Tomaszewski, Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie w latach 1919-1939. Studium z dziejów 
organizacji i postaw ideowych studentów, Toruń 2018, s. 425.

14 Zob. np.: A. Pilch, „Rzeczpospolita Akademicka”. Studenci i polityka. 1918-1933, Kraków 1997, 
s. 33-37.

15 S. Bronsztejn, Ludność żydowska w Polsce w okresie międzywojennym. Studium statystyczne, 
Wrocław – Warszawa – Kraków 1963, s. 192-196.

16 Z. Przybysz, Żydowscy studenci na polskich uczelniach wyższych Drugiej Rzeczypospolitej – próba 
statystycznego ujęcia, „Vade Nobiscum” 7, 2011, s. 93-102.
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WIARYGODNOŚĆ DANYCH STATYSTYCZNYCH

Dane liczbowe w tabelach sporządzanych przez biura Uniwersytetu Poznańskiego 
podawane były albo według trymestrów, albo według lat akademickich. Wyjątkiem 
był pierwszy rok działania poznańskiej szkoły wyższej – 1919/20, kiedy sporzą-
dzano je według semestrów17. Nowy podział okresu studiowania wynikał z regu-
lacji wprowadzonych w lipcu 1920 roku przez ustawę o szkołach akademickich18, 
która od roku akademickiego 1920/21 przewidywała funkcjonowanie systemu 
trymestralnego i zapisu studentów na każdy trymestr oddzielnie. Dlatego też 
dane liczbowe z poszczególnych części roku akademickiego się różnią. Niejasne 
jest jednak pochodzenie danych dotyczących liczby studentów obejmujących cały 
rok akademicki. Nie wiadomo, czy wartość ta jest średnią arytmetyczną z trzech 
trymestrów, czy przyjmowano inne algorytmy, czy też dane odnoszą się do kon-
kretnej daty ich zbierania19. 

Dane zawarte w zbiorczych tabelach obejmujących wszystkie wydziały uni-
wersytetu wykazują niekiedy rozbieżności w stosunku do informacji cząstkowych. 
Trudno jednoznacznie rozstrzygnąć, co było powodem tych różnic. W latach 
trzydziestych stosowano już formularze, w których podawano oddzielnie liczbę 
osób, które zgłosiły chęć studiowania i liczbę osób, które wniosły opłaty i podjęły 
studia. Wcześniejsze rozbieżności wynikają prawdopodobnie z nierozróżnienia 
tych dwóch kategorii kandydatów na studia. Za zsumowanie pierwszej z tych grup 
odpowiadała bowiem wydziałowa komisja przyjmująca na studia, a za liczbę osób 
podejmujących studia – kwestura.

Osoby pobierające naukę na Uniwersytecie Poznańskim dzieliły się – zgodnie 
z postanowieniami ustaw o szkołach akademickich – na studentów i wolnych 
słuchaczy. W większości przypadków rozróżnienie to zostało zaznaczone w staty-
stykach zawartych w materiałach archiwalnych oraz drukowanych w oficjalnych 

„Składach Uniwersytetu” oraz „Kronikach Uniwersytetu”20. 

17 W niektórych statystykach cały rok akademicki 1919/20 dzielono na ćwiartki.
18 Por.: Dz. U. 1920, poz. 494, nr 72.
19 W brudnopisach takich spisów niekiedy znajduje się informacja o dacie zebrania danych.
20 W Składach Uniwersytetu publikowane były dane statystyczne w tomach za lata akademickie: 

1919/20 (s. 35), 1921/22 (s. 45-46), 1922/23 (s. 47-48), 1924/25 (s. 52), 1925/26 (wewnętrzna strona 
okładki), 1926/27 (s. 69), 1927/28 (s. 72), 1928/29 (wkładka), 1929/30 (okładka), 1931/32 (wewnętrz-
na strona okładki), 1934/35 (wkładka), 1935/36 (wkładka). Miały one różną formę. Henryk Ułaszyn, 
w artykule Statystyka językowa oraz wyznaniowa studentów…, s. 681-682, podał także dane ze Składów 
Uniwersytetu z lat 1930/31, 1932/33. W wersjach Składów Uniwersytetu z podanych lat akademickich, 
z których korzystano podczas opracowania niniejszego tekstu, brak było tabel statystycznych. Może to 
być wynikiem ubytków w tej części Składów. Tabele statystyczne były bowiem najczęściej niszczonymi 
fragmentami bibliotecznych egzemplarzy tych publikacji. Podobnie w Kronikach Uniwersytetu strona 
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Dane zbierane i publikowane przez Główny Urząd Statystyczny pozwalają 
porównać informacje pochodzące z różnych uniwersytetów działających w mię-
dzywojennej Polsce. Publikowane w latach 1920-1930 szczegółowe „Roczniki 
statystyki Rzeczypospolitej Polskiej”, a później, w latach 1931-1938 roku „Statystyki 
szkolnictwa” pozwalają śledzić zmiany w liczbie studentów, także z podziałem na 
wyznanie21. Pierwsze dane statystyczne dla nowo powstałego państwa polskiego 
zostały opublikowane w 1923 roku a dla szkolnictwa wyższego obejmowały dane 
za rok akademicki 1921/22. Ze względu na zmianę w chronologii publikacji rocz-
ników statystycznych, brak danych za lata akademickie 1927/28 oraz 1930/31.

Biorąc pod uwagę powyżej wspomniane zastrzeżenia, dane statyczne, którymi 
się obecnie posługujemy, są obarczone nieścisłościami i niekiedy nie sposób ustalić 
rzeczywistej liczby studentów i wolnych słuchaczy na poszczególnych wydziałach 
uniwersytetu. 

KIM BYLI STUDENCI ŻYDZI?

Inna kwestia to definiowanie grupy studentów jako „Żydów” bądź „żydów”. W doku-
mentach Uniwersytetu Poznańskiego używane było określenie „żyd” w odniesieniu 
do religii, a ściślej – do deklarowanego przez studentów wyznania. W nagłówkach 
rubryk formularzy uniwersyteckich pojawiają się trzy określenia: „wyznanie mojże-
szowe”, „wyznanie judaistyczne” i „wyznanie żydowskie”. W tabelach GUS używane 
były dwa określenia osób wyznających judaizm: „wyznanie starozakonne” lub „wy-
znanie mojżeszowe”. W danych uczelni mowa jest także o jidysz, określanym jako 
język żydowski lub żargon, a oddzielnie o języku hebrajskim. Zależność pomiędzy 
grupą studentów wyznającą judaizm a grupą studentów posługującą się jidysz bądź 
hebrajskim nie jest jasna. Można tylko wskazać, że Żydzi posługujący się językiem 
hebrajskim związani byli zapewne z nurtem syjonistycznym. Zestawienie danych 
obejmujących wyznanie i język macierzysty zawarto w tabeli 1. Interesujące, że 
w pierwszej dekadzie funkcjonowania Uniwersytetu Poznańskiego nie wyszcze-

z danymi statystycznymi jest bardzo często wyrwana. Najwcześniejsze dane statyczne w Kronikach, jakie 
udało się odszukać pochodziły z roku akademickiego 1930/31. Brak danych statystycznych w Składach 
Uniwersytetu za lata: 1920/21, 1923/24.

21 Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej [dalej: RSRP]. Rok I, 1920/22, cz. 1-2, Warszawa 
1923; RSRP, Rok II, 1923, Warszawa 1924; RSRP, Rok III, 1924, Warszawa 1925; RSRP, Rok IV, 1925/1926, 
Warszawa 1927; RSRP, Rok V, 1927, Warszawa 1927; RSRP, Rok VI, 1928, Warszawa 1928; RSRP, Rok VII, 
1929, Warszawa 1929; RSRP, Rok VIII, 1930, Warszawa 1930; Statystyka szkolnictwa, 1931/32, Warszawa 
1933; Statystyka szkolnictwa, 1932/33, Warszawa 1934; Statystyka szkolnictwa, 1933/34, Warszawa 1935; 
Statystyka szkolnictwa, 1934/35, Warszawa 1936; Statystyka szkolnictwa, 1935/36, Warszawa 1937; Statystyka 
szkolnictwa, 1936/37, Warszawa 1938; Statystyka szkolnictwa, 1937/38, Warszawa 1939.
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gólniano w zestawieniach języków jidysz i hebrajskiego. Pojawiają się one po raz 
pierwszy w tabelach w roku akademickim 1929/30. Określenie „narodowość żydow-
ska” pojawia się tylko w jednym z dokumentów uczelni22. W związku z powyższym 
można przypuszczać, że dla Żydów studiujących na Uniwersytecie Poznańskim pod-
stawowym kryterium wyróżniającym była deklarowana religia, a nie używany język. 

Tabela 1. Zestawienie liczby studentów Uniwersytetu Poznańskiego w drugiej dekadzie okresu międzywo-
jennego deklarujących judaizm i posługiwanie się językiem jidysz bądź hebrajskim

Rok akademicki Wyznanie mojżeszowe
Jidysz  

( język żydowski, żargon)
Język hebrajski

1929/30 28 2 1
1930/31 29 3 0
1931/32 51 8 0
1932/33 70 11 3
1933/34 31 – –
1934/35 84 16 0
1935/36 80 16 0
1936/37 58 13 0

Źródło: Opracowanie własne na podstawie AUAM, Rektorat, sygn. 15/848; Kronika Uniwersytetu Poznańskiego 
za rok szkolny 1931/32 za rektoratu prof. dr. Jana Sajdaka i otwarcie roku szkolnego 1932/33 przez nowego 
rektora prof. dr. Stanisława Pawłowskiego w dniu 23 października 1932 roku, Poznań 1933; Kronika Uniwer-
sytetu Poznańskiego za rok szkolny 1932/33 za rektoratu prof. dr. Stanisława Pawłowskiego i otwarcie roku 
szkolnego 1933/34 przez nowego rektora prof. dr. Stanisława Rungego w dniu 8 października 1933 roku, Poznań 
1934; Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1933/34 za rektoratu prof. dr. Stanisława Rungego 
i otwarcie roku szkolnego 1934/35 w dniu 14 października 1936 roku, Poznań 1935; Kronika Uniwersytetu 
Poznańskiego za rok szkolny 1934/35 za rektoratu prof. dr. Stanisława Rungego i otwarcie roku szkolnego 
1935/36 w dniu 20 października 1935 roku, Poznań 1936; Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 
1935/36 za rektoratu prof. dr. Stanisława Rungego i otwarcie roku szkolnego 1936/37 w dniu 4 października 
1936 roku, Poznań 1937; Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1936/37 za rektoratu prof. dr. 
Antoniego Peretiatkowicza i otwarcie roku szkolnego 1937/38 w dniu 17 października 1937 roku, Poznań 1938.

W zmienności danych z powyższej tabeli można dostrzec między innymi 
następujące tendencje. Pierwsza dotyczy dominacji języka jidysz nad hebrajskim. 
Druga – ważniejsza – odnosi się do wzrostu odsetka żydowskich studentów dekla-
rujących używanie języka jidysz jako ojczystego. W badanym okresie 1929-1937 
zwiększył się on z 11 do 22 procent.

22 AUAM, Rektorat, sygn. 15/342, Statystyka studentów przyjętych na Wydział matem-przyrodn. 
na r. ak. 1931/32 z 14 października 1932 wymienia narodowość polską (220 osób), niemiecką (12 osób) 
i żydowską (3 osoby). Ponadto, w kartach wpisów niektórzy studenci wskazywali narodowość żydowską. 
Por.: C. Barszczewska, A. Zawisza, O. Gromadzka, M. Patrzałek-Graś, Żydowscy studenci Uniwersytetu 
Poznańskiego w latach 1919-1939 w świetle archiwaliów, w niniejszym tomie.
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PRÓBA OPISU I  ANALIZY

Liczba studentów wyznających judaizm określanych jako „żydzi” była na Uniwer-
sytecie Poznańskim wyraźnie niższa niż w innych polskich uniwersytetach (tabela 
2, wykres 1, wykres 2). Najczęściej jako powód takiego stanu rzeczy podaje się 
mniejszy odsetek ludności żydowskiej mieszkającej w samym Poznaniu, a szerzej – 
w Wielkopolsce i na Pomorzu Gdańskim, w porównaniu z innymi województwami 
międzywojennej Polski. Potwierdzają to wyniki spisu powszechnego sporządzonego 
w 1921 roku. Osoby wyznania mojżeszowego w województwie warszawskim stano-
wiły 9,6 procent, w łódzkim – 14,5; kieleckim – 11,9; lubelskim – 13,8; białostockim – 
14,8; nowogródzkim – 9,0; poleskim – 12,6; wołyńskim – 11,5; krakowskim – 7,7; 
lwowskim – 11,5; stanisławowskim – 10,8; tarnopolskim – 9,0; w okręgu wileńskim – 
5,9, zaś w poznańskim – 0,5 i pomorskim – 0,323. Podobnie w odniesieniu do samego 
Poznania: między 1910 a 1921 rokiem liczba ludności żydowskiej spadła z 5611 osób 
do 2131, a w kolejnych latach dalej się zmniejszała, by w roku 1931 osiągnąć stan 
1954 osób. W roku 1921 było to 1,26 procent ludności Poznania, w 1924 zaś 0,86, 
a w 1931 – 0,7924. Wyraźnie niższy odsetek ludności żydowskiej na Uniwersytecie 
Poznańskim w porównaniu z innymi uniwersytetami potwierdzają wszystkie do-
stępne dane statystyczne. Wartości podawane w publikacjach GUS pozwalają na 
porównanie uniwersytetów w Polsce okresu międzywojennego.

Tabela 2. Udział procentowy studentów „wyznania mojżeszowego” w ogólnej liczbie studentów w poszcze-
gólnych uniwersytetach w okresie międzywojennym 

Lata
Uniwersytet 
Poznański

Uniwersytet 
Warszawski

Uniwersytet 
Jagielloński 
w Krakowie

Uniwersytet 
Jana Kazimierza 

we Lwowie

Uniwersytet 
Stefana Batorego 

w Wilnie

1921/22 1,40 31,40 29,60 46,60 19,90

1922/23 1,00 32,91 29,44 42,53 19,57

1923/24 0,70 31,50 31,90 43,40 23,10

1924/25 0,50 27,10 26,80 39,30 23,40

1925/26 0,10 25,40 29,00 35,00 24,90

1926/27 0,20 23,70 28,40 34,20 25,60

23 RSRP, Rok III…, tabl. 4, s. 12-17.
24 Rocznik statystyczny miasta Poznania. Rok gospodarczy 1921, Poznań 1922, tab. 74, s. 26; Rocz-

nik statystyczny stoł. miasta Poznania za lata 1922-1924, Poznań 1926, tab. 60, s. 29; Drugi powszechny 
spis ludności z dn. 9.XII 1931 r. Mieszkania i gospodarstwa domowe. Ludność. Stosunki zawodowe. Miasto 
Poznań, Warszawa 1938 (Statystyka Polski, seria C, z. 74), tab. 10, s. 11.
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Lata
Uniwersytet 
Poznański

Uniwersytet 
Warszawski

Uniwersytet 
Jagielloński 
w Krakowie

Uniwersytet 
Jana Kazimierza 

we Lwowie

Uniwersytet 
Stefana Batorego 

w Wilnie

1927/28 –* – – – –

1928/29 0,53 23,77 28,24 33,50 30,78

1929/30 0,67 23,98 26,14 31,89 29,89

1930/31 – – – – –

1931/32 1,11 22,87 24,42 31,12 30,48

1932/33 1,34 25,69 24,08 30,46 30,95

1933/34 1,44 22,78 20,34 25,99 28,36

1934/35 1,68 21,05 16,58 20,44 23,81

1935/36 1,62 19,56 14,03 16,21 18,13

1936/37 1,16 16,88 12,31 12,84 19,80

1937/38 0,82 14,53 12,28 10,37 13,89

1938/39 0,52 – – – –

* Znak „–” oznacza brak danych dla danego okresu.

Źródło: opracowanie własne na podstawie RSRP, 1920/21, cz. 1, tab. 16, s. 293; RSRP, 1923, tab. 16, s. 169-170; 
RSRP, 1924, tab. 17, s. 236-237; RSRP, 1925/1926, tab. 27, s. 418-419; RSRP, 1927, tab. 48, s. 460-461; RSRP, 
1928, tab. 24, s. 426-427; RSRP, 1929, tab. 40, s. 423-424; RSRP, 1930, tab. 38, s. 415-416; Ss, 1931/32, tab. 
57, s. 86; Ss, 1932/33, tab. 58, s. 75; Ss, 1933/34, tab. 47, s. 69; Ss, 1934/35, tab. 47, s. 63; Ss, 1935/36, tab. 39, 
s. 59; Ss, 1936/37, tab. 50, s. 77; Ss, 1937/38, tab. 53, s. 83.

Dane te należy uzupełnić o statystyki zebrane podczas badania kart wpisów 
przechowywanych w archiwach uczelni wyższych wywodzących się z Uniwersytetu 
Poznańskiego. W ich świetle tylko 1/3 żydowskich studentek i studentów pocho-
dziło z województw zachodnich. Przeważająca liczba studiujących w Poznaniu 
Żydów przyjeżdżała z województwa łódzkiego25. Należałoby zatem przeprowadzić 
dodatkowe badania wyjaśniające zjawisko niskiej frekwencji żydowskich studentek 
i studentów na Uniwersytecie Poznańskim. Inaczej mówiąc, w świetle dotychcza-
sowych danych, nie wiemy, co powstrzymywało Żydów spoza Wielkopolski od 
podejmowania studiów w Poznaniu.

25 Statystyki potwierdzają napływ ludności żydowskiej do Poznania w latach 1923 i 1924. Jednakże 
był on na poziomie kilkudziesięciu osób rocznie. Por.: Rocznik statystyczny stołecznego miasta Poznania 
za lata 1922-1924, Poznań 1926, tab. 62, s. 30 oraz tab. 114, s. 60. Por. także: O Gromadzka, M. Patrzałek-

-Graś, C. Barszczewska, A. Zawisza, Zbiorowy portret studentek i studentów wyznania mojżeszowego na 
Uniwersytecie Poznańskim w okresie dwudziestolecia międzywojennego, w niniejszym tomie..
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Jak można zauważyć, trudno porównywać pozostałe cztery działające w mię-
dzywojennej Polsce uniwersytety z uczelnią poznańską. Maksymalny odsetek 
osób wyznania mojżeszowego w Poznaniu wynosił 1,7 procent, podczas gdy we 
Lwowie osiągał ponad 46, w Warszawie i Krakowie – ponad 31. Na uniwersytetach: 
Warszawskim, Jagiellońskim i Lwowskim przez cały okres międzywojenny można 
dostrzec stałą tendencję zniżkową odsetka żydowskich studentów. Największy spa-
dek nastąpił we Lwowie – o ponad 36 punktów procentowych w latach 1921-1938. 
W Poznaniu i Wilnie mamy do czynienia z opozycyjnymi tendencjami. W Pozna-
niu obserwujemy spadek liczby żydowskich studentów z najniższym wskaźnikiem 
w roku akademickim 1925/26, a następnie wzrost do największej liczby w roku 
1934/35, natomiast w Wilnie nastąpił wzrost, który osiągnął apogeum w latach 
1928-1933, a następnie liczba osób wyznająca judaizm zaczęła spadać. Według da-
nych GUS, w latach trzydziestych w Poznaniu, pomimo wzmagającej się przemocy 
antysemickiej, zniechęcającej do podejmowania nauki w szkołach wyższych przez 
osoby wyznające judaizm, liczba żydowskich studentów zwiększała się, osiągając 
w połowie lat trzydziestych najwyższy poziom w skali całego dwudziestolecia.

Wykres 1. Udział studentów deklarujących „wyznanie mojżeszowe” na poszczególnych uniwersytetach 
w Polsce w okresie międzywojennym

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (dane z tabeli 2).
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Wykres 2. Udział studentów deklarujących „wyznanie mojżeszowe” na Uniwersytecie Poznańskim w okresie 
międzywojennym

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS (dane z tabeli 2).

Drugi zbiór danych obejmuje publikowane i niepublikowane statystyki, wy-
twarzane na Uniwersytecie Poznańskim (tabele 3-9). W poniższych tabelach zapre-
zentowano dane zebrane z publikacji uniwersyteckich oraz z danych archiwalnych. 
Należy pamiętać, że struktura wydziałów poznańskiej uczelni w okresie między-
wojennym nie była stabilna. Początkowo, Wszechnica Piastowska, od 1920 roku 
Uniwersytet Poznański, podzielona była na cztery wydziały: Filozoficzny (dzia-
łający od wiosny 1919 roku), Rolniczo-Leśny (od jesieni 1919), Prawno-Ekono-
miczny (od połowy 1919) i Lekarski (od jesieni 1920). Od roku akademickiego 
1925/26 Wydział Filozoficzny został podzielony na dwa mniejsze – Humanistyczny 
i Matematyczno-Przyrodniczy. Przy tym drugim czynny był – cieszący się sporą 
autonomią – Oddział Farmaceutyczny. Przy Wydziale Lekarskim działało zaś 
Studium Wychowania Fizycznego.

Tabela 3. Liczba studentów i wolnych słuchaczy Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Poznańskiego 
w okresie międzywojennym z uwzględnieniem osób deklarujących „wyznanie mojżeszowe” (w.m.)

Rok akad.
Trymestr

Wydział Filozoficzny

studenci wolni słuchacze

mężczyźni kobiety ogółem w tym w.m. mężczyźni kobiety ogółem w tym w.m.

1919/20
I 111 66 127 (177)* – 27 23 50 –

II 265 131 396 – 56 49 105 –

III 295 141 436 – 84 76 160 –
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Rok akad.
Trymestr

Wydział Filozoficzny

studenci wolni słuchacze

mężczyźni kobiety ogółem w tym w.m. mężczyźni kobiety ogółem w tym w.m.

IV 352 164 517 – 109 101 210 –
1920/21

I 234 200 434 20 45 80 125 6
II 226 194 420 19 37 74 111 6
III 273 205 478 25 47 72 119 7

1921/22
I 335 259 594 18 138 166 304 4
II 321 243 564 9 112 131 243 3
III 313 246 559 8 101 133 234 3

1922/23
I 368 273 641 12 120 129 249 2
II 388 280 668 13 127 143 270 2
III 396 287 683 13 131 146 277 2

1923/24 – – 887 8 – – – –
1924/25 534 365 899 – 49 59 108 –

* W pierwszym semestrze roku akademickiego 1919/20 w zestawieniu statystycznym znalazł się błąd. 
Z dalszej analizy wynika, że ogólna liczba studentów winna wynosić nie 127, a 177.

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: AUAM, Rektorat, sygn. 15/848.

Tabela 4. Liczba studentów i wolnych słuchaczy Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Poznań-
skiego w okresie międzywojennym z uwzględnieniem osób deklarujących „wyznanie mojżeszowe” (w.m.)

Rok akad.
Trymestr

Wydział Prawno-Ekonomiczny

studenci wolni słuchacze

mężczyźni kobiety ogółem w tym w.m. mężczyźni kobiet ogółem w tym w.m.

1919/20
I 186 19 205 – 19 4 23 –
II 522 64 586 – 40 12 52 –
III 698 67 765 – 59 21 80 –
IV 830 80 910 – 75 28 103 –

1920/21
I 968 85 1053 23 43 7 50 0
II 963 85 1048 22 34 5 39 1
III 1024 80 1104 22 38 7 45 1

1921/22
I 1363 91 1454 21 96 9 105 0
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Rok akad.
Trymestr

Wydział Prawno-Ekonomiczny

studenci wolni słuchacze

mężczyźni kobiety ogółem w tym w.m. mężczyźni kobiet ogółem w tym w.m.

II 1317 87 1404 19 86 11 97 0
III 1298 80 1378 19 70 8 78 0

1922/23
I 1332 71 1403 17 54 9 63 0
II 1443 81 1524 17 57 9 66 0
III 1486 82 1568 18 57 9 66 0

1923/24 – – 1470 12 – – – –
1924/25 1361 52 1413 11 19 1 20 0
1925/26 1152 33 1185 3 8 1 9 0
1926/27 1297 49 1346 6 4 0 4 0
1927/28 1350 48 1398 6 6 0 6 0
1928/29 1242 360 1281 17 3 0 3 0
1929/30

I 1319 56 1375 13 4 0 4 0
1930/31 1310 69 1379 8 0 0 0 0
1931/32 1278 84 1362 14 1 0 1 0
1932/33 1573 120 1693 14 1 0 1 0
1933/34 1615 146 1761 14 0 0 0 0
1934/35 1564 161 1725 11 1 0 1 0
1935/36 1395 168 1563 7 0 0 0 0
1936/37 1505 206 1711 6 2 0 2 0
1937/38 1374 201 1575 4 0 0 0 0
1938/39 1232 220 1452 2 0 0 0 0

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: AUAM, Rektorat, sygn. 15/34; sygn. 15/848.

Tabela 5. Liczba studentów i wolnych słuchaczy Wydziału Lekarskiego (wraz ze Studium Wychowania 
Fizycznego) Uniwersytetu Poznańskiego w okresie międzywojennym z uwzględnieniem osób deklarują-
cych „wyznanie mojżeszowe”

Rok akad.
Trymestr

Wydział Lekarski

studenci wolni słuchacze

mężczyźni kobiety ogółem w tym w.m. mężczyźni kobiety ogółem w tym w.m.

1920/21
I 64 16 80 5 1 0 1 0

II 48 16 64 5 0 0 0 0
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Rok akad.
Trymestr

Wydział Lekarski

studenci wolni słuchacze

mężczyźni kobiety ogółem w tym w.m. mężczyźni kobiety ogółem w tym w.m.

III 77 17 94 5 0 1 1 0

1921/22
I 224 51 275 4 8 5 13 0

II 233 47 280 4 8 4 12 0

III 226 51 277 4 5 3 8 0

1922/23 348 65 413 3 6 3 9 0

1921/22
I 353 65 418 3 7 3 10 0

II 368 66 434 3 7 3 10 0

1923/24 – – 431 2 – – – –

1924/25
I 425 73 498 1 0 0 0 0

II 425 73 – 1 0 0 0 0

1925/26
I 375 66 441 0 5 1 6 0

1926/27 515 100 615 0 0 1 1 0

1927/28 651 106 667 2 0 0 0 0

1928/29 595 138 733 2 0 0 0 0

1929/30
I 606 150 756 5 0 0 0 0

1930/31
I 668 159 827 6 0 0 0 0

1931/32 653 202 855 10 0 0 0 0

1932/33 791 251 1042 17 0 0 0 0

1933/34 853 266 1119 10 0 0 0 0

1934/35 912 329 1241 25 2 0 2 2

1935/36 43 237 1080 29 0 0 0 0

1936/37 776 258 1034 27 0 0 0 0

1937/38 715 249 964 20 0 0 0 0

1938/39 713 258 971 15 0 0 0 0

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: AUAM, Rektorat, sygn. 15/34; sygn. 15/848.
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Tabela 6. Liczba studentów i wolnych słuchaczy Wydziału Rolniczo-Leśnego Uniwersytetu Poznańskiego 
w okresie międzywojennym z uwzględnieniem osób deklarujących „wyznanie mojżeszowe” (w.m.)

Rok akad.
Trymestr

Wydział Rolniczo-Leśny

studenci wolni słuchacze

mężczyźni kobiety ogółem w tym w.m. mężczyźni kobiety ogółem w tym w.m.

1919/20
II 80 2 82 – 10 3

52
(13)* –

III 108 3 111 – 15 5 20 –

IV 138 7 145 – 20 9 29 –

1920/21
I 305 5 310 1 36 4 40 1

II 287 6 293 1 22 3 25 2

III 288 6 294 1 26 4 30 3

1921/22
I 508 13 521 0 6 1 7 0

II 469 14 483 0 1 3 4 0

III 459 14 473 0 0 2 2 0

1922/23
I 605 18 623 0 12 3 15 0

II 615 18 633 0 15 3 18 0

III 623 18 641 0 16 3 19 0

1923/24 – – 525 0 – – – –

1924/25 429 12 441 0 8 2 10 0

1925/26 236 5 242 0 8 1 9 0

1926/27 316 8 324 0 10 0 10 0

1927/28 337 16 353 0 4 0 4 0

1928/29 348 19 367 0 4 0 4 0

1929/30
I 395 26 421 0 2 0 2 0

1930/31 381 33 414 0 1 0 1 0

1931/32 359 22 381 0 2 1 3 0

1932/33 353 26 379 3 2 0 2 0

1933/34 321 35 356 0 3 0 3 0

Adam Mickiewicz University Press © 2022



MACIEJ MICHALSKI

290

Rok akad.
Trymestr

Wydział Rolniczo-Leśny

studenci wolni słuchacze

mężczyźni kobiety ogółem w tym w.m. mężczyźni kobiety ogółem w tym w.m.

1934/35 315 35 350 7 7 3 10 0

1935/36 273 32 305 8 1 0 1 0

1936/37 317 37 354 4 6 2 8 0

1937/38 316 50 366 2 1 1 2 0

1938/39 300 75 375 0 4 0 4 0

* W II części roku akademickiego 1919/20 w liczbie wolnych słuchaczy wkradł się błąd. Z analizy wynika, 
że suma winna wynosić 13, a nie 52.

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: AUAM, Rektorat, sygn. 15/34; sygn. 15/848.

Tabela 7. Liczba studentów i wolnych słuchaczy Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Poznańskiego 
w okresie międzywojennym z uwzględnieniem osób deklarujących „wyznanie mojżeszowe” (w.m.)

Rok akad.
Trymestr

Wydział Humanistyczny

studenci wolni słuchacze

mężczyźni kobiety ogółem w tym w.m. mężczyźni kobiety ogółem w tym w.m.

1925/26 403 299 702 1 38 21 38 0

1926/27 366 308 674 0 41 16 41 1

1927/28 416 377 793 1 30 14 30 0

1928/29 358 451 809 1 30 14 30 0

1929/30
I 300 489 789 1 14 19 33 0

1930/31 348 363 711 2 26 10 26 0

1931/32 387 582 969 4 29 13 29 0

1932/33 391 554 945 3 8 3 8 0

1933/34 366 491 857 6 7 7 7 0

1934/35 365 436 801 5 7 3 7 0

1935/36 342 438 781 7 12 2 12 0

1936/37 345 427 772 4 20 2 20 0

1937/38 324 387 711 1 81 17 98 0

1938/39 292 365 657 0 104 22 126 0

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: AUAM, Rektorat, sygn. 15/34; sygn. 15/848.
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Tabela 8. Liczba studentów i wolnych słuchaczy Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego (wraz z Oddzia-
łem Farmaceutycznym) Uniwersytetu Poznańskiego w okresie międzywojennym z uwzględnieniem osób 
deklarujących „wyznanie mojżeszowe” (w.m.)

Rok aka-
demicki

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

studenci wolni słuchacze

mężczyźni kobiety ogółem w tym w.m. mężczyźni kobiety ogółem w tym w.m.

1925/26 247 98 345 0 4 5 9 0

1926/27 380 214 594 0 8 5 13 0

1927/28 393 264 657 3 6 2 8 0

1928/29 383 294 677 10 7 3 10 0

1929/30
I 390 381 771 9 9 3 12 0

1930/31 416 415 841 13 10 5 15 0

1931/32 509 492 1001 23 0 0 11 0

1932/33 593 567 1160 33 0 0 0 0

1933/34 711 532 1243 23 7 0 7 0

1934/35 624 517 1141 36 4 0 4 0

1935/36 627 513 1140 29 1 0 1 0

1936/37 623 462 1085 17 1 0 1 0

1937/38 562 450 1012 12 4 0 4 0

1938/39 527 455 982 6 4 1 5 0

Źródło: opracowanie własne, na podstawie: AUAM, Rektorat, sygn. 15/34; sygn. 15/848.

Tabela 9. Liczba studentów i wolnych słuchaczy Uniwersytetu Poznańskiego w okresie międzywojennym 
z uwzględnieniem osób deklarujących „wyznanie mojżeszowe”

Rok akad.
Trymestr

Wszystkie wydziały razem

studenci wolni słuchacze

ogólnie
wyznania mojżeszowego

ogólnie
wyznania mojżeszowego

liczba % liczba %

1919/20
I 332 – – 73 – –

II 1064 – – 209 – –

III 1312 – – 260 – –

IV 1572 – – 342 – –
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Rok akad.
Trymestr

Wszystkie wydziały razem

studenci wolni słuchacze

ogólnie
wyznania mojżeszowego

ogólnie
wyznania mojżeszowego

liczba % liczba %

1920/21
I 1877 49 2,61 216 7 3,24
II 1855 47 2,53 175 7 4,00
III 1970 53 2,69 195 11 5,64

1921/22
I 2844 43 1,51 429 4 0,93
II 2731 32 1,17 356 3 0,84
III 2687 31 1,15 322 3 0,93

1922/23
I 3080 32 1,04 336 2 0,60
II 3243 33 1,02 364 2 0,55
III 3326 34 1,02 372 2 0,54

1923/24 3313 22 0,66 – – –
1924/25 3251 – – 138 – –
1925/26

I 2915 4 0,14 71 0 0,00
1926/27

I 3553 6 0,17 69 1 1,45
1927/28

I 3868 12 0,31 48 0 0,00
1928/29

I 3867 30 0,78 47 0 0,00
1929/30

I 4112 28 0,68 51 0 0,00
1930/31

I 4372 29 0,66 42 0 0,00
1931/32

I 4569 51 1,12 43 0 0,00
1932/33 5219 70 1,34 11 0 0,00
1933/34 5336 53 0,99 18 0 0,00
1934/35 5258 84 1,60 24 2 8,33
1935/36 4922 80 1,63 14 0 0,00
1936/37 4956 58 1,17 31 0 0,00
1937/38 4628 39 0,84 104 0 0,00
1938/39 4431 23 0,52 135 0 0,00

Źródło: opracowanie własne – suma tabel 3-8.
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Trzecia grupa danych statystycznych pochodzi z publikacji poznańskiego 
magistratu (tabela 10). Są one ciekawe ze względu na inny sposób prezentacji 
danych przyjęty w „Roczniku statystycznym stołecznego miasta Poznania”. Do 
1924 roku podawano w nim statystyki nie dla lat akademickich, ale kalendarzowych, 
opierając się jednak na danych z I trymestru danego roku akademickiego. Podane 
liczby – mimo deklarowanego korzystania z materiałów GUS oraz z oficjalnych 
tabel uniwersyteckich – niekiedy różnią się od podanych wyżej. Ciekawostką 
jest występująca w tabelach miejskich stosunkowo duża liczba osób wyznania 
mojżeszowego studiujących w Poznaniu w początkach działania uniwersytetu. 
Wyjaśnieniem takich wysokich wskaźników jest fakt łącznego podawania liczby 
studentów i wolnych słuchaczy oraz uwzględniania tego momentu w roku akade-
mickim, w którym liczba studiujących była największa.

Tabela 10. Liczba studentów wyznania mojżeszowego (w.m.) na poszczególnych wydziałach Uniwersytetu 
Poznańskiego w latach 1920-1938 według danych poznańskiego magistratu

Rok 
akad.

Wydział

Łączna 
na UP

Łącznie 
w.m.

%
Filozoficzny

Prawno- 
-Ekonomiczny

Lekarski
Rolniczo- 
-Leśny

Humanistycz-
ny

Matematycz-
no-Przyrod-

niczy

ogó-
łem

w.m.
ogó-
łem

w.m.
ogó-
łem

w.m.
ogó-
łem

w.m.
ogó-
łem

w.m.
ogó-
łem

w.m.

1920/21 2165 64 2,96

1921/22 3087 47 1,52

1922/23 638 14 1466 17 422 3 38 0 3416** 34** 0,99

1923/24 887 8 1470 12 431 2 25 0 3313 22 0,66

1924/25 1431 7 1486 11 571 1 65 0 3953 17 0,43

1925/26 1194 3 447 0 51 0 740 1 354 0 2986 4 0,13

1926/27* 1436 6 634 1 31 0 735 1 675 0 3811 8 1

1927/28* 1452 6 773 2 73 0 1214 1 931 3 4743 12 0,25

1928/29* 1284 17 733 2 71 0 839 1 687 10 3914 30 0,77

1929/30 1379 13 758 5 423 0 822 1 783 9 4163 28 07

1930/31 1379 8 827 6 415 0 937 2 856 13 4414 29 0,66

1931/32 1363 14 855 10 384 0 998 4 1012 23 4612 51 11

1932/33 1694 14 1042 17 381 3 953 3 1160 33 5230 70 1,34

1933/34 1761 12 119 22 359 4 869 0 1245 35 5353 73 1,36

1934/35 1726 11 243 27 369 7 808 5 1145 36 5282 86 1,63

Adam Mickiewicz University Press © 2022



MACIEJ MICHALSKI

294

Rok 
akad.

Wydział

Łączna 
na UP

Łącznie 
w.m.

%
Filozoficzny

Prawno- 
-Ekonomiczny

Lekarski
Rolniczo- 
-Leśny

Humanistycz-
ny

Matematycz-
no-Przyrod-

niczy

ogó-
łem

w.m.
ogó-
łem

w.m.
ogó-
łem

w.m.
ogó-
łem

w.m.
ogó-
łem

w.m.
ogó-
łem

w.m.

1935/36 1564 7 132 29 301 8 794 7 1141 28 4932 79 1,60

1936/37 1713 6 1034 27 362 17 792 4 1086 17 4987 58 1,16

1937/38 1575 4 964 20 368 2 809 1 1016 12 4732 39 0,82

 * Dane odnoszą się do I trymestru danego roku akademickiego.
** Roczniki od 1925 podają dla roku 1922/23 ogólną liczbę studentów 3698 oraz liczbę 36 osób wyznania 
mojżeszowego studiujących na Uniwersytecie Poznańskim.

Źródło: opracowanie własne, na podstawie Rocznika statystycznego stołecznego miasta Poznania za lata 1922- 
-1924, tab. 179, s. 85; za rok 1925, Poznań 1927, tab. 133, s. 62; za rok 1926, Poznań 1928, tab. 133, s. 70; 
za rok 1927, Poznań 1929, tab. 134, s. 73; za rok 1928, Poznań 1930, tab. 140, s. 84; za lata 1929-1932, Po-
znań 1932, tab. 104, s. 64-65; za lata 1933-1934, Poznań 1935, tab. 99, s. 57-58; za lata 1934-1935, Poznań 
1935, tab. 101, s. 59-60; za lata 1935-1936, Poznań 1936, tab. 120, s. 69-70; za lata 1936-1937, Poznań 1938, 
tab. 108, s. 61-62; za lata 1937-1938, Poznań 1938, tab. 111, s. 64.

Tabela 11. Odsetek studentów i wolnych słuchaczy wyznania mojżeszowego na Uniwersytecie Poznańskim 
w okresie międzywojennym według danych GUS, danych z publikacji uniwersyteckich oraz z poznań-
skiego magistratu 

Rok akademicki Dane GUS
Dane z UP –  

studenci
Dane z UP –  

wolni słuchacze
Dane z poznańskiego 

magistratu 

1920/21 – 2,61 3,24 2,96

– 2,53 4,00 –

– 2,69 5,64 –

1921/22 1,40 1,51 0,93 1,52

– 1,17 0,84 –

– 1,15 0,93 –

1922/23 1,00 1,04 0,60 0,99

– 1,02 0,55 –

– 1,02 0,54 –

1923/24 0,70 0,66 – 0,66

1924/25 0,50 – – 0,43

1925/26 0,10 0,14 0,00 0,13

1926/27 0,20 0,17 1,45 0,21
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Rok akademicki Dane GUS
Dane z UP –  

studenci
Dane z UP –  

wolni słuchacze
Dane z poznańskiego 

magistratu 

1927/28 – 0,31 0,00 0,25

1928/29 0,53 0,78 0,00 0,77

1929/30 0,67 0,68 0,00 0,67

1930/31 – 0,66 0,00 0,66

1931/32 1,11 1,12 0,00 1,11

1932/33 1,34 1,34 0,00 1,34

1933/34 1,44 0,99 0,00 1,36

1934/35 1,68 1,60 8,33 1,63

1935/36 1,62 1,63 0,00 1,60

1936/37 1,16 1,17 0,00 1,16

1937/38 0,82 – – 0,82

1938/39 – – – –

Źródło: dane z tabel 2-10.

Wykres 3. Porównanie danych o liczbie studentów „wyznania mojżeszowego” na Uniwersytecie Poznańskim 
w okresie międzywojennym według danych uniwersyteckich i danych GUS

Źródło: dane z tabeli 11.
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Zestawienie danych statystycznych pochodzących z różnych źródeł, a zatem 
z oficjalnych publikacji Uniwersytetu Poznańskiego, ze źródeł archiwalnych, a tak-
że z danych podawanych w publikacjach Głównego Urzędu Statystycznego oraz 
poznańskiego magistratu pozwala wyciągnąć wniosek o zasadniczej powtarzal-
ności wartości w odniesieniu do odsetka studentów „wyznania mojżeszowego”. 
Nawet jeśli statystyki podawane w liczbach bezwzględnych nie zawsze do siebie 
przystają, to dane w liczbach względnych – w tym wypadku podane jako odsetek 
studentów „wyznania mojżeszowego” w ogólnej liczbie studentów Uniwersytetu 
Poznańskiego – pozostają na podobnym poziomie.

Analiza danych zawartych w tabeli 11 oraz przedstawionych na wykresie 3 
pozwala wyciągnąć ogólne wnioski dotyczące fluktuacji liczby studentów deklaru-
jących „wyznanie mojżeszowe” na Uniwersytecie Poznańskim w okresie między-
wojennym. Mamy w tym wypadku do czynienia z dwoma charakterystycznymi 
trendami. Po pierwsze, udział osób wyznania mojżeszowego był relatywnie niski. 
Niezależnie od tego, czy porównujemy dane poznańskie z pozostałymi polskimi 
uniwersytetami, czy też traktujemy je odrębnie, w całej międzywojennej historii 
Uniwersytetu w Poznaniu tylko w początkowym okresie jego funkcjonowania 
procentowy udział żydowskich studentów przekraczał poziom 2 procent. Po drugie, 
udział studentów wyznania mojżeszowego w badanym okresie podlegał wahaniom. 
Od stosunkowo wysokiego poziomu w roku 1920/21, sięgającego niemal 3 pro-
cent udział ten systematycznie malał, do najniższej wartości w roku akademickim 
1925/26, kiedy na grupę blisko 3000 studiującej w Poznaniu młodzieży tylko 
cztery osoby zadeklarowały „wyznanie mojżeszowe”, co stanowiło nieco ponad 
0,1 procenta ogólnej liczby studentów. Od tego momentu liczba żydowskich stu-
dentów w Poznaniu rosła, by osiągnąć najwyższy poziom w roku akademickim 
1934/35 (według danych GUS) lub w roku 1935/36 (według danych uniwersytec-
kich), a następnie ponownie zaczęła maleć, aż w roku 1937/38 osiągnęła poziom 
0,87 procenta ogólnej liczby studentów. W wartościach bezwzględnych liczba 
żydowskich studentów w roku 1925/26 wynosiła cztery osoby, w 1934/35 – 84, 
a w 1935/36 – 87 osób. 

Zastanawiający jest fakt stopniowego zwiększania się liczby żydowskich stu-
dentów na Uniwersytecie Poznańskim w pierwszej połowie lat trzydziestych. Był 
to okres, kiedy nastroje antysemickie na uczelni i w mieście osiągały niebezpieczny 
poziom, włącznie z zastosowaniem przemocy fizycznej26. Skutki wystąpień anty-
semickich można jednak wyraźnie dostrzec w końcówce lat trzydziestych, kiedy 

26 Zob. szczegółowo: artykuły P. Foreckiego, „Żydom wytaczamy bezwzględną walkę”. Studenci 
Uniwersytetu Poznańskiego w służbie antysemityzmu, i M. Michalskiego, Antyżydowskie postawy i działania 
na Uniwersytecie Poznańskim w okresie międzywojennym, w niniejszym tomie.
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odsetek żydowskich studentów się zmniejszył. Trudno jednak rozstrzygnąć, w ja-
kim stopniu zmiana liczby żydowskich studentów na Uniwersytecie Poznańskim 
była związana z wystąpieniami antysemickimi, a w jakim z ogólnymi trendami 
migracyjnymi żydowskiej społeczności w Polsce. Niewątpliwie jednak spadek 
liczby żydowskich studentów od roku akademickiego 1936/37 roku był związany 
z faktem, że od tego momentu – w wyniku nasilenia się tendencji antysemickich ani 
jeden kandydat deklarujący wyznanie mojżeszowe nie został studentem pierwszego 
roku studiów na Uniwersytecie Poznańskim27. W oficjalnych statystykach osób 
przyjętych na studia od tego roku akademickiego nie występowała już rubryka 

„wyznanie mojżeszowe”.
Na koniec warto też zauważyć, że żydowscy studenci nie stanowili mniejszości 

tylko wśród ogólnej liczby studentów, ale byli także grupą mniejszościową wśród 
studentów innych wyznań niż rzymskokatolickie, co zilustrowano w tabeli 12. 

Tabela 12. Liczba studentów na Uniwersytecie Poznańskim w okresie międzywojennym według wyznań

Rok  
akade-
micki

Studenci deklarujący wyznanie

rzymsko - 
katolickie

ewangelickie prawosławne
grecko- 

katolickie
inne mojżeszowe

1920/21 1734 82 6 – 3 49

1921/22 2655 123 11 – 13 43

1922/23 2909 109 11 1 8 32

1923/24 – – – – – –

1924/25 3077 117 22 12 6 17

1925/26 2758 103 14 33 3 4

1926/27 3343 134 13 52 5 6

1927/28 3623 140 26 62 5 12

1928/29 3356 174 29 74 4 30

1929/30 3791 196 41 97 8 28

1930/31 4008 218 28 79 10 29

1931/32 4180 222 36 67 12 51

1932/33 4775 241 40 77 16 70

1933/34 4894 97* 252* 75 4 31

1934/35 4827 216 41 75 16 84

1935/36 4545 192 29 76 8 80

27 Por. M. Michalski, Antyżydowskie postawy i działania…
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Rok  
akade-
micki

Studenci deklarujący wyznanie

rzymsko - 
katolickie

ewangelickie prawosławne
grecko- 

katolickie
inne mojżeszowe

1936/37 4625 177 41 79 7 58

1937/38 4385 178 42 75 13 39

1938/39 4242 159 48 78 10 23

* W wypadku tych dwóch danych, najprawdopodobniej, nastąpiło ich odwrócenie.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z AUAM, Rektorat, sygn. 15/34; sygn. 15/848, Kronik 
Uniwersytetu oraz Składów Uniwersytetu.

Najliczniejszą grupą wyznaniową poza rzymskimi katolikami byli na Uniwer-
sytecie Poznańskim ewangelicy, a następnie – grekokatolicy oraz studenci wyzna-
jący prawosławie. Społeczności te można było na ogół identyfikować z narodem 
niemieckim, ukraińskim czy rosyjskim. Taka zależność nie istniała w wypadku 
studentów wyznających judaizm. Według standardów międzywojennego dyskursu 
o etniczności Żydzi nie stanowili narodu, a etnos, jednak w narracji nacjonali-
stycznej najczęściej byli określani jako „rasa”. W tym miejscu na model nowocze-
snego państwa, w ramach którego funkcjonują mniejszości narodowe i etniczne, 
nakładał się dziewiętnastowieczny, etnograficzny paradygmat „rasy”, wyrastający 
z antropologii fizycznej. Jednocześnie jednak często, np. w rezolucjach wiecowych, 
Żydom przypisywano wszystkie te cechy, które w nowożytnym dyskursie o narodzie 
utożsamia się z identyfikacją narodową, a zatem odrębny język, kulturę, obyczaje, 
historię, poczucie odrębności i wspólnotowości28. 

PODSUMOWANIE

Zebrane dane statystyczne pozwalają na wyciągniecie podstawowych wniosków 
i zarysowanie tendencji dotyczących odsetka żydowskich studentów na Uniwer-
sytecie Poznańskim w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Dane te są 
jednak niedokładne, a – ze względu na stosunkowo małą liczbę studentów dekla-
rujących „wyznanie mojżeszowe” – każda różnica powoduje znaczące odchylenia 
w obliczeniach.

Teza, że mała liczba żydowskich studentów na Uniwersytecie Poznańskim 
wynikała z niewielkiego odsetka ludności żydowskiej w Poznaniu i Wielkopolsce, 
nie znalazła w ich świetle potwierdzenia. Przeczy mu bowiem zauważalna istotna 

28 Tamże.
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zmiana, jaka w całym dwudziestoleciu międzywojennym dostrzegalna jest w licz-
bie studentów wyznania mojżeszowego. Podczas gdy odsetek ludności żydowskiej 
w Poznaniu i Poznańskiem malał, liczba żydowskich studentów na Uniwersytecie 
Poznańskim była zmienna – a w latach 1925-1935 rosła. Wahania te stanowiły 
zapewne wynik różnego rodzaju społecznych zjawisk (przede wszystkim migracyj-
nych), do których należy zaliczyć także atmosferę towarzyszącą studiowaniu przez 
Żydów na uniwersytetach w ogóle, a na Uniwersytecie Poznańskim w szczególności. 
Szukając przyczyn wahań liczby studentów wyznania mojżeszowego, należy wziąć 
także pod uwagę wewnętrzne regulacje prawne uczelni, wyrażające się przede 
wszystkim w stosowaniu przez poszczególne wydziały numerus clausus, które to 
limity dotykały w szczególności kandydatów na studia deklarujących wyznanie 
inne niż rzymskokatolickie.

Wstępne rozpoznanie sytuacji żydowskich studentów na Uniwersytecie Po-
znańskim pozwala także stwierdzić, że najczęściej wybieranymi wydziałami były 
w początkowym okresie funkcjonowania uczelni – Wydział Filozoficzny, przez 
cały okres dwudziestolecia międzywojennego – Wydział Prawno-Ekonomiczny, 
a w latach trzydziestych – Wydział Lekarski i Oddział Farmaceutyczny na Wydziale 
Matematyczno-Przyrodniczym. Zdecydowanie najmniejszą popularnością wśród 
żydowskich studentów cieszył się Wydział Rolniczo-Leśny. Warto jednak pamiętać, 
że popularność danego wydziału Uniwersytetu Poznańskiego wśród Żydów ozna-
cza udział w zajęciach grupy, której wielkość oscylowała wokół 1 procenta ogólnej 
liczby studentów. Mowa zatem o grupie mniejszościowej, której dostrzeżenie przez 
pozostałych studentów wymagało podjęcia przez nich starań.
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CZĘŚĆ TRZECIA

„TEGO SAMEGO DNIA ENDECCY STUDENCI MEDYCYNY  
POZBYLI SIĘ ŻYDÓW Z ODDZIAŁU FARMACEUTYCZNEGO”.

„NAJE PRESE” Z 7 GRUDNIA 1935
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Piotr FORECKI

„ŻYDOM WYTACZAMY 
BEZWZGLĘDNĄ WALKĘ”. 

STUDENCI UNIWERSYTETU 
POZNAŃSKIEGO  

W SŁUŻBIE ANTYSEMITYZMU1

Synalkowie tatusiów! Niech się wam szczyci 
ten wiek wandalskiej zgrozy skąpany w bezwstydzie!
Zbezczeszczoną ulicą „kwiat narodu” idzie:
śmietanka, paniczyki, pieszczoszki – bandyci.

Janusz Grot (1910-?)

WPROWADZENIE

Polskie uniwersytety w dwudziestoleciu międzywojennym stały się główną areną 
walki, którą obóz narodowy wypowiedział Żydom. Były miejscem testowania uży-
wanych w niej haseł, metod i kształtowania dla nich poparcia wśród młodzieży2. 
Celem tej walki nie było wyłącznie ograniczenie liczby studentów żydowskich 
(numerus clausus), ich wyeliminowanie z różnych organizacji studenckich („pa-
ragraf aryjski”), odseparowanie od reszty (getto ławkowe), a ostatecznie całkowite 
usunięcie poza mury akademii w całej Polsce (numerus nullus). Batalia ta stano-
wiła bowiem fragment zdecydowanie dalej idącego projektu, który najogólniej 

1 W niniejszym tekście przyjęto zasadę zachowania ortografii i interpunkcji stosowanej w cytowa-
nych tekstach źródłowych. Dotyczy to także pisowni słowa Żyd. Zob. szerzej: M. Michalski, K. Podemski, 
Antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939 – wprowadzenie.

2 Sz. Rudnicki, Równi, ale niezupełnie, Warszawa 2008, s. 135-136. 
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streszczał neologizm „odżydzenie”, nagminnie używany przez wojujących studen-
tów. To między innymi przy jego użyciu domagano się usunięcia Żydów z życia 
akademickiego, towarzyskiego, gospodarki, polityki, kultury, sfery publicznej, 
a docelowo z terytorium Polski. Formułowanie tych postulatów, a wraz z nimi 
dobór środków służących ich realizacji, miało w tym okresie swoją dynami-
kę, trajektorię i wyznaczało kolejne stadia przemocy antyżydowskiej. Badacze 
i badaczki są na ogół zgodni, iż jej fala zdecydowanie wezbrała na początku lat 
trzydziestych, a później rozlała się już poza uniwersytety. O „geografii i formach” 
tej przemocy pisała między innymi Jolanta Żyndul3, a Joanna Michlic zwróciła 
uwagę, iż w latach 1935-1937 objęła ona swym zasięgiem znaczącą część kraju, 
była dla Żydów szczególnie dotkliwa i uczestniczyli w niej nie tylko studenci, ale 
także inne warstwy społeczeństwa4. To również w drugiej połowie lat trzydziestych 
doszło do wyraźnego zaostrzenia metod walki o numerus nullus i getto ławkowe 
ze strony studentów narodowców, a w postępującej radykalizacji tego odłamu 
młodzieży można dostrzec główną przyczynę erupcji przemocy antysemickiej 
na uniwersytetach oraz poza nimi5. 

Kluczowym celem artykułu jest przedstawienie zarysu przeszłości studentów 
Uniwersytetu Poznańskiego, którzy w latach 1919-1939 dopuszczali się różnych 
działań o charakterze antysemickim nie tylko wobec kolegów i koleżanek w mu-
rach uczelni6. Byli aktywni i widoczni w przestrzeni akademickiej, swoją obecność 
znaczyli na ulicach międzywojennego Poznania, a walkę z Żydami prowadzili 
i wspomagali również w innych miastach. Posługiwali się przede wszystkim prze-
mocą werbalną, ale niekiedy i fizyczną, posiadali własne rozbudowane struktury 
organizacyjne i możliwości wydawnicze, byli wspierani przez część kadry uniwer-
syteckiej i duchownych. W służbie antysemityzmu poznańscy studenci podejmo-
wali własne inicjatywy, jak również reagowali na wydarzenia, które miały miejsce 
w innych ośrodkach akademickich, współtworząc regionalną reprezentację tej 
rasistowskiej „rewolucji młodych” przeciwko Żydom. O ile jednak w powstałej 

3 Zob.: J. Żyndul, Zajścia antyżydowskie w Polsce w latach 1935-1937 – geografia i formy, „Biuletyn 
Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1991, nr 3, s. 57-71; taż, Cele akcji antyżydowskiej w Polsce w latach 
1935-1937, „Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego” 1992, nr 2, s. 53-63; taż, Zajścia antyżydowskie 
w Polsce w latach 1935-1937, Warszawa 1994.

4 J. Michlic, Obcy jako zagrożenie. Obraz Żyda w Polsce od roku 1880 do czasów obecnych, Warszawa 
2015, s. 158. 

5 Zob.: K. Kijek, Zanim stał się Przytyk. Ruch narodowy a geneza zajść antyżydowskich w wojewódz-
twie kieleckim w latach 1931-1935, „Zagłada Żydów. Studia i Materiały” 2018, nr 14, s. 45-80. 

6 W artykule nie podejmuję rozważań na temat postaw i reakcji władz Uniwersytetu Poznańskie-
go oraz kadry akademickiej na antysemityzm studentów. Wnikliwie pisze o tym wszystkim w niniejszej 
książce prof. Maciej Michalski. 
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dotychczas literaturze na temat „antysemityzmu uniwersyteckiego”7 można zna-
leźć wiele publikacji dotyczących „studentów z pałkami” z innych uniwersytetów 
w Polsce8, to tym z Uniwersytetu Poznańskiego nie poświęcono szczególnej uwagi. 
Dopiero w ostatnich latach pisali o nich Andrzej Bucholz9, Sabina Haszyńska10 oraz 
Wojciech Mądry, którego artykuł opublikowany na łamach „Spraw Narodowościo-
wych” trudno jest jednak uznać za poważne potraktowanie tematu11.

Niniejszy artykuł stanowi próbę uzupełnienia tej luki w badaniach, choć bez wąt-
pienia podjęta problematyka wymaga ich wnikliwej kontynuacji. Składa się z trzech 
części wyodrębnionych według kryterium przedmiotowego, lecz w każdej z nich 
istotna jest również chronologia, której zachowanie pozwala zaobserwować dynamikę 
opisywanych zdarzeń, a zwłaszcza postępującą radykalizację poznańskich studentów 
narodowców. W pierwszej części artykułu charakterystyce zostały poddane te spośród 
studenckich stowarzyszeń funkcjonujących na Uniwersytecie Poznańskim, które 
uznać można za programowo antysemickie. Ten bowiem wynikał z przyjmowanych 
przez nie deklaracji i uchwał, tudzież innych dokumentów określających ich oblicze 
ideowe. Kolejna część tekstu poświęcona została różnym formom przemocy antyse-
mickiej z udziałem poznańskich studentów, do której dochodziło w murach uczelni. 
Rozważania końcowe traktują natomiast o ich antyżydowskiej działalności poza 
przestrzenią akademii. Na terenie Poznania, w regionie oraz w innych miastach Polski. 

7 Z. Trębacz, Antysemityzm uniwersytecki w dwudziestoleciu międzywojennym, https://www.jhi.pl > 
Aktualności > Antysemityzm uniwersytecki w dwudziestoleciu międzywojennym [dostęp: 20 maja 2021]. 

8 Zob. np.: N. Aleksiun, Studenci z pałkami: rozruchy antyżydowskie na Uniwersytecie Stefana Bato-
rego w Wilnie, [w:] Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX w. Studia przypadków (do 1939 r.), t. 2, 
red. K. Kijek, A. Markowski, K. Zieliński, Warszawa 2019, s. 327-369; taż, Jewish Students and Christian 
Corpses in Interwar Poland: Playing with Language of Blood Libel, „Jewish History” 26, 2012, s. 327-342; 
taż, Christian Corpses for Christians! Dissecting the Anti-Semitism behind the Cadaver Afair of the Second 
Polish Republic, „East European Politics and Societies” 25, 2011, nr 3, s. 393-409; M. Natkowska, Numerus 
clausus, getto ławkowe, numerus nullus, „paragraf aryjski”. Antysemityzm na Uniwersytecie Warszawskim 
1931-1939, Warszawa 1999; Sz. Rudnicki, From „Numerus Clausus” to „Numerus Nullus”, „Polin” 2, 1987, 
s. 247-252; Z. Trębacz, „Ghetto Benches” at Polish Universities. Ideology and Practice, [w:] Alma mater 
antisemitica. Akademisches Milieu, Juden und Antisemitismus an den Universitäten Europas zwischen 1918 
und 1939, red. R. Fritz, G. Rossoliński-Liebe, J. Starek, Wien 2016, s. 113-135.

9 Zob.: A. Bucholz, Sytuacja żydowskich studentów na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919- 
-1939, „Kronika Miasta Poznania” 2020, nr 2, s. 101-120.

10 Zob.: S. Haszyńska, Manifestacje studenckie w Poznaniu w dwudziestoleciu międzywojennym. 
Przebieg i tło społeczno-polityczne, „Kronika Miasta Poznania” 2020, nr 2, s. 197-210. 

11 Wojciech Mądry oparł swój artykuł zaledwie na kilku źródłach zaczerpniętych z Archiwum 
UAM, które obszernie cytuje. Najwyraźniej jednak nawet tego fragmentarycznego korpusu dokumentów 
nie potrafił adekwatnie zinterpretować, skoro w jego tekście ani razu nie pada słowo antysemityzm, bez 
którego trudno jest opisać przemoc doświadczaną przez studentów żydowskich na Uniwersytecie Poznań-
skim. Można wręcz odnieść wrażenie, że autor ów poważny problem bagatelizuje i redukuje do napiętych 

„stosunków polsko-żydowskich”. Zob.: W Mądry, Stosunki polsko-żydowskie na Uniwersytecie Poznańskim 
w latach 1919-1939 w świetle materiałów archiwalnych, „Sprawy Narodowościowe” 2020, nr 2, s. 1-20. 
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ANTYSEMITYZM PROGRAMOWY

Podobnie jak w innych ośrodkach akademickich przedwojennej Polski, studenci 
Uniwersytetu Poznańskiego należeli do różnych organizacji i stowarzyszeń, które 
sami powoływali12. Różniły się one profilem działalności, sposobem zarządzania, 
liczebnością, celami statutowymi, a przede wszystkim zajmowaną pozycją, umożli-
wiającą wpływ na życie studenckie i władze uniwersytetu. Były wśród nich organi-
zacje samopomocowe, naukowe, towarzyskie, środowiskowe, ideowo-wychowaw-
cze, sportowe, religijne czy artystyczne. Niewątpliwie poznańscy studenci mieli 
w czym wybierać, a organizacje te współtworzyły bogatą mozaikę „rzeczpospolitej 
akademickiej” oplatającej i przenikającej uniwersytet. Nie wszystkie spośród nich 
były programowo antysemickie, a walka z Żydami stanowiła o ich obliczu, wyni-
kającym z zapisów statutowych bądź deklaracji ideowych. Jednak za takie właśnie 
można uznać organizacje ideowo-wychowawcze, które powiązane były z endecją. 

Już w lutym 1920 roku w Poznaniu powstało koło ogólnopolskiego Narodo-
wego Zjednoczenia Młodzieży Akademickiej, a w składzie Rady Naczelnej tego 
stowarzyszenia ośrodek poznański reprezentowali studenci prawa, Wincenty Łącki 
oraz Edward Gajowczyk. Dwa lata później na zjeździe przedstawicieli kół Narodo-
wego Zjednoczenia Młodzieży Akademickiej, który obradował 25 i 26 marca 1922 
w Warszawie, podjęto decyzję o zmianie nazwy tego stowarzyszenia na Związek 
Akademicki – Młodzież Wszechpolska. Do Rady Naczelnej tej nowej-starej or-
ganizacji weszli wspomniani już wcześniej studenci z Poznania (Wincenty Łącki, 
który objął funkcję wiceprezesa, Edward Gajowczyk oraz Henryk Rossman), a po-
znańskie koło Narodowego Zjednoczenia Młodzieży Akademickiej kontynuowało 
działalność już jako Młodzież Wszechpolska13.

Jego struktura organizacyjna nie odbiegała znacząco od lokalnych kół wszechpo-
laków w innych ośrodkach akademickich na terenie całej Polski. Do czasu tak 
zwanej reformy Janusza Jędrzejewicza (1933) w każdym mieście uniwersyteckim 
istniało jedno takie koło, do którego wstępowali studenci z poszczególnych uczelni. 
Po reformie, kiedy to zakazano działalności organizacji międzyuczelnianych i ogól-
nopolskich, członkowie Młodzieży Wszechpolskiej musieli swoje koła rejestrować 
oddzielnie. W kołach tych funkcjonowały specjalnie wyodrębnione referaty lub 
sekcje, których zadaniem była praca tylko w określonym zakresie. Ich liczba oraz 
sposób zorganizowania nie były identyczne na wszystkich uczelniach14. Ze sprawo-

12 Zob. więcej na ten temat: A. Pilch, „Rzeczpospolita Akademicka”. Studenci i Polityka 1918-1933, 
Kraków 1997. 

13 Tamże, s. 44-46. 
14 J. Misztal, Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska 1922-1939, Krzeszowice 2012, s. 69-72. 
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zdania z działalności poznańskiego koła wszechpolaków w latach 1923-1926 wynika, 
iż w tym czasie do życia powołano łącznie sześć sekcji: ideową, propagandy, pracy 
społecznej, towarzyską, pracy na kresach oraz „żydoznawczą”15. O powstaniu tej 
ostatniej informował „Kurier Poznański”, chwaląc lokalną Młodzież Wszechpolską 
za to, że nie tylko prowadzi ona „praktyczną walkę o odżydzenie organizując całą 
akcję o numerus clausus, ale stara się również o teoretyczne, naukowe zapozna-
nie się z problemem żydowskim”. W tym celu zorganizowała „sekcję żydowską, 
która przez zapoznanie się z najnowszą literaturą judaistyczną, referaty, dyskusje 
i pogadanki rozpocznie budowę antysemityzmu na naukowych podstawach”16. 

Sekcja ta odbywała zebrania i zajmowała się głównie organizacją spotkań, na 
których pod dyskusję poddawano referaty zapraszanych prelegentów17. Szczególnie 
intensywnie pracowała w roku 1935, co potwierdza sprawozdanie wszechpolaków 
z tego okresu. Dyskutowano wówczas wokół następujących zagadnień: „Czym są 
żydzi”, „Żydzi ku zwycięstwu”, „Żydzi a masonerja”, „Żydzi a bolszewizm”, „Kryzys 
żydostwa”, „Kwestja żydowska w Polsce”, „Jak rozwiązać kwestję żydowską w Polsce 
i w Europie”18. 

Z czasem, w poznańskim kole Młodzieży Wszechpolskiej powstało więcej sek-
cji/referatów, na przykład do spraw walki z komunizmem, do spraw faszyzmu, jak 
również takich, które prowadziły działalność wśród organizacji samopomocowych, 
kół naukowych oraz korporacji studenckich19. Poznańska Młodzież Wszechpolska 
zainteresowana była nie tylko przenikaniem struktur życia studenckiego i przejmo-
waniem nad nimi kontroli, ale także pozyskiwaniem wśród nich nowych członków. 
Wysiłki na rzecz rekrutacji podejmowano w ciągu całego roku akademickiego, lecz 
najbardziej intensywne działania o charakterze agitatorskim prowadzono w okre-
sie inauguracji nowego roku akademickiego, gdy mury uniwersytetu przekraczali 
nowo przyjęci studenci. To wówczas zapraszano na zebrania informacyjne, druko-
wano odezwy, kolportowano ulotki, przygotowywano specjalne wydania dodat-
ku do „Kuriera Poznańskiego” zatytułowanego „Życie Młodzieży Akademickiej”, 
by różnymi drogami dać znać o swojej działalności, namawiać do przyłączenia, 
wskazać dane kontaktowe. 

Poza wszystkim innym wszechpolacy próbowali przyciągać do siebie rów-
nież antysemityzmem. W raporcie przygotowanym dla starosty grodzkiego przez 

15 Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dalej: AUAM), Rektorat, sygn. 
15/391, s. 302-304. 

16 Sekcja Żydoznawcza Mł. Wsz., „Kurier Poznański”, nr 248 z 30 października 1923, s. 10. 
17 AUAM, Rektorat, sygn. 15/391.
18 AUAM, Rektorat, sygn. 15/377, Sprawozdanie z ogólnej działalności Młodzieży Wszechpolskiej 

za rok 1935.
19 Zob.: AUAM, Rektorat, sygn. 15/391, s. 239-246. 
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Wydział Śledczy poznańskiej policji można przeczytać, że wraz z rozpoczęciem 
roku akademickiego 1933/34 poznańskie koło rozpoczęło intensywne działania 
rekrutacyjne i „jako atut do werbowania nowych członków postawiono w pierw-
szym rzędzie kwestję żydowską”20. Między innymi wydrukowano wówczas odezwę 

„Do Młodzieży Akademickiej”, w której padło hasło: „precz z żydostwem, paso-
żytującym na zdrowym ciele narodu polskiego, zarażającym go przez literaturę, 
sztukę, prasę i wpływ swój swemi chorobami oraz uzależniającym go gospodarczo, 
czyniącem z Ojczyzny naszej Judeo-Polskę”21. 

Poznańskie koło Młodzieży Wszechpolskiej poszukiwało swoich przyszłych 
członków również w gimnazjach, które zresztą znajdowały się w spektrum ide-
ologicznego oddziaływania wszechpolaków we wszystkich miastach uniwersy-
teckich. Dla uczniów ostatnich klas, zwłaszcza maturzystów, studenci narodowcy 
organizowali wykłady, spotkania dyskusyjne, szkolenia, dostarczali literaturę au-
torstwa czołowych endeckich doktrynerów. Na terenie gimnazjów powoływali 
także nielegalne struktury swojej organizacji nazywane „organizacjami szkolny-
mi”, „organizacjami gimnazjalnymi” albo po prostu „szkolną robotą”. Z badań 
Lucyny Kulińskiej wynika, iż działalność wszechpolaków w gimnazjach najlepiej 
zorganizowana była we Lwowie oraz w Poznaniu22. Aktywność poznańskiego koła 
potwierdzają wprost sprawozdania z jego działalności. W jednym z nich informo-
wano na przykład, że dla maturzystów wydany został specjalny biuletyn na temat 
życia uniwersyteckiego, który wraz publikacjami Romana Dmowskiego („Świt 
lepszego jutra’’) oraz Jana Mosdorfa („Akademik i polityka”) rozpowszechniano 

„wśród wszystkich prawie gimnazjów Zach. Polski”23. Do starszej młodzieży gim-
nazjalnej zwracano się również na łamach prasy, o czym świadczyć może odezwa 

„Do wszystkich maturzystów”, opublikowana na łamach „Kuriera Poznańskiego” 
w dziale „Życie Młodzieży Akademickiej”. Wszechpolacy przypominali w niej, iż 
obowiązkiem przyszłych studentów jest nie tylko nauka, ale także służba Polsce 
w szeregach organizacji narodowych, do których „jako Polacy” powinni przystą-
pić24. W jednej z ulotek agitacyjnych odnotowywali wprost, iż maturzyści, choć 
poddani w gimnazjach edukacji opartej na „śmiesznych metodach państwowo-

20 Archiwum Panstwowe w Poznaniu (dalej: APP), Starostwo Grodzkie miasta Poznania, sygn. 58, 
s. 2, Raport Wydziału Śledczego Komendy P.P. m. Poznania dla starosty grodzkiego z dnia 10 października 
1933 roku. 

21 APP, Starostwo Grodzkie miasta Poznania, sygn. 58, odezwa: Do Młodzieży Akademickiej. 
22 Zob.: L. Kulińska, Związek Akademicki „Młodzież Wszechpolska” i „Młodzież Wielkiej Polski” 

w latach 1922-47 (struktury, funkcjonowanie i główni działacze), Kraków 2000, s. 55-62. 
23 AUAM, Rektorat, sygn. 15/391, Sprawozdanie z działalności Młodzieży Wszechpolskiej za rok 

1930-1931. 
24 AUAM, Rektorat, sygn. 15/391. 
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twórczych”, pozostają „w głębi serca Polakami i narodowcami” i rozumieją, „że 
tylko zjednoczony wysiłek uchroni nas od zalewu żydowsko-bolszewickiego, od 
zalewu nienawiści przeciwko wszystkiemu, co polskie, narodowe, katolickie”25.

Jakie były efekty tej szeroko zakrojonej akcji werbunkowej prowadzonej na te-
renie uniwersyteckim i poza nim? Innymi słowy, jak na przestrzeni dwudziestolecia 
międzywojennego kształtowała się liczba członków poznańskiego koła Młodzieży 
Wszechpolskiej, będących studentami Uniwersytetu Poznańskiego? W pierwszym 
roku jego funkcjonowania, jak podaje Jacek Misztal na podstawie informacji publi-
kowanych w „Gońcu Akademickim”, organizacja liczyła około stu osób26. Niestety 
brak jest źródeł, które pozwoliłyby odtworzyć, jak kształtowała się ich liczba w latach 
dwudziestych. Z wykazu z roku 1934 wynika, że wszechpolacy liczyli 105 członków, 
rok później było ich 95, a w 1936 ponownie 10527. W świetle badań Antoniego 
Czubińskiego widać natomiast, iż w kolejnych latach liczba członków Młodzieży 
Wszechpolskiej na Uniwersytecie Poznańskim wzrastała – w 1937 do 169, w ko-
lejnym roku odnotowano niewielki spadek, do 153, ale w 1939 roku organizacja 
posiadała rekordową liczbę 287 działaczy28. Nowi kandydaci wszak nie od razu 
przyjmowani byli w poczet członków. Na wstępie zobowiązani byli do zaliczenia 
kursów szkoleniowych, które zazwyczaj odbywały się w pierwszych miesiącach 
roku akademickiego i kończyły egzaminem. W ich toku wysłuchiwali referatów 
starszych kolegów na temat historii ruchu narodowego, jego ideologii, stosunku do 
gospodarki, państwa, komunizmu oraz kwestii żydowskiej. Musieli także zapoznać 
się z kilkoma zadanymi lekturami autorstwa endeckich doktrynerów. W poznańskim 
kole wszechpolaków, podobnie zresztą jak w innych, funkcjonowała osobna sekcja 
odpowiedzialna właśnie za organizację tych kursów kandydackich i rekrutację29. 

Jednakże to nie z  liczebności wynikała siła oraz pozycja koła Młodzieży 
Wszechpolskiej na Uniwersytecie Poznańskim, tylko z jego aktywności w różnych 
obszarach życia akademickiego. Przede wszystkim wszechpolacy poszerzali swoje 
wpływy poprzez opanowywanie innych organizacji studenckich. Korporacji, kół 
naukowych, a zwłaszcza Bratniej Pomocy, która z perspektywy studentów była nie-

25 APP, Starostwo Grodzkie miasta Poznania, sygn. 58, s. 2, ulotka: W szeregach narodowych.
26 J. Misztal, Związek Akademicki…, s. 79. 
27 AUAM, Rektorat, sygn. 15/215. 
28 A. Czubiński, Ruch młodzieżowy na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939, [w:] Dzia-

łalność postępowych organizacji poznańskiego środowiska akademickiego (1919-1969). Materiały z sesji 
zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniu 20 marca 1969 r., Poznań 
1971, s. 73. 

29 Zob.: L. Kulińska, Związek Akademicki…, s. 31. Informacje na temat działalności sekcji odpo-
wiedzialnej za kursy dla kandydatów znajdują się w sprawozdaniach rocznych z działalności poznańskiego 
koła Młodzieży Wszechpolskiej zob.: AUAM, Rektorat, sygn. 15/391. 
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zwykle ważną organizacją samopomocową, ponieważ decydowała między innymi 
o przydziale miejsc w akademikach, zapomogach i innych sprawach socjalnych. Bio-
rąc pod uwagę na ogół kiepskie położenie materialne studentów, było to znakomite 
posunięcie strategiczne. Przejmując kontrolę nad Bratniakiem, wszechpolacy mogli 
kształtować zarówno byt, jak i świadomość, a przede wszystkim uzależniali od 
siebie innych studentów. W poznańskim Bratniaku, z krótkimi przerwami, zajmo-
wali pozycję dominującą niemal przez całe dwudziestolecie międzywojenne. Nie 
powiodła się na przykład próba przełamania tej hegemonii podjęta w 1930 roku 
przez połączone we wspólnym bloku wyborczym inne organizacje studenckie. 
Wszechpolacy wyszli z tej potyczki zwycięsko, a Bratniak pozostał pod ich kontrolą. 
Zmiany przyniósł dopiero rok 1935, kiedy to rektor Stanisław Runge, zwolennik 
sanacji, ograniczając endeckie wpływy na uczelni, ustanowił na czele Bratniej Po-
mocy zarząd komisaryczny. W kolejnych latach Młodzieży Wszechpolskiej udało 
się jednak w jej władzach ponownie odzyskać utraconą pozycję30. 

Silne wpływy wszechpolaków na uniwersytecie nie byłyby możliwe bez po-
parcia kadry akademickiej sympatyzującej z obozem narodowym. Wśród ich 
sprzymierzeńców byli kolejni kuratorzy koła z ramienia uniwersytetu, profesoro-
wie Edward Taylor i Stefan Dąbrowski31 oraz inni akademicy – Paweł Gantkowski, 
Stanisław Kasznica, Józef Kostrzewski, Romuald Paczkowski, Jan Sajdak, Zygmunt 
Wierzejewski, Bohdan Winiarski czy Adam Żółtowski32. Zdaniem Sabiny Haszyń-
skiej silną pozycję wśród poznańskich studentów, zwłaszcza w latach dwudzie-
stych, wszechpolacy zawdzięczali nie tylko wewnętrznej dyscyplinie i jasnemu 
programowi uświęcającemu wspólnotę narodową, ale właśnie dzięki poparciu 
części kadry profesorskiej33. Ponadto poznańska Młodzież Wszechpolska miała 
również bliskiego sobie duchownego w osobie księdza Józefa Prądzyńskiego, który 
począwszy od roku 1925 do połowy lat trzydziestych, pełnił funkcję duszpasterza 

30 Na temat opanowywania przez poznańską Młodzież Wszechpolską kół naukowych, korporacji 
oraz Bratniej Pomocy zob.: J. Misztal, Związek Akademicki…, s. 203-204, 210; A. Pilch, „Rzeczpospolita 
Akademicka”…, s. 285-286. 

31 Kuratorzy pełnili funkcje opiekunów studenckich stowarzyszeń ideowo-wychowawczych, w tym 
również korporacji akademickich, a na stanowiska powoływały ich senaty uczelni. Ideologicznie zazwyczaj 
identyfikowali się ze swoimi podopiecznymi, co dla młodzieży akademickiej stanowiło rękojmię poparcia 
i z pewnością nie było dziełem przypadku. Dość wspomnieć, iż prof. Edward Taylor był przyjacielem Ro-
mana Dmowskiego i należał do Narodowej Demokracji, zaś prof. Stefan Dąbrowski był trzykrotnie posłem 
do Sejmu w Drugiej Rzeczypospolitej – najpierw z ramienia Związku Ludowo-Narodowego (1922-1927 
oraz 1928-1930), a później Stronnictwa Narodowego (1930-1935). 

32 To właśnie tych profesorów, aktywnie zaangażowanych po stronie obozu narodowego, wskazuje 
Henryk Lisiak w monografii poświęconej endecji w Wielkopolsce. Zob.: H. Lisiak, Narodowa Demokracja 
w Wielkopolsce w latach 1918-1939, Poznań 2006, s. 240. 

33 S. Haszyńska, Manifestacje…, s. 197-198. 
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Uniwersytetu Poznańskiego. Prądzyński był prominentnym działaczem obozu 
narodowego w Wielkopolsce, w latach 1922-1927 senatorem Rzeczypospolitej 
Polskiej, filistrem korporacji „Baltia” oraz niewątpliwie zdeklarowanym antysemitą. 
Świadczy o tym choćby to, co pisał w jednym z artykułów: 

Polska jest niewątpliwie narodem i państwem najsrożej cierpiącym na przerost żydo-
stwa i najwięcej hamowanym przez nie w zdrowym rozwoju. Niby olbrzymi, nienasy-
cony tasiemiec, rozsiadł się we wnętrzu Polski naród żydowski, wchłaniając w siebie 
wszystkie soki żywotne, dając w zamian zaburzenia, anemję i brak równowagi. Klinem 
wbija się w naród polski, nie dopuszczając do zgody wewnętrznej, aby nad skłóconą 
częścią panować i pasożytować na niej karnie. Z zainteresowaniem patrzą teraz wszy-
scy na Niemcy, które bezwzględnie, ale skutecznie i na ogół sprawiedliwie, a w wielu 
szczegółach nawet zgodnie z konstytucjami apostolskimi oraz orędziami biskupów 
i postanowieniami synodów, likwidują u siebie sprawę żydowską […]. Metoda jednak 
niemiecka w załatwieniu się z żydami nie wystarcza dla Polski, cierpiącej na 10 proc. ży-
dostwa, nie licząc żydów półkrwi i żydofilów, gdy szczęśliwe Niemcy mają ich zaledwie 
1 odsetek. W Polsce może zagadnienie to być rozwiązane ze skutkiem wyłącznie przez 
wysiedlenie szczepu obcej rasy, i to w przyspieszonym tempie, zanim się nie zamknie 
w mieście i na wsi koło żydowskiej samowystarczalności gospodarczej i politycznej34.

Ksiądz Prądzyński wielokrotnie zapraszany był na spotkania poznańskiego koła 
Młodzieży Wszechpolskiej, gościł na uniwersytecie z referatami, celebrował organi-
zowane przez wszechpolaków msze, a oni gościli u niego na tzw. herbatkach, gdzie 
dyskutowano na różne tematy35. Podczas nadzwyczajnego walnego zebrania tej orga-
nizacji, które miało miejsce 18 października 1934, przez aklamację podjęto decyzję, by 
z wdzięczności za „ojcowską troskę o dobro Młodzieży Akademickiej” i zapewniając 
o „swem niezłomnem przywiązaniu”, mianować go jej członkiem honorowym36. Do 
nominacji ostatecznie nie doszło wyłącznie z powodów formalnych, ale Prądzyński 
bez wątpienia darzony był przez wszechpolaków uznaniem i sympatią37. Miał istotne 

34 J. Prądzyński, Wysiedlenie żydów twardą koniecznością, „Wielka Polska” z 20 października 1935, 
s. 1. 

35 Zob.: AUAM, Rektorat, sygn. 15/391, s.  215-217, Sprawozdanie z działalności Młodzieży 
Wszechpolskiej za rok 1931-32. 

36 AUAM, Rektorat, sygn. 15/391, s. 100. 
37 Swojego duszpasterza akademickiego cenili zresztą nie tylko studenci z Młodzieży Wszechpol-

skiej. Z okazji jubileuszu trzydziestolecia pracy kapłańskiej hołd księdzu Józefowi Prądzyńskiemu złożyła 
redakcja nacjonalistycznego „Głosu Akademickiego”. W patetycznym tonie podziękowano mu za dobre 
rady, przestrogi, pomoc w kłopotach, wsparcie duchowe i materialne. Prądzyńskiego nazwano „ojcem du-
chowym i najdroższym przewodnikiem”, „niestrudzonym działaczem społecznym”, „wielkim przyjacielem 
młodzieży”, „niedościgłym wzorem czynnego umiłowania wielkich ideałów”. Zob.: W hołdzie naszemu 
duszpasterzowi, „Głos Akademicki” z 10 stycznia 1932, nr 3, s. 2. 
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zasługi w formowaniu ich światopoglądu oraz – jako duszpasterz akademicki – pozo-
stałych studentów uniwersytetu. Jeden z nich, Józef Górski, wspominał po latach, że 
duchowny posiadał znaczący wpływ na przeważającą większość studiującej młodzieży 

„urabiając ją w duchu endeckim, szowinistycznym i nietolerancyjnym”38. Z pewnością 
dysponowała nim także proendecka profesura, która nie tylko wspierała młodych 
narodowców, ale miała również wpływ na sposób myślenia innych studentów. 

Pozycja Młodzieży Wszechpolskiej na Uniwersytecie Poznańskim wynikała 
także z nieprzeciętnej aktywności tej organizacji na terenie uczelni, co jej obecność 
czyniło zauważalną. Przez całe dwudziestolecie organizowała liczne wiece, spotka-
nia, dyskusje, akademie, na uczelnię zapraszała czołowych działaczy i ideologów 
obozu narodowego, to z jej inicjatywy w rolach prelegentów występowali lokalni 
endeccy profesorowie. W Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza za-
chowało się wiele dokumentów świadczących o tego rodzaju aktywności: pisma 
adresowane do władz uczelni z prośbą o udostępnienie sal, ulotki informujące 
o nadchodzących wydarzeniach, plakaty, zaproszenia, odezwy etc.39 Bez wątpie-
nia żadne z innych stowarzyszeń ideowo-wychowawczych na uniwersytecie nie 
działało z takim rozmachem i determinacją. W aktywności ideologiczno-propa-
gandowej wszechpolacy korzystali ze wsparcia „Kuriera Poznańskiego”, którego 
redakcja drukowała zamawiane przez nich ulotki/odezwy. Na łamach ,,Kuriera’’ 
systematycznie ukazywały się informacje z działalności Młodzieży Wszechpolskiej 
pod winietą „Życie Młodzieży Akademickiej” – w teorii mającej służyć ogółowi 
studentów, lecz w praktyce oddanej we władanie wszechpolakom. Ponadto koło 
poznańskie dysponowało również innymi własnymi periodykami, na przykład 

„Głosem Akademickim” (1931-1933), przemianowanym później na „Głos” (1933-
-1936)40. Strony tych czasopism są naszpikowane treściami o charakterze antyse-
mickim41. Chcąc jednak zaprezentować programowy antysemityzm, realizowany 
w praktyce przez poznańskie koło Młodzieży Wszechpolskiej, sięgnąć należy do 
deklaracji ideowych przyjmowanych na kolejnych ogólnopolskich zjazdach tej 
organizacji. Zdaniem Olafa Bergmanna deklaracje i uchwały, będące efektem 
zjazdów lub kongresów nie tylko współbrzmiały z głosem endeckich gremiów, ale 
częstokroć były zdecydowanie bardziej radykalne42. 

38 J. Górski, Wspomnienia z minionych lat, Poznań 2000, s. 60. 
39 Zob.: AUAM, Rektorat, sygn. 15/391, sygn. 15/508.
40 Poza wskazanymi periodykami w 1936 roku ukazał się również „Biuletyn Informacyjny Młodzie-

ży Wszechpolskiej”. Zob.: A. Magowska, Polska prasa studencka w II Rzeczypospolitej, Poznań 1994, s. 198. 
41 Zob. więcej na ten temat: A. Graboń, Problematyka żydowska na łamach prasy akademickiej 

w okresie międzywojennym, Kraków 2008. 
42 O. Bergmann, Narodowa Demokracja a Żydzi 1918-1929, Poznań 2015, s. 302. 
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Ten postępujący radykalizm niewątpliwie widoczny jest w kolejnych deklara-
cjach programowych wszechpolaków, co dostrzec można choćby po ich wybiór-
czym przeglądzie. Już w tej przyjętej na wspomnianym warszawskim zjeździe 
założycielskim, Żydzi uznani zostali za zwarty i „wrogo względem polskości uspo-
sobiony element”, stanowiący „poważne niebezpieczeństwo” dla prawidłowego 
rozwoju narodu polskiego i jego przyszłości. Pisano w niej również, iż Polacy 
muszą nieustannie strzec „czystości swej cywilizacji narodowej” przed szkodliwymi 
wpływami „zwłaszcza żydowskimi”43. Do kolejnego zjazdu Młodzieży Wszechpol-
skiej ze wszystkich ośrodków uniwersyteckich doszło w Poznaniu 22-24 kwietnia 
1923, a o jego przebiegu na bieżąco informował „Kurier Poznański”44. W imieniu 
władz poznańskiej uczelni przemawiał na nim prof. Stefan Dąbrowski, który życzył 
uczestnikom, by zjazd „wzmocnił organizację Młodzieży Wszechpolskiej oraz jej 
podstawy ideowe”45. Efektem dwudniowych obrad było między innymi przyjęcie 
rezolucji wyrażającej protest wobec „przewlekania” sprawy numerus clausus w Sej-
mie, co wśród ogółu młodzieży akademickiej „wzbudza zrozumiałe wzburzenie” 
i „zagraża normalnemu tokowi studiów na wyższych uczelniach”46. 

W Poznaniu nie zajmowano się zmianami w deklaracji programowej. Zdaniem 
Andrzeja Pilcha inicjatywa jej zrewidowania zrodziła się później i wypłynęła ze 
strony poznańskiego oraz lwowskiego koła Młodzieży Wszechpolskiej, co spotka-
ło się z szerszym uznaniem47. Nad wprowadzeniem nowych haseł podjęto prace 
podczas kolejnego zjazdu, który obradował w Warszawie w listopadzie 1925 roku. 
Z dokonanych wówczas zmian w deklaracji programowej na szczególną uwagę 
zasługuje jej punkt VII, w którym stwierdzono, iż Żydzi są obcą „grupą rasową”, 
wnoszą „pierwiastki rozkładu do polskiego życia narodowego”, więc kluczową 
wytyczną „polityki polskiej wobec Żydów winna być kulturalna, polityczna i go-
spodarcza izolacja oraz najdalej idące zmniejszenie ich liczby w Państwie”. Poza 
zmianami w deklaracji programowej na zjeździe przyjęto również szereg rozma-
itych rezolucji, z których jedna w całości dotyczyła sprawy żydowskiej. Mając na 
uwadze „ogrom niebezpieczeństwa, jakie Narodowi zagraża ze strony żywiołu 
żydowskiego”, wszechpolacy postanowili dalej urzeczywistniać zasadę numerus 
nullus, dążyć do usunięcia Żydów ze wszystkich organizacji akademickich, do któ-
rych wolno im było jeszcze należeć oraz pracować wśród młodzieży akademickiej, 

43 Młodzież Wszechpolska (I-szy ogólny zjazd w Warszawie), „Gazeta Warszawska”, nr 85 z 27 marca 
1922, s. 1. 

44 Zob.: Młodzież Wszechpolska, „Kurier Poznański”, nr 92 z 22 kwietnia 1923, s. 1. 
45 Zjazd Młodzieży Wszechpolskiej, „Kurier Poznański”, nr 93 z 24 kwietnia 1923, s. 4. 
46 Zjazd Młodzieży Wszechpolskiej, „Kurier Poznański”, nr 94 z 25 kwietnia 1923, s. 4. 
47 A. Pilch, „Rzeczpospolita Akademicka”…, s. 90. 
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by swą postawą przypominała Żydom, że na wyższych uczelniach są „intruzami”48. 
Zadekretowano również, iż wszelkie próby „porozumienia z żydostwem” wyłącznie 

„osłabiają jednolitość frontu polskiego przeciw żydom”, nie są „wyrazem stanowiska 
młodzieży” i „moralnie jej do niczego nie zobowiązują”49. 

W kolejnej zmodyfikowanej deklaracji programowej, którą Rada Naczelna 
Młodzieży Wszechpolskiej przyjęła 16 maja 1932 z okazji dziesiątej rocznicy po-
wstania organizacji, polityka wobec Żydów ubrana została w słowa jednoznacznie 
świadczące o postępującej radykalizacji programu. Zostali oni nazwani „elementem 
obcym Polsce pod względem rasy, ducha, kultury i dziejów”, a za „zasadę naczelną 
w stosunku do Żydów” wszechpolacy uznali pozbawienie ich „praw politycznych 
z wszystkimi tego konsekwencjami” oraz uniemożliwienie im mocą ustawy „prze-
nikania w życie indywidualne i zbiorowe, zarówno kulturalne jak gospodarcze 
narodu polskiego”50. 

Ten postępujący w latach trzydziestych programowy antysemityzm widoczny 
był zresztą nie tylko w deklaracjach przyjmowanych na kolejnych ogólnopolskich 
zjazdach Młodzieży Wszechpolskiej, w których uczestniczyli również delega-
ci z Poznania. Dowodów jego galopującego rozwoju dostarcza również lektura 

„Wszechpolaka”, a zatem kluczowego organu prasowego tego stowarzyszenia. To 
na jego łamach wraz z początkiem roku 1937 nasiliła się kampania zmierzająca 
do wprowadzenia getta ławkowego na wszystkich wyższych uczelniach w Polsce. 
Konieczność przestrzennej separacji uzasadniano tym, że Żydzi są dla polskiej 
młodzieży pod każdym względem obcy, „nie każdy lubi zapach cebuli”, są hałaśliwi, 

„fizycznie też nie są zbyt przyjemni”, chorują na zakaźne choroby, więc wymagają 
oddzielenia od zdrowych51. Gettoizacja w ujęciu wszechpolaków, miała jednak 
dotyczyć wszystkich dziedzin życia, z których Żydzi powinni zostać wykluczeni 
i odseparowani. Wychodząc z założenia, że w większości są po prostu przestępcami, 
publicysta „Wszechpolaka” pisał, że „dla przestępców są więzienia odgrodzone od 
życia wysokim murem, zakratowane, pozamykane i pilnie strzeżone”. Swój wywód 
kończył wezwaniem: „DRUTU! DRUTU! KOLCZASTEGO DRUTU I ŻYDZI 
DO GHETTA”52. Tego rodzaju działania środowisk nacjonalistycznych ówczesnej 
Polski spowodowały, iż w październiku 1937 roku minister wyznań religijnych 

48 Trzeci Kongres Młodzieży Wszechpolskiej, „Kurier Poznański”, nr 343 z 11 grudnia 1925, s. 11. 
49 III Kongrses Młodzieży Wszechp., „Gazeta Poranna Warszawska”, nr 325 z 25 listopada 1925, s. 5. 
50 AUAM, Rektorat, sygn. 15/508, Uchwały programowe Rady Naczelnej M.W. uchwalone na 

Zjeździe Rady Naczelnej Młodzieży Wszechpolskiej dnia 16 maja 1932 w Warszawie. 
51 Czy „kolega” wyznania mojżeszowego jest aż tak potężny?, „Wszechpolak”, nr 1 z 14 stycznia 

1937, s. 1. 
52 W. Jachimowicz, Dla przestępców są więzienia, „Wszechpolak”, nr 31 z 26 września 1937, s. 1. 
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i oświecenia publicznego Wojciech Świętosławski wydał zgodę na wprowadzanie 
gett ławkowych. 

O postępującym w latach trzydziestych programowym antysemityzmie po-
znańskiego koła Młodzieży Wszechpolskiej świadczą natomiast uchwały podej-
mowane podczas własnych zebrań, kolportowane ulotki, artykuły w lokalnych 
organach prasowych. W protokole z nadzwyczajnego walnego zebrania poznań-
skich wszechpolaków zorganizowanego 18 października 1934 można między 
innymi przeczytać, iż w szeregach organizacji nie ma miejsca dla nikogo, „kto 
w dzisiejszym okresie rozzuchwalenia żywiołu żydowskiego i potężnego jego 
wpływu na życie Polski” proponuje jakikolwiek kompromis, czy polityczne umiar-
kowanie. Postulowano bezwzględną walkę, „siłę i nieugiętość”, a w razie potrzeby 

„gotowość do ofiar i poświęcenia”. O własnej roli na Uniwersytecie Poznańskim 
wszechpolacy pisali, że polegać ma ona „na przewodzeniu wszelkim poczynaniom 
żywiołów narodowych na U.P., na koordynowaniu ich wysiłków i reprezentowa-
niu młodego pokolenia narodowego na zewnątrz”53. Jak się okazuje, nie tylko 

„pokolenia narodowego” akademików. Wzywając studentów do udziału w „wiel-
kim zebraniu informacyjnym” (10 grudnia 1936), wszechpolacy oznajmiali, że to 
właśnie młodzi akademicy powinni stanąć na czele walki z żydowskim „czwartym 
zaborem” i przewodzić w niej innym klasom społecznym – robotnikom, rolnikom 
i rzemieślnikom54. 

W wydanym w lutym 1936 roku, prawdopodobnie jednorazowo, „Biuletynie 
Informacyjnym Młodzieży Wszechpolskiej” o „Kwestji żydowskiej na U.P.” pisał 
student polonistyki Janusz Patalong. Podkreślał, iż prowadzona wówczas „zde-
cydowana akcja antyżydowska” to nie jakieś ekscesy, lecz głęboko przemyślana 

„duchowa samoobrona narodowa”, zmierzająca do „zupełnego wyeliminowania 
obcych nam rasowo i psychicznie elementów żydowskich”. Jednocześnie ostrze-
gał, iż młodzież akademicka zdaje sobie sprawę z konieczności „definitywnego 
i radykalnego rozwiązania sprawy żydowskiej w Polsce”, bo od „likwidacji” tego 
problemu zależy przyszłość państwa i narodu, zatem batalię o „ostateczne odży-
dzenie wszystkich dziedzin życia” przeprowadzi wbrew wszelkim przeszkodom. 
Patalong przypominał również, iż studenci Żydzi muszą siadać w osobnych ław-
kach, a w przypadkach prowokacyjnego zachowania „w czasie przesadzania ich na 
oddzielne miejsca trzeba w należyty i bezwzględnie stanowczy sposób reagować”. 
Za „fakt najsmutniejszy” uznał natomiast istnienie „żydofilów”, którzy bronią 

„wrogów ducha i kultury polskiej”, więc należy ich piętnować i objąć bojkotem 

53 AUAM, Rektorat, sygn. 15/391, s. 99-101. 
54 AUAM, Rektorat, sygn. 15/347, s. 44. 
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towarzyskim. „Dla żydów i ich obrońców – kończył artykuł – nie rozumiejących, 
względnie nie chcących zrozumieć najżywotniejszych potrzeb ducha narodowego, 
nie może być i nie będzie miejsca w wielkiej rzeczypospolitej akademickiej”55. 

Wszechpolacy nie byli jednak jedynymi programowymi antysemitami, któ-
rzy działali w przestrzeni Uniwersytetu Poznańskiego. W grudniu 1926 roku na 
zjeździe założycielskim w Poznaniu z inicjatywy Romana Dmowskiego, powołany 
został do życia Obóz Wielkiej Polski (OWP) – radykalna i zorganizowana na wzór 
partii faszystowskiej organizacja walcząca z sanacją, komunizmem oraz dążąca 
do całkowitego wyeliminowania Żydów ze sfery gospodarki i życia publiczne-
go. Niespełna rok później, w kwietniu 1927 roku, utworzono Ruch Młodych 
OWP, którego lokalne oddziały powstawały wprawdzie nie tylko w ośrodkach 
akademickich, lecz tam były najliczniejsze56. Na Uniwersytecie Poznańskim, jak 
podaje Zygmunt Kaczmarek, „młodzi” oficjalnie zainaugurowali działalność 
5 grudnia 192757. Od czasu powstania OWP wszechpolacy z całej Polski gre-
mialnie wstępowali w szeregi nowej organizacji, stając się jej reprezentacją na 
terenie wyższych uczelni. Nie inaczej było w Poznaniu, gdzie członkowie Mło-
dzieży Wszechpolskiej należeli jednocześnie do obu tych struktur tożsamych 
ideologicznie i programowo. Według danych z początku stycznia 1930 roku 
najliczniejszą sekcję Ruch Młodych OWP posiadał właśnie na Uniwersytecie 
Poznańskim, mając tutaj 293 członków58. Grono liderów współtworzyli przede 
wszystkim studenci wydziału prawno-ekonomicznego, którzy równolegle praco-
wali w redakcji „Kuriera Poznańskiego”, na przykład Ryszard Piestrzyński, Stefan 
Wyrzykowski czy Feliks Fikus59. 

Rozwiązanie OWP przez władze państwowe, a także przeobrażenia i spory 
w obozie narodowym, doprowadziły w połowie lat trzydziestych do powstania 
kilku nowych organizacji, do których wstępowali studenci Uniwersytetu Poznań-
skiego. Zdaniem Seweryna Dziamskiego, opierającego swoje ustalenia głównie na 
sprawozdaniach sytuacyjnych wojewody poznańskiego, wyłoniły się one przede 
wszystkim z targanej konfliktami Sekcji Młodych Stronnictwa Narodowego, która 
w Poznaniu utworzona została w 1932 roku, a dwa lata później uległa dekompozycji. 
To między innymi na jej gruzach powstała Awangarda – Młody Ruch Narodowy, 

55 J. Patalong, Kwestja żydowska na U.P., „Biuletyn Informacyjny Młodzieży Wszechpolskiej”, nr 1 
z 1 lutego 1936, s. 2-4; AUAM, Organizacje młodzieżowe, sygn. 601/30, s. 32-33.

56 Zob.: Sz. Rudnicki, Obóz Narodowo Radykalny. Geneza i działalność, Warszawa 1985, s. 89-153. 
57 Z. Kaczmarek, Obóz Wielkiej Polski. Geneza i działalność społeczno-polityczna w latach 1926-1933, 

„Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. Rozprawy Naukowe”, z. 103, 1980, s. 17. 
58 Tamże, s. 24. 
59 Zob.: Z. Kaczmarek, Z historii endeckiej prasy politycznej Poznania (1922-1939), „Rocznik Historii 

Czasopiśmiennictwa Polskiego” 15, 1976, nr 1, s. 35-64. 
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Młodzież Narodowo-Radykalna oraz Wydział Młodych Stronnictwa Narodowego, 
kontynuujący działalność rozbitej Sekcji Młodych SN60. 

Różna była liczebność tych organizacji, lecz bez wątpienia wszystkie cechował 
program antysemicki. Do Awangardy w najlepszym dla niej okresie należało około 
50 członków, a wśród jej celów politycznych znajdowało się „usunięcie żydostwa 
przez umniejszenie jego siły liczebnej” przy równoczesnym jego „wyobcowaniu” ze 
społeczeństwa polskiego61. Do Młodzieży Narodowo-Radykalnej, zalegalizowanej na 
Uniwersytecie Poznańskim 12 lutego 1937, początkowo wstąpiły 22 osoby62. W kol-
portowanych przez nią ulotkach można odnaleźć postulaty wprowadzenia numerus 
nullus i wezwania do walki z „żydokomuną”63. Liczebność Akademickiego Wydziału 
Młodych SN w latach 1935-1937 nie przekraczała 100 członków i byli to głównie stu-
denci Uniwersytetu Poznańskiego64. Do wzięcia udziału w zebraniu informacyjnym 
inaugurującym działalność Wydziału zachęcano antysemickimi hasłami: „Walczymy 
o całkowite usunięcie z życia narodu pasożytniczego żydowstwa”, „Pamiętaj, że co 
6-ty student to żyd, który odbiera chleb w Polsce prawnikowi, medykowi, humani-
ście, a nawet rolnikowi”65. Żadnej z tych organizacji nie udało się jednak przełamać 
hegemonii Młodzieży Wszechpolskiej na uniwersytecie, z którą niektóre z nich 
współpracowały (Wydział Młodych SN) lub były przez nią zwalczane (Awangarda).

Za programowo antysemickie można również uznać zdecydowaną więk-
szość korporacji akademickich, które zostały zarejestrowane i funkcjonowały na 
Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939. Początkowo ruch korporacyjny 
rozwijał się w Poznaniu mało dynamicznie, jednakże z czasem organizacji tego 
typu zaczęło przybywać. Przed wybuchem wojny było już ich łącznie około trzy-
dziestu, a Poznań był wówczas, tuż po Warszawie, drugim co do wielkości ośrod-
kiem życia korporacyjnego66. Podobnie jak w przypadku innych stowarzyszeń 

60 S. Dziamski, Polityczne organizacje akademickie w Poznaniu w latach 1934-1939 w świetle spra-
wozdań sytuacyjnych wojewody poznańskiego, „Kronika Miasta Poznania” 1961, nr 1, s. 40. 

61 Cyt. za: tamże. Zob. także: AUAM, Rektorat, sygn. 15/377, Statut „Awangarda” – Akademicki 
Związek Młodej Polski.

62 Sz. Rudnicki, Obóz Narodowo Radykalny…, s. 284. W literaturze przedmiotu można jednak 
znaleźć również inną datę legalizacji Młodzieży Narodowo-Radykalnej na UP. Daniel Pater wskazuje na 
23 lutego 1937. Zob.: D. Pater, Polityka przełomu. Działalność Obozu Narodowo-Radykalnego w środowisku 
Poznania w latach 1934-1939, [w:] Narodowa Demokracja XIX-XXI wiek. Koncepcje – ludzie – działal-
ność, red. T. Sikorski, A. Wątor, Szczecin 2008, s. 705. Zob. także: AUAM, Rektorat, sygn. 15/377, „Statut 
Młodzieży Narodowo-Radykalnej”.

63 AUAM, Rektorat, sygn. 15/508. 
64 Zob.: S. Dziamski, Polityczne organizacje…, s. 42. 
65 Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu (dalej: BU), sygn. 114377 III, ulotka: Do młodzieży aka-

demickiej! 
66 Na temat poznańskich korporacji akademickich zob.: A.K. Bucholz, Poznańskie korporacje 

akademickie w latach 1920-1939, „Kronika Miasta Poznania” 2018, nr 1, s. 195-212. 
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studenckich korporacje podlegały przepisom ustawy o szkołach akademickich 
z 13 lipca 1920, a opiekę nad nimi sprawowały senaty uczelni, które zatwierdzały 
ich statuty. Wprawdzie odnotowana wcześniej reforma tzw. jędrzęjowiczowska 
obejmowała również działalność korporacji, lecz mimo wprowadzonych przez 
nią ograniczeń – jak wspomina Zbysław Popławski, filister jednej z najstarszych 
poznańskich korporacji „Magna-Polonia” – władze uczelni nadal pozostały przy-
chylne korporacjom, a ruch korporacyjny w Poznaniu rozwijał się prężnie67. Różna 
była ich liczebność, zadania statutowe oraz mniej lub bardziej otwarcie dekla-
rowane sympatie polityczne. Do największych poznańskich korporacji należały 

„Aesculapia”, „Baltia”, „Chrobria”, „Helionia”, „Lechia”, „Legia”, „Magna-Polonia”, 
„Masovia”, „Posnania”, „Silesia” i „Surma”. Przez całe dwudziestolecie między-
wojenne były to organizacje z założenia elitarne, a liczba ich członków na ogół 
wahała się od około 20 do 5068.

Wbrew przyjmowanej zasadzie apolityczności, większość poznańskich kor-
poracji, a wśród nich wszystkie powyżej wymienione, ideowo utożsamiała się 
z obozem narodowym i przesiąknięta była nacjonalizmem69. Haseł o charakterze 
antysemickim korporacje te nie umieszczały wprawdzie w swoich statutach, co 
nie oznacza, że ich nie podzielały i nie realizowały w praktyce. Te bowiem mia-
ły swoje źródło w uchwałach, deklaracjach i wytycznych przyjmowanych przez 
Związek Polskich Korporacji Akademickich, do którego przystąpiło wiele spośród 
poznańskich korporacji70. Powstały w 1921 roku Związek nie był w dwudziestoleciu 
międzywojennym jedyną, lecz z pewnością najstarszą, największą i najsilniejszą 
centralą odpowiedzialną za organizację i koordynację całokształtu życia korpora-
cyjnego. To właśnie Związek Polskich Korporacji Akademickich „wytyczał kanon 
zasad”, określał wspólne podstawy ideowe, nakładał obowiązki, próbując w ten 
sposób formować jednolity ruch korporacyjny71. Stosunek do Żydów zajmował 
istotne miejsce w programie Związku i podobnie jak w przypadku Młodzieży 
Wszechpolskiej, z czasem ulegał postępującej radykalizacji. 

67 Z. Popławski, Związek Polskich Korporacji Akademickich w latach 1928-1939, [w:] Polskie Kor-
poracje Akademickie, Warszawa 1995, s. 9, 42. 

68 AUAM, Rektorat, sygn. 15/215.
69 Zwraca na to uwagę Patryk Tomaszewski w znakomitej monografii poświęconej polskim korpo-

racjom akademickim. Zob.: P. Tomaszewski, Polskie korporacje akademickie w latach 1918-1939. Struktury, 
myśl polityczna, działalność, Toruń 2011. 

70 Poznańskie korporacje dołączały do ZPKA w różnych latach. Ostatecznie w sierpniu 1939 roku 
do Związku należało łącznie 20 korporacji funkcjonujących na UP: „Magna Polonia”, „Lechia”, „Posnania”, 

„Surma”, „Chrobria”, „Silesia”, „Baltia”, „Corona”, „Helionia”, „Legia”, „Masovia”, „Filomatia Posnaniensis”, 
„Slensania”, „Laconia”, „Hermesia”, „Demetria”, „Aesculapia”, „Icaria”, „Odria”, „Gedania Posnaniensis”. Zob.: 
Z. Popławski, Związek Polskich…, s. 132. 

71 P. Tomaszewski, Polskie korporacje akademickie…, s. 83-84. 
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Już na zjeździe założycielskim tej korporacyjnej centrali, który odbył się w War-
szawie w dniach 16-18 kwietnia 1921, gdzie poza stołecznymi uczestniczyli w nim 
wyłącznie korporanci z Poznania, podjęto decyzję, iż wszystkie korporacje „mają 
się oprzeć na gruncie ściśle narodowym” i nie będą do nich przyjmowane „osoby 
pochodzenia żydowskiego bez względu na religię, jaką w danej chwili wyznają”72. 
Rok później, na zjeździe w Poznaniu (4 maja 1922), przyjęto specjalną uchwałę, 
w której zobowiązywano korporacje do podjęcia działań na rzecz przeciwdzia-
łania wpływom żydowskim w handlu73. Podczas kolejnego zjazdu dyskutowano 
sprawy honorowe i zadecydowano, że satysfakcji honorowej nie będzie się udzie-
lać osobom wyznania mojżeszowego „jako opierającym się na etyce Talmudu”, 
z wyjątkiem bezwyznaniowych oficerów Wojska Polskiego oraz Kawalerów Or-
derów RP. Ponadto na zjeździe tym poparto zasadę numerus clausus i starania 
o jej wprowadzenie74. Apel do władz polskich uczelni, by te nie zatwierdzały 
statutów korporacji żydowskich, uchwalono w 1924 roku na IV zjeździe Związ-
ku w Wilnie75. Eskalacja nastrojów antysemickich dała o sobie znać podczas 
VII zjazdu w 1927 roku w Poznaniu, na którym zebranych witał rektor Jan Gabriel 
Grochmalicki. Przez aklamację przyjęto tam wniosek w sprawie numerus clausus, 
jasno odnotowując, iż jakiekolwiek próby wycofania się z niego na uniwersytetach 
usuną „jedyną i ostatnią tamę zatrważającego zalewu żywiołu żydowskiego na 
polskie wyższe uczelnie”, co ugodzi w „istotne podstawy państwowości polskiej 
oraz polskiej nauki”76.

Lata trzydzieste przyniosły wyłącznie zaostrzenie antysemickiej retoryki 
w uchwałach przyjmowanych przez Związek Polskich Korporacji Akademickich. 
Nie przebierano w słowach w specjalnym oświadczeniu Rady Naczelnej Związku, 
która zebrała się 6 lipca 1930 w Warszawie: 

1. żydzi, zamieszkujący ziemie polskie, dzięki gościnności gospodarzy tych ziem, nie 
potrafili ustosunkować się lojalnie w stosunku do jedynego gospodarza Państwa Pol-
skiego – Narodu Polskiego. Całem swojem postępowaniem wykazali niezbicie, że dążą 
do utworzenia z państwa polskiego – państwa narodowościowego Judeo-Polonji i, że 
są obok komunistów najzaciętszymi wrogiem Narodu i Państwa Polskiego. 2. Naród 
Polski winien niezwłocznie jak najenergiczniej wystąpić w obronie swych praw […] 

72 Cyt. za: „Rocznik Korporacyjny”1828-1928, Warszawa 1929, s. 32. 
73 P. Tomaszewski, Polskie korporacje akademickie…, s. 91. 
74 Tamże, s. 93. 
75 Tamże, s. 95. 
76 AUAM, Organizacje młodzieżowe, sygn. 601/105, s. 42-52, Protokół VII Zjazdu Polskich Kor-

poracji Akademickich odbytego w Poznaniu w dn. 28/I – 1/II – 1927 r.
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i rozpocząć zdecydowaną i nieubłaganą walkę z coraz bardziej panoszącym się w Pol-
sce żydostwem, walkę, którą należy poprowadzić, aż do zwycięstwa ostatecznego77. 

W kolejnych punktach tego oświadczenia pisano, iż polski ruch korporacyjny 
„zdecydowanie występuje do walki z wpływami żydowskiemi”, zwłaszcza na wyż-
szych uczelniach, gdzie nie odstąpi od zasady numerus clausus oraz z „radością wita 
fakt całkowitego odżydzenia” polskich organizacji akademickich w ostatnich latach. 
Poza tym ostrzegano, że wszelkie próby asymilacyjne to wyłącznie zamaskowana 
forma opanowywania społeczeństwa polskiego przez Żydów, którzy wychowani na 

„niezdrowych moralnie i etycznie podstawach Talmudu”, właśnie poprzez asymilację 
„wprowadzają do społeczeństw aryjskich pierwiastki ujemne i demoralizujące”78. 

Wiele uchwał i zaleceń o charakterze antyżydowskim zapadło również podczas 
obrad Rady Naczelnej Związku w listopadzie 1931 roku. Przypomniano wówczas, iż 
obowiązkiem korporacji jest popieranie zasady numerus clausus oraz przestrzega-
nie nakazu gospodarczego oraz towarzyskiego bojkotu Żydów, do czego korporanci 
powinni przekonywać społeczeństwo. Nowością było natomiast zalecenie Rady, by 
korporacje ściślej zajęły się „sprawą żydowską” poprzez „wprowadzenie do swych 
referatów systematycznego omawiania niebezpieczeństwa żydowskiego i jego grozy 
dla polskiej kultury narodowej”79. W poznańskim kontekście warto również odno-
tować, iż kilka miesięcy wcześniej, bo 10 maja 1931, w stolicy Wielkopolski odbyły 
się lokalne obchody jubileuszu dziesięciolecia działalności Związku. Rozpoczęła 
je msza w kościele farnym, gdzie kazanie wygłosił wspominany wcześniej duszpa-
sterz akademicki ksiądz J. Prądzyński, przemawiał rektor UP Stanisław Kasznica, 
który chwalił centralę za zjednoczenie pod sztandarem jednej ideologii tak wielu 
korporacji, a Stefania Saydakowa napisała na tę okoliczność hymn Związku80. 

W kolejnych latach istotne decyzje wymierzone w Żydów zapadły podczas 
XII zjazdu Związku Polskich Korporacji Akademickich, który odbył się we Lwowie 
(31 października – 3 listopada 1935). Podniesiono na nim konieczność usunięcia 
ich z polskiej polityki, kultury, nauki i sztuki, zalecano walkę z organizacjami aka-
demickimi, które nadal przyjmowały Żydów. Przede wszystkim jednak, w uchwale 
Związku Polskich Korporacji Akademickich po raz pierwszy pojawił się wówczas 
postulat wprowadzenia zasady numerus nullus na wyższych uczelniach, bo dotychczas 
systematycznie domagano się jedynie obowiązkowych limitów81. Zdaniem Z. Popław-

77 Zjazd V-ej Rady Naczelnej. Z.P.K.A., „Wiadomości Korporacyjne”, październik – listopad 1930, 
nr 9, s. 11.

78 Tamże.
79 P. Tomaszewski, Polskie korporacje…, s. 291. Zob. także: Z. Popławski, Związek Polskich…, s. 45. 
80 Z. Popławski, Związek Polskich…, s. 34-35. 
81 P. Tomaszewski, Polskie korporacje…, s. 291. 
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skiego rezolucja w „sprawie żydowskiej” przyjęta została przez aklamację. Również 
przez aklamację uchwalono wniosek, by do Romana Dmowskiego wysłać depeszę 
następującej treści: „Zebrani na XII Zjeździe ZPKA we Lwowie składają Wodzowi 
Ruchu Narodowego w Polsce wyrazy hołdu i najgłębszej czci oraz zapewniają o swo-
jej gotowości poniesienia najwyższych ofiar w walce o Wielką Narodową Polskę”82. 

Hołd Dmowskiemu „jako wielkiemu geniuszowi politycznemu i rzeczywistemu 
wodzowi Narodu Polskiego” złożyła również Rada Naczelna Związku, obradująca 
w Poznaniu 11 grudnia 193883. W skorygowanej wówczas Deklaracji Ideowej zapisano, 
iż „wielkość Polsce może zapewnić jedynie ustrój narodowy”, a porządek moralny po-
winien opierać się na „niezłomnym fundamencie światopoglądu katolickiego”. Przede 
wszystkim jednak z Poznania do zrzeszonych korporacji popłynęły następujące słowa: 

Rada Naczelna Z.P.K.A. wychodząc z założenia, że warunkiem wielkości Polski i jej 
normalnego zdrowego rozwoju jest usunięcie całkowite Żydów z Polski, oraz stwierdza-
jąc dotychczasowe pozytywne wyniki walki o numerus nullus na wyższych uczelniach 
polskich i uważając je jednak tylko za częściowe i nie rozwiązujące całości zagadnienia 
żydowskiego na Uniwersytetach, oświadcza, że młodzież akademicka, zgrupowana 
w korporacjach, wraz z resztą młodzieży akademickiej dążyć będzie do zupełnego 
pozbawienia żydów prawa studiowania na uniwersytetach polskich. Oświadcza rów-
nież, że domagać się będzie od władz naczelnych usunięcia profesorów, docentów 
i asystentów pochodzenia żydowskiego. Za program swój w kwestii żydowskiej, który 
będzie wykonywać młodzież akademicka zrzeszona w korporacjach, uznaje program 
Obozu Narodowego. Programy innych organizacji politycznych w kwestii żydowskiej 
uważa za niewystarczające, propagujące tylko pół-środki [sic!], często nieszczere84. 

Na zjeździe w Poznaniu oficjalnie zatem zadekretowano uznanie antysemickie-
go programu obozu narodowego za własny, co w świetle wcześniej podejmowanych 
przez Związek uchwał od dawna było już oczywiste. Dodatkowo, sformułowano 
postulat usunięcia Żydów z polskiej armii i dyskutowano, czy zakazem udzielania 
satysfakcji honorowej nie objąć ich do „trzeciego pokolenia”. Wybrano również 
nowy skład Prezydium Związku, w którym znaleźli się wyłącznie korporanci 
z Poznania, nowym i zarazem ostatnim przedwojennym prezesem Związku został 
Zygmunt Celichowski („Helionia”), a stolicę Wielkopolski obrano na siedzibę 
władz nowej kadencji. W uznaniu zasług dla narodowej młodzieży akademickiej 

82 Z. Popławski, Związek Polskich…, s. 76. 
83 AUAM, Organizacje młodzieżowe, sygn. 601/245, s. 1-11, Protokół z IX Rady Naczelnej Polskich 

Korporacji Akademickich odbytej w dniu 11 XII 1938 roku w Poznaniu. 
84 AUAM, Organizacje młodzieżowe, sygn. 601/245, s. 1-11, Protokół z IX Rady Naczelnej Polskich 

Korporacji Akademickich odbytej w dniu 11 XII 1938 roku w Poznaniu. 
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„Złotymi Odznakami ZPKA” uhonorowano również poznańskich filistrów kor-
poracji akademickich w osobach byłego rektora Uniwersytetu Poznańskiego Jana 
Sajdaka („Silesia”), księdza Józefa Prądzyńskiego („Baltia”), profesora Ludwika 
Jaxę-Bykowskiego (filistra i kuratora korporacji „Masovia”, a od 1931 roku również 
kuratora korporacji „Chrobria”) oraz Franciszka Przytarskiego („Baltia”), który 
rok wcześniej pełnił funkcję prezesa Związku Polskich Korporacji Akademickich85. 

Już choćby te przywołane nazwiska pokazują, iż w Poznaniu dawała o sobie 
znać tendencja o charakterze ogólnopolskim. Otóż wielu działaczy obozu na-
rodowego i jego sympatyków – duchownych, profesorów, a przede wszystkim 
studentów – należało jednocześnie do różnych korporacji akademickich86. Śro-
dowiska te wyraźnie się przenikały, współpracowały ze sobą w życiu studenckim, 
opanowywały jego struktury, wystawiały wspólne listy wyborcze do Bratniaka 
oraz kół naukowych, organizowały antysemickie wiece, podpisywały antyżydow-
skie odezwy i rezolucje. W Archiwum UAM dostępnych jest sporo dokumentów 
świadczących o tej współpracy, jak również o relacjach towarzyskich, które łączyły 
przede wszystkim Młodzież Wszechpolską z endecko zorientowanymi korpora-
cjami. Poznańscy wszechpolacy zapraszali korporantów na organizowane przez 
siebie spotkania, zachęcali ich do wygłaszania referatów, proponowali współpracę 
w redagowaniu „Akademika Polskiego”87. Wielu poznańskich członków Młodzieży 
Wszechpolskiej było jednocześnie korporantami, o czym można się przekonać 
przeglądając noty biograficzne na stronie Archiwum i Muzeum Polskich Korpo-
racji Akademickich88. Dodatkowo pełnili oni istotne funkcje w strukturach życia 
studenckiego na uniwersytecie. Dość wspomnieć, iż do korporacji należeli między 
innymi tacy czołowi działacze wszechpolscy, jak Michał Howorka („Masovia”), 
Wincent Łącki („Baltia”), Edward Borkowski („Baltia”), Teodor Glensk („Silesia”), 
Wacław Ciesielski („Baltia”), Antoni Dargas („Legia”), Alojzy Kasprowicz („Baltia”), 
Edward Sojka („Silesia”), Zdzisław Wardejn („Gedania Posnaniensis”), Przemysław 
Warmiński („Baltia”), Edward Piszcz („Masovia”), Antoni Wolniewicz („Legia”), 
Franciszek Przytarski („Baltia”)89. 

85 AUAM, Organizacje młodzieżowe, sygn. 601/245, s. 1-11, Protokół z IX Rady Naczelnej Polskich 
Korporacji Akademickich odbytej w dniu 11 XII 1938 roku w Poznaniu. 

86 Warto przy tej okazji wspomnieć, że sam Roman Dmowski w 1921 roku został patronem oraz fili-
strem honoris causa korporacji studentów UP „Baltia”. Rok później uczyniono go honorowym prezesem Związ-
ku Akademickiego Młodzież Wszechpolska. Na zachowanych w Archiwum UAM zdjęciach z jego pogrzebu 
zdecydowanie dominują poczty sztandarowe różnych korporacji studenckich. Zob.: AUAM, sygn. XXXV/4.

87 Zob.: AUAM, Rektorat, sygn. 15/391. 
88 Zob.: https://www.archiwumkorporacyjne.pl/ [dostęp: 17 maja 2021]. 
89 Na temat funkcji wymienionych korporantów/wszechpolaków, które pełnili oni w różnych 

organizacjach studenckich na UP zob.: L. Kulińska, Związek Akademicki…, s. 49-51; J. Misztal, Związek 
Akademicki…, s. 90-91.
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Poznańscy członkowie Młodzieży Wszechpolskiej pełnili również znaczące 
funkcje w Związku Polskich Korporacji Akademickich, wchodząc w skład jego 
Rady Naczelnej. Spośród dziewiętnastu przedwojennych prezesów tej korporacyj-
nej centrali aż ośmiu wywodziło się z Młodzieży Wszechpolskiej, w tym Franciszek 
Przytarski z Uniwersytetu Poznańskiego, który w krzewieniu antysemityzmu wśród 
studiującej młodzieży ma osobiste zasługi90. W artykule zatytułowanym „Przez 
polski ruch korporacyjny do Polski narodowej” nie tylko chwalił się sukcesami 
korporantów w walce o bojkot towarzyski Żydów, numerus clausus, paragraf aryj-
ski, getto ławkowe, numerus nullus, „o katedry wolne od żydów i od tych, którzy 
naród ten osobliwy bardziej niż własny ukochali”. Nie tylko wskazywał nowe 
cele do osiągnięcia, jak choćby pozbawienie Żydów prawa nauczania polskiej 
młodzieży w szkołach, usunięcie ich z organizacji zawodowych, „zepchnięcie 
ich do ghetta, z którego kiedyś wyszli” i deklarował walkę z Żydami „ramię przy 
ramieniu z robotnikiem łódzkim i chłopem przytyckim”, nawiązując do pogromu 
w Przytyku z 9 marca 1936. W swoim artykule-manifeście Franciszek Przytarski 
kreślił program znacznie bardziej kompleksowy:

Żydzi muszą Polskę opuścić! Walczymy z nimi bezwzględnie jako Polacy, walczymy 
z religią talmudyczną żydowską jako katolicy, walczymy wreszcie z Żydami siewcami 
komunizmu jako narodowcy. Dla nas Żyd to trąd co zaraża naszą moralność, kulturę 
i etykę, to potwór co pożera nasze gospodarstwo, to wreszcie dynamit burzący naszą 
zwartość narodową, i trwały fundament budowanego gmachu nowej Polski. Program 
nasz niesie im całkowitą zagładę w Polsce i to zarówno gospodarczą, kulturalną, 
polityczną i w ogóle usunięcia z Polski [wyróżnienie w oryginale – P.F.]91.

Niestety z braku źródeł otwarte musi pozostać pytanie o stosunek ogółu studen-
tów Uniwersytetu Poznańskiego do programu antysemickiego forsowanego przez 
Młodzież Wszechpolską, inne organizacje obozu narodowego oraz wiele spośród 
lokalnych korporacji akademickich. Niewątpliwie identyfikowali się z nim studenci 
do nich przynależący, ale jakim poparciem ten programowy antysemityzm cieszył 
się wśród niezrzeszonych? Cząstkowej odpowiedzi na to pytanie udziela ankieta, 
którą na początku roku akademickiego 1925/26 przeprowadzono wśród studen-
tów i zapytano ich również o preferencje polityczne. Ankietę zwróciły łącznie 
2722 osoby na 2896 ogółu studiującej wówczas młodzieży. Część z nich w ogóle 
jej nie wypełniła i oddała puste formularze (682 osoby), a w gronie pozostałych 

90 Zob.: Z. Poławski, Związek Polskich…, s. 135-137; P. Tomaszewski, Polskie korporacje…, s. 464-467.
91 F. Przytarski, Przez polski ruch korporacyjny do Polski narodowej, „Biuletyn Korporacyjny”, nr 4 

z 3 maja 1938, s. 6-7. 
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aż 755 ankietowanych nie odpowiedziało na pytanie, z jakim stronnictwem po-
litycznym sympatyzuje. Jednakże na podstawie udzielonych odpowiedzi wynika, 
iż największą popularnością wśród studentów Uniwersytetu Poznańskiego cieszył 
się wówczas obóz narodowy. Za stronnictwami narodowymi opowiedziało się 
łącznie 853 ankietowanych, z czego 577 za Związkiem Ludowo-Narodowym, któ-
rego antysemicki program był już wówczas ewidentny92. Interpretując te wyniki 
na łamach „Kuriera Poznańskiego”, spekulowano, iż byłyby one dla narodowców 
jeszcze lepsze, ponieważ ogromna większość z tych 755 studentów, którzy nie 
ujawnili swoich preferencji politycznych to „narodowcy z instynktów i skłonności”. 
Więc tak triumfowano: „Z podanych powyżej cyfr widać, iż ogromna większość 
studentów naszej Wszechnicy to żywioł zdrowy duchowo i odporny na wszelkie 
prądy wywrotowe”93. W kolejnych latach badań takich już nie prowadzono, za-
tem trudno powiedzieć, jakim poparciem wśród ogółu studiujących cieszył się 
program antysemicki głoszony i stosowany przez radykalizujących się młodych 
narodowców w latach trzydziestych. Niewątpliwie natomiast nigdy nie sformuło-
wano wobec niego programowej, znaczącej i zdecydowanej przeciwwagi ze strony 
innych organizacji studenckich. Walki z galopującym antysemityzmem studenci 
nie podjęli, a odosobnione głosy protestu słychać było zaledwie na peryferiach 
życia akademickiego. 

ANTYSEMITYZM UNIWERSYTECKI 

Na antysemityzm studiującej młodzieży, rozumianej jako podmiot aktywny 
i sprawczy, składały się postulaty zmierzające do systemowego wyeliminowania 
Żydów z polskich uczelni, a także akceptowane przez nich metody ich realizacji, 
takie jak getto ławkowe, „paragraf aryjski” w statutach organizacji studenckich, 
przemoc werbalna i fizyczna. Walczący z Żydami polscy studenci Uniwersytetu 
Poznańskiego korzystali z całego repertuaru antysemickich środków, dążąc do 
ustanowienia narodowej hegemonii w murach uczelni, a w szerokim planie – do 
pozbycia się Żydów z Polski. Już w latach dwudziestych zaczęli oni usuwać swoich 
żydowskich kolegów i koleżanki z rozmaitych stowarzyszeń poznańskiej „rzecz-
pospolitej akademickiej” w myśl założeń rasistowskiego klucza aryjskiego. Wraz 
z upływem czasu, zgodnie z płynącymi z centrali dyrektywami, postępowały tak 
wszystkie lokalne korporacje zrzeszone w Związku Polskich Korporacji Akademic-

92 O wynikach tej ankiety pisali Antoni Czubiński oraz Andrzej Bucholz. Zob.: A. Czubiński, Ruch 
młodzieżowy…, s. 56-57; A. Bucholz, Sytuacja żydowskich…, s. 101-102. 

93 Wyniki ankiety akademickiej, „Kurier Poznański”, nr 362 z 9 sierpnia 1926, s. 10. 
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kich, lecz nie tylko one. Oto jak w praktyce wyglądały tego rodzaju regulacje obecne 
w statutach kilku korporacji akademickich zgromadzonych w Archiwum UAM:

Członkiem korporacji może zostać jedynie mężczyzna, obywatel Rzeczpospolitej 
Polskiej, student U.P., narodowości polskiej. Do korporacji „Posnania” nie mogą 
należeć osoby pochodzenia żydowskiego, bez względu na religię, jaką w danej chwili 
wyznają („Posnania”)94.

Członkiem korporacji może zostać każdy student-słuchacz zwyczajny wydziału praw-
no-ekonomicznego UP, odpowiadający następującym warunkom: a. Pochodzenie 
aryjskie, b. Religia chrześcijańska, c. Nieskazitelność prawna, etyczna, honorowa 
(„Iustitia”)95.

Członkiem korporacji nie może zostać student U.P. wyznania mojżeszowego lub 
pochodzenia niearyjskiego („Sigismundia”)96.

Uwaga: Członkiem Korporacji „Mercuria” nie może zostać osoba, która wyznawała 
lub wyznaje judaizm („Mercuria”)97.

Członkiem korporacji może być jedynie mężczyzna, obywatel Rzeczypospolitej Pol-
skiej, student Uniwersytetu Poznańskiego, narodowości polskiej, wyznania chrześci-
jańskiego („Baltia”)98.

Członkiem Korp. może zostać każdy słuchacz zwyczajny U.P. pod względem honoru 
nieskazitelny, o niewątpliwej polskości, religii chrześcijańskiej, kochający armię polską, 
co musi zaświadczyć podpisem na deklaracji („Legia”)99.

Członkiem Korporacji „Surma” może zostać jedynie student Uniwersytetu Poznań-
skiego, narodowości polskiej i nieskazitelny pod względem honoru. Do Korporacji 

„Surma” nie mogą należeć osoby pochodzenia żydowskiego, bez względu na religię, 
jaką w danej chwili wyznają („Surma”)100.

Członkiem Korporacji „Masovia” może zostać student Uniwersytetu Poznańskiego, 
pod względem honoru nieskazitelny, narodowości polskiej. Do Korporacji „Masovia” 

94 AUAM, Organizacje młodzieżowe, sygn. 601/54.
95 AUAM, Rektorat, sygn. 15/438.
96 AUAM, Rektorat, sygn. 15/438.
97 AUAM, Organizacje młodzieżowe, sygn. 601/137.
98 AUAM, Organizacje młodzieżowe, sygn. 601/54.
99 AUAM, Organizacje młodzieżowe, sygn. 601/87.

100 AUAM, Organizacje młodzieżowe, sygn. 601/53.
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nie mogą należeć osoby pochodzenia żydowskiego bez względu na religię, jaką w danej 
chwili wyznają („Masovia”)101. 

Członkiem Korporacji może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, student U.P. 
narodowości polskiej. Do Korporacji „Filomatia Posnaniensis” nie mogą należeć 
osoby pochodzenia żydowskiego bez względu na religię, jaką w danej chwili wyznają 
(„Filomatia Posnaniensis”)102. 

Członkiem K! Helionia może zostać Polak, nieposzlakowany na czci i honorze, wy-
znający polską ideologię narodową. Członkiem K! Helionia nie może zostać osoba 
pochodzenia żydowskiego, bez względu na religię, jaką wyznaje w chwili złożenia 
wniosku o przyjęcie do Konwentu („Helionia”)103. 

Młodzież Wszechpolska wskazywała korporacje akademickie jako wzór godny 
naśladowania w determinacji wykluczania Żydów ze swoich struktur, o czym na 
łamach „Wiadomości Akademickich” pisał już w 1924 roku działacz tej organizacji 
Zbigniew Stypułkowski, chwaląc Związek Polskich Korporacji Akademickich za 
przyjęte i narzucone w tej sprawie wytyczne104. Podobne działania nie ominęły 
kół naukowych. Ogólnopolski Związek Akademickich Kół Naukowych, który 
ukonstytuował swoją działalność kilka lat wcześniej na zjeździe w Poznaniu105, 
w listopadzie 1932 roku wezwał do korekty statutów i pozbawiania Żydów moż-
liwości członkostwa w tych gremiach106. Apel nie pozostał bez odpowiedzi: obok 
korporacji, wiele kół naukowych zawiązanych na Uniwersytecie Poznańskim wpro-
wadziło rasistowskie zapisy statutowe:

Żaden z członków […] nie może być pochodzenia żydowskiego (Statut Koła Leśników 
Stowarzyszenia Studentów U.P.)107.

Członkiem koła może być każdy student U.P. narodowości polskiej (Promethidion. 
Koło Miłośników Sztuki UP)108.

101 AUAM, Rektorat, sygn. 15/449.
102 AUAM, Rektorat, sygn. 15/438.
103 AUAM, Rektorat, sygn. 15/442.
104 Zob.: Z. Stypułkowski, My i Oni, „Wiadomości Akademickie”, nr 5-6 z 10 grudnia 1924, s. 2-3. 
105 Zob.: A. Pilch, „Rzeczpospolita Akademicka”…, s. 77. 
106 Uchwała w tej sprawie została podjęta podczas II Zjazdu Ogólnopolskiego Związku Akade-

mickich Kół Naukowych, który w listopadzie 1932 roku odbył się w Krakowie. Zob.: Uchwały III Zjazdu 
O.Z.A.K.N. w Krakowie, „Ruch Akademicki” 1932, nr 2-3, s. 5. 

107 AUAM, Organizacje młodzieżowe, sygn. 601/38. 
108 AUAM, Organizacje młodzieżowe, sygn. 601/50.
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Członkami koła mogą być studenci(tki) i wolni słuchacze(czki) polonistyki U.P. z wy-
jątkiem osób pochodzenia żydowskiego (Statut Koła Polonistów Studentów Uniwer-
sytetu Poznańskiego)109.

Członkami stowarzyszenia mogą być tylko osoby pochodzenia aryjskiego (Statut Koła 
Anglistów Studentów U.P.)110.

Członkiem może zostać student chemii U.P. a) narodowości polskiej b) pochodzenia 
aryjskiego (Statut Koła Chemików Uniwersytetu Poznańskiego)111.

Członkiem koła nie może być Żyd (Statut Koła Przyrodników U.P.)112.

Żydów wykluczały również niektóre ze studenckich kół regionalnych, na przy-
kład Koło Pałuczan113, a na drzwiach wejściowych do świetlicy Nowego Domu 
Akademickiego (dzisiejszej „Hanki”), wraz z początkiem roku akademickiego 
1933/34 zawisł napis: „Żydom wstęp wzbroniony”114. Pozbawiono ich również 
prawa członkostwa w Bratniej Pomocy, co znalazło swoje odzwierciedlenie w Sta-
tucie tego Towarzystwa Studentów Uniwersytetu Poznańskiego przyjętym na 
walnym zebraniu 29 listopada 1927. W paragrafie 8 zatytułowanym „Kwalifikacje 
osobiste” napisano wprost, że do Bratniej Pomocy nie mogą należeć „osoby wyzna-
nia mojżeszowego oraz pochodzenia żydowskiego, to znaczy ci, którzy sami lub 
ich rodzice opuścili wyznanie mojżeszowe”115. Z badań Antoniego Czubińskiego 
wynika, iż próba usankcjonowania takiego paragrafu w poznańskiej Bratniej Po-
mocy podjęta została już znacznie wcześniej, bo w czerwcu 1921 roku, kiedy to 
studenci-narodowcy przejęli nad nią kontrolę. Statutowego zapisu wówczas nie 
wprowadzono, lecz Żydów i tak nie przyjmowano116. W marcu 1936 roku Senat 
Uniwersytetu Poznańskiego odrzucił natomiast wniosek studentów żydowskich 
o przyjęcie statutu ich własnej organizacji samopomocowej pod nazwą Wzajemna 
Pomoc Studentów Żydów. Decyzję odmowną rektor Stanisław Runge tłumaczył 

109 AUAM, Organizacje młodzieżowe, sygn. 601/249.
110 AUAM, Organizacje młodzieżowe, sygn. 601/249.
111 AUAM, Organizacje młodzieżowe, sygn. 601/249.
112 AUAM, Organizacje młodzieżowe, sygn. 601/249.
113 „Członkiem Koła może być każdy słuchacz zwyczajny U.P. narodowości polskiej, wyznania 

rzymsko-katolickiego [sic!], pochodzący z Pałuk lub zamieszkujący stale na Pałukach i przyjęty przez 
Zarząd. Członkiem Koła nie może być osoba pochodzenia żydowskiego”. AUAM, Organizacje młodzie-
żowe, sygn. 601/17, s. 2. 

114 APP Starostwo Grodzkie miasta Poznania, sygn. 58, s. 13, Raport starosty grodzkiego do Urzędu 
Wojewódzkiego z dnia 12 października 1933 roku. 

115 AUAM, Rektorat, sygn.15/189, s. 1. 
116 Zob.: A. Czubiński, Ruch młodzieżowy…, s. 51-52. 
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ich znikomą liczebnością na uniwersytecie i brakiem sensu powołania takiego 
stowarzyszenia117. 

Zdaniem Andrzeja Bucholza, formalnoprawne podstawy do stosowania pa-
ragrafu aryjskiego w statutach różnych stowarzyszeń studenckich dało dopiero 
Rozporządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z 14 paź-
dziernika 1937. Znalazł się w nim bowiem artykuł, zezwalający na umieszczanie 
w nich przepisów uzależniających członkostwo od wyznania lub narodowości 
i już rok później Senat Uniwersytetu Poznańskiego podczas jednego posiedzenia 
zatwierdził statuty kilkunastu różnych stowarzyszeń skorygowane antyżydowsko118. 
W praktyce jednak paragrafem aryjskim studenci organizujący swoje struktu-
ry posługiwali się już wcześniej, a władze uczelni najwyraźniej nie dostrzegały 
w tym problemu. Świadczyć może o tym na przykład korespondencja pomiędzy 
rektorem Politechniki Lwowskiej Julianem Fabiańskim a rektorem Uniwersytetu 
Poznańskiego Zygmuntem Lisowskim. W 1924 roku Fabiański informował, że te 
rasistowskie zmiany w statutach różnych organizacji wywołały sprzeciw Senatu 
Politechniki Lwowskiej, który nie zatwierdził ich, uznając za niezgodne z gwa-
rantowaną w Konstytucji równością praw wszystkich obywateli Polski, a także za 
wprowadzające „w życie akademickie ferment nietolerancji”, dzielące studentów 
na lepszych i gorszych, bardziej i mniej uprzywilejowanych. Przede wszystkim 
jednak pytał w swoim liście, czy w Poznaniu miały miejsce podobne przypadki 
i co na to Senat, bo stowarzyszenia akademickie, które chcą wykluczenia Żydów 
powołują się na zgodę w tej sprawie innych uczelni119. 

W odpowiedzi rektor Zygmunt Lisowski, profesor prawa rzymskiego, oświad-
czył, że w Poznaniu przypadki podobnych wniosków nie było, jednakże istnieje 

„szereg towarzystw akademickich, które w statucie zastrzegają nieprzyjmowanie 
żydów, względnie przyjmowanie tylko Polaków wyznania chrześcijańskiego”. I nie 
dostrzegał w tym żadnego problemu:

Rektorat Uniwersytetu Poznańskiego nie sądzi jednak, aby to miało sprzeciwiać się 
przepisom Konstytucji Polskiej, skoro ona nie zawiera żadnego postanowienia, któ-
reby każdemu obywatelowi nadawało prawo przystąpienia do każdego towarzystwa. 
Warunek wspomniany można też ze stanowiska prawnego postawić w jednym rzędzie 
z temi, które w szeregu towarzystw akademickich zastrzegają przyjęcie od dalszych 
jeszcze momentów, jak n.p. pochodzenie z innego miasta (Koło Łodzian, Kaliszan i t.d.). 

117 Protokoły posiedzeń Senatu Uniwersytetu Poznańskiego. 1919-1939, t. III: 11 IX 1931 – 21 IX 
1939, wyd. A. Domalanus, I. Mamczak-Gadkowska, M. Sak, A. Wysokińska, Poznań 2021, s. 429; zob. także: 
A. Bucholz, Sytuacja żydowskich…, s. 110. 

118 Protokoły..., t. III, s. 585-588; A. Bucholz, Sytuacja żydowskich…, s. 110.
119 AUAM, Rektorat, sygn. 15/355. 
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W końcu zaznaczam, że kwestja poruszana przez Rektora Politechniki nie ma znaczenia 
dla Uniwersytetu Poznańskiego, ze względu na bardzo niski procent studentów żydów120. 

Rektor nie tylko usprawiedliwiał antysemityzm pokrętną wykładnią konstytu-
cji oraz wolnością samostanowienia organizacji różnie profilowanych, lecz także 
częściowo mijał się z prawdą. Niektóre stowarzyszenia akademickie dokonywały 
wówczas tego szczególnego uzupełnienia w swoich statutach, a Senat je zatwier-
dzał. Na przykład korporacje akademickie, które dostosowywały ich treść do 
wymogów płynących z centrali. Analiza różnych statutów poznańskich korporacji 
akademickich, kół naukowych i Bratniej Pomocy pozwala natomiast zauważyć, że 
o wykluczeniu Żydów decydowały kryteria rasistowskie, bo przecież „przechrztów” 
również nie przyjmowano. Dodatkowo, zwłaszcza w przypadku korporacji, an-
tysemityzm rozstrzygał o selekcji kandydatów wespół z polonocentryzmem, na-
cjonalizmem i seksizmem, składającymi się na korporancki etos. Warto również 
wspomnieć, iż niektóre spośród korporacji oraz kół naukowych na uniwersytecie 
nie tylko wykluczały Żydów, ale również organizowały spotkania, na których tzw. 
kwestia żydowska była dyskutowana. Na przykład członkowie silnego liczebnie 
Koła Prawników i Ekonomistów podczas zebrania 19 października 1933 debatowali 
nad nadmiarem Żydów w zawodach prawniczych i koniecznością rozwiązania 
problemu żydowskiego w Polsce121. Korporacja „Chrobria” zapraszała natomiast 
wszystkich zainteresowanych na wykład poświęcony kwestii żydowskiej w Polsce 

„ze szczególnym uwzględnieniem zawodu lekarskiego i adwokatury”122. 
O ile jednak w przestrzeni uniwersyteckiej „paragraf aryjski” służył eliminowa-

niu Żydów ze struktur organizacji studenckich, to żądania ograniczenia ich liczby, 
całkowitego usunięcia z akademii, wprowadzenia getta ławkowego, formułowane 
były przede wszystkim w rezolucjach przyjmowanych na wiecach. W całej Polsce 
walka o realizację tych postulatów toczyła się bowiem, jak ujmuje to Olaf Bergmann, 
w parlamencie (numerus clausus), na łamach prasy oraz właśnie na uniwersyte-
tach123. Wiece natomiast stawały się w dwudziestoleciu międzywojennym „coraz 
potężniejszym i sprawczym narzędziem w rękach studentów narodowych”, o czym 
z kolei pisał Szymon Rudnicki124. Na wiece, rezolucje, memoriały i blokady fak-
tycznie należy spojrzeć jako na instrumenty nacisku, przy użyciu których młodzież 
narodowa próbowała wymuszać na władzach uczelni realizację swoich między 

120 AUAM, Rektorat, sygn. 15/355.
121 APP, Starostwo Grodzkie miasta Poznania, sygn. 58, s. 4, Raport Wydziału Śledczego Komendy 

P.P. m. Poznania dla starosty grodzkiego z dnia 20 października 1933 roku. 
122 AUAM, Organizacje młodzieżowe, sygn. 601/61, s. 326. 
123 O. Bergmann, Narodowa demokracja…, s. 298. 
124 Sz. Rudnicki, Falanga. Ruch Narodowo-Radykalny, Warszawa 2018, s. 195. 
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innymi antyżydowskich postulatów. Ponadto stanowiły one przejaw faszyzacji życia 
na uczelniach, ponieważ przy ich zastosowaniu skutecznie udawało się studentom 
zakłócać przebieg roku akademickiego doprowadzając na przykład do czasowego 
zawieszania zajęć dydaktycznych. Nie inaczej było na Uniwersytecie Poznańskim, 
gdzie dynamika tego wiecowego antysemityzmu współgrała z tym, co w sprawie 
numerus clausus działo się w polskim Sejmie, innych ośrodkach uniwersyteckich, 
a zarazem napędzana była postępującą w latach trzydziestych radykalizacją mło-
dych z obozu narodowego. Widać ją doskonale nie tylko w przejściu od żądania 
numerus clausus do nullus, ale przede wszystkim w postulatach kompleksowego 

„odżydzenia” Polski. To realizacji tego wielkiego projektu podporządkowane były 
głównie antysemickie działania poznańskich studentów narodowców, dla któ-
rych troska o wyrównywanie szans życiowych polskiej młodzieży, zapewnienie 
dostępu do edukacji absolwentom gimnazjów z prowincji etc., stanowiły raczej 
tylko oficjalne uzasadnienie. Zwłaszcza że studenci żydowscy na Uniwersytecie 
Poznańskim w całym dwudziestoleciu stanowili raptem znikomy odsetek ogółu. 

Jak pokazują rezolucje przyjmowane na wiecach z początku lat dwudziestych, 
w istocie dotyczyły one głównie trwającej wówczas w Polsce dyskusji nad nume-
rus clausus. Poznańscy studenci od początku byli w niej aktywni, a wręcz sami 
na forum ogólnopolskim wychodzili z inicjatywą wprowadzenia procentowych 
ograniczeń dla Żydów na uczelniach. Wniosek taki złożyli już w lutym 1920 roku 
na pierwszym zjeździe polskiej młodzieży akademickiej w Warszawie. Tłumaczyli, 
że w świetle „wrogiego zachowania się Żydów wobec Polski i niespełnienia przez 
większą ich część obowiązków obywatelskich”, obok bojkotu gospodarczego, towa-
rzyskiego i kulturalnego należy również ograniczyć im możliwość studiowania125. 
W rezolucjach uchwalanych na wiecach w Poznaniu domagali się, by liczba Żydów 
przyjmowanych na uniwersytet została ustawowo skorelowana z ich procentową 
obecnością w Wielkopolsce, a nie w całym kraju. Stąd też walczyli o klauzulę jeden 
procent zamiast 11 procent, nad czym debatowano wówczas w Sejmie. Studenci 
argumentowali, że przyjmowanie na Uniwersytet Poznański większego odsetka 
Żydów jest niesprawiedliwe, bo zaburza lokalne proporcje i ostrzegali, że spowodu-
je to ich napływ z innych regionów, wskutek czego Żydzi zaczną odbierać miejsca 
polskiej młodzieży z ziem zachodnich126. 

125 Cyt. za: Z. Przybysz, Numerus clausus na uczelniach Drugiej Rzeczypospolitej, [w:] Studia 
i szkice dedykowane Julianowi Baranowskiemu, red. E. Wiatr, P. Zawilski, Łódź 2010, s. 84-85; por. także: 
M. Michalski, Antyżydowskie postawy i działania na Uniwersytecie Poznańskim w okresie międzywojennym, 
w niniejszym tomie.

126 Postulaty i argumenty takie podnoszono na wiecach studenckich zwołanych 14 grudnia 1922 
oraz 15 marca 1923. Zob. np.: Wiec akademicki, „Dziennika Poznański”, nr 287 z 16 grudnia 1922, s. 3; 
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W rezolucji z wiecu studenckiego zwołanego 14 grudnia 1922 podkreślano już 
wprost, że w ciągu długiej walki mieszkańcom Wielkopolski udało się zredukować 

„pasożytniczy element żydowski” do jednego procentu, więc ustalenie wyższego 
parytetu przyjmowania Żydów na studia oznaczałaby zmarnowanie dotychczaso-
wych wysiłków „w walce z żydostwem w naszej dzielnicy”127. Nie chodziło zatem 
wyłącznie o tzw. nadreprezentację Żydów w murach uczelni, ale samą ich obecność 
w Wielkopolsce. O konieczności walki z „zażydzeniem naszego życia kulturalnego”, 
wymagającej „zupełnego odgraniczenia się od elementu żydowskiego” i wyeli-
minowania Żydów ze wszystkich stowarzyszeń akademickich w Polsce, pisano 
natomiast w rezolucji z wiecu zorganizowanego 15 marca 1923128. W dodatkowo 
sporządzonym z niego memoriale przestrzegano, iż brak ustępstwa dla Poznania, 
czyli napływ 11 procent Żydów na uniwersytet wywoła „wśród miejscowej, silnie 
asemicko usposobionej młodzieży poważne wrzenie i rozruchy, które wykoleją 
normalny tok nauki”129.

Postulaty wszechstronnego „odżydzania” życia w Polsce zawierały jednak głów-
nie rezolucje przyjmowane przez narodowców z Uniwersytetu Poznańskiego od 
połowy lat trzydziestych. Efektem wiecu zwołanego przez Młodzież Wszechpolską 
6 grudnia 1935 w westybulu Auli Uniwersyteckiej była rezolucja, w której oświad-
czono, iż miejscowa młodzież akademicka w pełni zdaje sobie sprawę „z koniecz-
ności definitywnego i radykalnego rozwiązania sprawy żydowskiej w Polsce, jako 
problemu, od którego likwidacji zależy przyszłość i wielkość […] narodu i państwa, 
wielkość jego kultury i cywilizacji”. Studenci-narodowcy deklarowali również, iż 

„walkę o ostateczne odżydzenie wszystkich dziedzin życia w Polsce” przeprowadzą 
„wbrew wszelkim zaporom i przeszkodom, aż do ostatecznego zwycięstwa zasad 
państwa narodowego”. Antysemicką kampanię na uniwersytetach otwarcie na-
zwali jednym z fragmentów prowadzonej w całej Polsce walki z Żydami i wobec 
władz uniwersytetu sformułowali żądania idące zdecydowanie dalej niż wszystkie 
dotychczasowe. Oczekiwali bowiem wprowadzenia zasady numerus nullus („już 
ani jednego żyda więcej”), odseparowania jeszcze studiujących Żydów od reszty 
studentów poprzez wyznaczenie im osobnych miejsc w salach wykładowych i pra-
cowniach, („bezwzględnej i niezwłocznej izolacji od żywiołu aryjskiego”), a nawet 
niedopuszczania Żydów do ćwiczeń z anatomii prowadzonych na zwłokach Pola-

Z wiecu akademickiego, „Kurier Poznański”, nr 289 z 17 grudnia 1922, s. 5; Wiec ogólno-akademicki w spra-
wie numerus clausus, „Dziennik Poznański”, nr 65 z 17 marca 1923, s. 3. 

127 Cyt. za: Z wiecu akademickiego, „Kurier Poznański”, nr 289 z 17 grudnia 1922, s. 5. 
128 AUAM, Rektorat, sygn. 15/492. 
129 AUAM, Rektorat, sygn. 15/492, Memorjał Komitetu Wykonawczego wiecu ogólno-akademic-

kiego w Poznaniu, odbytego dnia 15. marca 1923. r. w sprawie konieczności ustawowego ograniczenia 
żydów na Uniwersytecie Poznańskim.
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ków. Ponadto w swojej rezolucji studenci wezwali władze uczelni do pozbawienia 
Żydów pomocy materialnej ze środków uniwersyteckich („stypendiów, pożyczek 
itp.”), ponieważ dostają oni „specjalne zapomogi od wrogiej Polsce finansjery 
międzynarodowej”130. 

W rezolucji tej nie zostało wprawdzie jeszcze użyte słowo getto, ale w praktyce 
to właśnie jego ustanowienia na uniwersytecie się domagano. Pojawiło się ono na-
tomiast wyraźnie w rezolucji podjętej na wiecu akademickim zwołanym 19 stycznia 
1937 w westybulu Auli Uniwersyteckiej. Studenci podkreślili, że od lat „prowadzą 
walkę o czystość nauki polskiej przeciw żydom” i zażądali wprowadzenia „getta na 
wyższych uczelniach w Polsce prawnie usankcjonowanego”131. Efektem tego wiecu 
był również „Memoriał Studentów Uniwersytetu Poznańskiego”, podpisany kilka 
dni później przez prezesów największych kół naukowych, Młodzieży Wszechpol-
skiej, Bratniaka oraz Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego. Występujący jako 

„Narodowy Komitet Akademicki” memoriał sygnowali swoimi nazwiskami Stefan 
Kuminek (prezes Poznańskiego Koła Międzykorporacyjnego), Alfons Kempiński 
(prezes Bratniej Pomocy), Antoni Wolniewicz (prezes Młodzieży Wszechpolskiej), 
Franciszek Przytarski (prezes Koła Prawników i Ekonomistów), Marian Kowalski 
(prezes Koła Medyków) oraz Stanisław Smoleński (prezes Koła Farmaceutów). 
Memoriał ten w pierwszej kolejności trafił do władz poznańskiej uczelni, lecz miał 
również innego adresata w postaci ministra wyznań religijnych i oświecenia pu-
blicznego, do którego został przekazany przez rektora Antoniego Peretiatkowicza. 

Studenci nie przebierali w nim w słowach. Oświadczyli między innymi, że 
jako poznańska młodzież akademicka, choć „wolna od żydów, ale znająca ich 
deprawujące oddziaływanie na otoczenie i świadoma tego, że żyd był i będzie 
wrogiem narodu i państwa Polskiego” solidaryzują się ze studentami z Wilna 
i Warszawy w walce o getto. Sprawa „odżydzenia” uniwersytetów, nauki oraz 

„życia całej Polski” powinna być ich zdaniem „już o tyle dojrzała, aby raz przeciąć 
ten wrzód ropiejący na żywym ciele Narodu Polskiego”. Dlatego mieli pretensje 
do władz państwowych, że w „błahej” sprawie usankcjonowania getta na polskich 
uniwersytetach nie znajdują w niej sojusznika, spotykają ich retorsje, co „powoduje 
różne interpretacje” i może rodzić przekonanie, że „chce się w interesie żydów 
młodzież polską w tej akcji załamać”. Do ministra zwrócili się więc z postulatem 

„wydania zarządzenia ustanawiającego osobne miejsca dla żydów na wyższych 
uczelniach”, natychmiastowego otwarcia zamkniętego w efekcie burd antysemic-

130 AUAM, Rektorat, sygn. 15/363, Rezolucja uchwalona na ogólno-akademickim wiecu, zwo-
łanym przez Młodzież Wszechpolską w dniu 6-ego grudnia 1935 r. w westibulu [westybulu – P.F.] Auli 
Uniwersytetu Poznańskiego. 

131 AUAM, Rektorat, sygn. 15/215. 
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kich Uniwersytetu Wileńskiego oraz zwolnienia aresztowanych z tych samych 
powodów studentów w Warszawie. Kończąc memoriał, zapewniali, iż wyraża on 
opinię nie tylko studentów uniwersytetu, ale również „większości Panów Profe-
sorów naszej uczelni”132. 

Postulat usankcjonowania getta ławkowego dla Żydów na Uniwersytecie Po-
znańskim powracał w rezolucjach przyjmowanych na wiecach organizowanych 
przez wspomniany Narodowy Komitet Akademicki w kolejnych latach. Walka 
o jego wprowadzenie, o czym można przeczytać w rezolucji przyjętej podczas wie-
cu 21 stycznia 1938, była zdaniem poznańskich studentów „zasadniczym etapem 
odżydzenia życia duchowego i materialnego Narodu Polskiego”, a zarazem najważ-
niejszym z ówczesnych postulatów młodzieży. Stąd też stanowczo potępiali oni tych 
spośród profesorów Uniwersytetu Poznańskiego, którzy w grudniu 1937 roku wraz 
profesurą z uniwersytetów w Warszawie i Wilnie podpisali wspólne oświadczenie 
przeciwko gettu ławkowemu133. W opinii poznańskich studentów protest ten był 

„szkodliwy dla kultury Polski”, a jego sygnatariusze nie docenili „ważności niebez-
pieczeństwa żydowskiego” i wystąpili „w obronie wrogiego narodowi polskiemu 
żywiołu żydowskiego”134. Na łamach „Kuriera Poznańskiego” informowano, że ten 
styczniowy wiec zgromadził około dwóch tysięcy studentów135. 

W świetle retoryki uchwalanych rezolucji widać wyraźnie, że w drugiej połowie 
lat trzydziestych walka o getto ławkowe była dla poznańskich studentów raptem 
fragmentem kompleksowej rozprawy z Żydami prowadzonej w środowisku uni-
wersyteckim. Jednakże w horyzoncie ogólnopolskim stanowiła także ważny etap 
urzeczywistnienia planu ich wykluczenia z różnych sfer życia oraz odseparowania 
od narodu polskiego. W ulotce wzywającej na jeden z wieców w sprawie getta, 
mający się odbyć w westybulu Auli Uniwersyteckiej, powiedziano to zresztą wprost, 
odnotowując, iż getto ławkowe „jest zapowiedzią stosunków, jakie we wszystkich 
dziedzinach życia zaprowadzimy w Wielkiej Polsce”136. Nie można zatem wykluczyć, 
że te usilne starania o usankcjonowanie getta wynikały również z nadania mu przez 

132 AUAM, Rektorat, sygn. 15/215, Memoriał Studentów Uniwersytetu Poznańskiego (Odpis).
133 Studenci mieli na myśli słynny list W obronie nauki polskiej, którego sygnatariusze wystąpili 

nie tylko przeciwko gettu ławkowemu, ale także „wszelkim dążeniom do ograniczenia praw ze względów 
wyznaniowych, narodowościowych czy rasowych”. Zob.: W obronie nauki polskiej, [w:] Przeciw antysemi-
tyzmowi. 1936-2009, wybór, wstęp i oprac. A. Michnik, t. 1, Kraków 2010, s. 528-529. Szerzej na ten temat 
zob. teksty: K. Podemskiego Żydzi i antysemityzm w doświadczeniu i tekstach polskich socjologów okresu 
międzywojennego i M. Michalskiego Antyżydowskie postawy i działania na Uniwersytecie Poznańskim 
w okresie międzywojennym w niniejszym tomie.

134 AUAM, Rektorat, sygn. 15/215, Rezolucja z wiecu zebranego w holu auli uniwersyteckiej 
w dniu 21 stycznia 1938 roku. 

135 Z wiecu ogólno-akademickiego, „Kurier Poznański”, nr 34 z 22 stycznia 1938, s. 3. 
136 AUAM, Rektorat, sygn. 15/215, ulotka: Akademicy Narodowcy!
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studentów znaczenia o charakterze symbolicznym w tym wszechstronnym planie 
„odżydzania”. Młodzi narodowcy, nie tylko z Uniwersytetu Poznańskiego, pragnęli 
„gettem” dać przykład, jak postępować z rzekomym żydowskim zagrożeniem dla 
polskiej kultury i zaproponować narzędzie dyskryminacji Żydów możliwe do 
adaptacji poza akademią137. Dlatego właśnie tak bardzo zależało im na jego upra-
womocnieniu przez władze uczelni.

Retoryka antysemicka w przestrzeni uniwersytetu rozbrzmiewała donośnie 
nie tylko podczas wieców. Regularnie posługiwano się nią również w trakcie 
wyborów przeprowadzanych do władz kół naukowych, a zwłaszcza do Bratniej 
Pomocy. Używali jej przede wszystkim narodowcy, którzy między innymi swo-
im ideowym antysemityzmem i programem antyżydowskim próbowali zyskać 
poparcie studentów, chwaląc się przy okazji w ulotkach wyborczych sukcesami 
dotychczas odniesionymi na tym froncie walki. Jednocześnie piętnowali oni kon-
kurentów jako Żydów lub osoby z nimi sympatyzujące, co w założeniu stanowiło 
dyskredytujący ich zarzut. Poza repertuarem dobrze znanych haseł („odżydzenie”, 
żydokomuna, getto) narodowe komitety wyborcze dostosowywały swój program 
do potrzeb potencjalnego elektoratu. Na przykład w 1935 roku podczas wyborów 
do Zarządu Koła Medyków, Narodowy Komitet Wyborczy prezentował statystyki 
mające świadczyć o nadreprezentacji Żydów wśród lekarzy, deklarował walkę 
z „zażydzeniem polskiej medycyny” i postulował jej unarodowienie, by polski 
lekarz mógł służyć „zdrowiu rasy swojego narodu”138. Ten sam komitet wyborczy 
starał się również o miejsca w Zarządzie Koła Prawników, więc w ulotce wyborczej 
wskazywał na problem „zażydzenia judykatury”139. 

Przykłady retoryki antysemickiej używanej podczas wyborów do rozmaitych 
organizacji studenckich, nad którymi studenci z obozu narodowego próbowali 
przejmować kontrolę można mnożyć, ponieważ rozmaite ulotki i odezwy były nią  
nasycone140. Ich lektura pokazuje, że antysemityzmem zabiegali o głosy poparcia 
nie tylko narodowcy. Robiły to również inne organizacje studenckie, funkcjonu-
jące na Uniwersytecie Poznańskim. Antysemickimi hasłami operował między 
innymi Legion Młodych, który powstał jako reprezentacja sanacyjnej młodzieży 

137 Różnych przejawów antysemickiej dyskryminacji wraz z „gettem ławkowym” poznańscy 
Żydzi doświadczyli również w miejscowych szkołach średnich. Na przykład w państwowym gimnazjum 
im. Gotthilfa Bergera, które dziś nosi nazwę III Liceum Ogólnokształcącego im. św. Jana Kantego. Przed 
wojną uczęszczali do niego m.in. Zygmunt Bauman oraz Noach Lasman. Na temat ich przeżyć z lat edu-
kacji gimnazjalnej zob.: A. Domosławski, Wygnaniec. 21 scen z życia Zygmunta Baumana, Warszawa 2021, 
s. 51-53; N. Lasman, Wspomnienia z trzech światów, Poznań 2019, s. 25-35. 

138 BU, sygn. 114377 III, ulotka: Koledzy i Koleżanki Medycy!
139 BU, sygn. 114377 III, ulotka: Narodowy Komitet Wyborczy – Koleżanki i Koledzy!
140 Zob.: BU, sygn. 114377 III; AUAM, Rektorat, sygn. 15/508. 
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na wyższych uczelniach. Zorganizowany na wzór i podobieństwo OWP, choć 
z założenia właśnie tej organizacji miał się przeciwstawić w walce o wpływy wśród 
studentów, proponował „racjonalne” podejście do rozwiązania kwestii żydowskiej 
w miejsce metod stosowanych przez endecką młodzież. Na podstawie dostępnych 
materiałów kolportowanych przez Legion Młodych oraz Młodzież Wszechpolską 
można wręcz powiedzieć, że w drugiej połowie lat trzydziestych organizacje te 
rywalizowały również o to, która z nich jest prawdziwie i skutecznie antysemicka. 
By nie pozostać gołosłownym wystarczy przywołać fragment „Biuletynu Aka-
demickiego Legionu Młodych U.P.” z czasu wyborów do poznańskiej Bratniej 
Pomocy w 1937 roku. Nawiązując do antysemityzmu w wykonaniu Młodzieży 
Wszechpolskiej pisano w nim:

Nie bezprawne wyczyny, ale świadoma praca całego narodu polskiego w dziedzinie 
gospodarki oraz solidarna postawa bojkotu wykluczą żydów z organizmu Polski. Nie 
papierowe ustawy i nie to wszystko, co wyraża się zaprzeczeniem i upośledzeniem 
żydów, jako ludzi, ale czyn nasz i praca, zmierzająca do stworzenia Polski zorganizo-
wanej pracy, do przebudowy społeczno-gospodarczej, wyrzucą raz na zawsze żydów 
z naszych granic. Tutaj leży nasz antysemityzm, nie zagadnienie od święta i wiecu, 
ale żmudna, codzienna praca! [wyróżnienie w oryginale – P.F.]141.

Poznański Legion Młodych poświęcał sprawie żydowskiej uwagę również w swo-
im programie politycznym, widząc jej rozwiązanie w „masowej emigracji Żydów 
z Polski”, do której droga winna prowadzić „nie przez demagogiczne wyczyny, ale 
przez akcję o skali państwowej i pozytywne rozwijanie wartości uśpionych w Naro-
dzie Polskim”142. Na temat nacjonalizmu oraz „kwestii żydowskiej” legioniści organi-
zowali własne spotkania dyskusyjne143, a do zasilania szeregów zachęcali deklarując, 
że walczą „z anarchizowaniem życia polskiego przez żydów”144. Albo oświadczając, iż 
Żydzi jako „element obcy nam duchowo i fizycznie, a w budowie Państwa jak życie 
wykazuje beztwórczy, stracić muszą swe dotychczasowe wpływy i rolę”145. 

Antysemityzmem w czasie wyborów do organizacji studenckich na UP posłu-
giwał się również piłsudczykowsko-lewicowy Związek Polskiej Młodzieży Demo-
kratycznej, podobnie licytując się w tej sprawie z endecją. W wyborach do władz 
Bratniej Pomocy w 1936 roku tak oto młodzież demokratyczna tłumaczyła się 
z zarzutów Młodzieży Wszechpolskiej: 

141 Plotka i rzeczywistość, „Biuletyn Akademicki Legionu Młodych U.P.”, marzec 1937, s. 1. 
142 AUAM, Rektorat, sygn. 15/508, s. 47. 
143 AUAM, Rektorat, sygn. 15/508, s. 49. 
144 AUAM, Rektorat, sygn. 15/508, s. 48. 
145 AUAM, Rektorat, sygn. 15/508, s. 50. 
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Chcąc wyjaśnić tendencyjne, a zarazem niemoralne zakłamanie Młodzieży Wszechpol-
skiej, że jakoby Związek Polskiej Młodzieży Demokratycznej był organizacją żydofilów, 
komunistów i bezwyznaniowców, stwierdzamy: że element żydowski jak i komuni-
styczny jest szkodliwy dla Państwa Polskiego, że religia jest nienaruszalną prywatną 
sprawą każdego człowieka146.

Przez jakiś czas obie te organizacje – Legion Młodych oraz Związek Polskiej 
Młodzieży Demokratycznej – wystawiały w wyborach do Bratniaka wspólną listę, 
występując jako Akademicki Blok Gospodarczy. Zachęcając do głosowania na nią 
w wyborach z 1935 roku pisano, narodowiec nie musi być endekiem, natomiast być 
endekiem znaczy „wymyślać na żydów, a jednocześnie nie mieć żadnego poważ-
nego programu rozwiązania kwestji żydowskiej – co więcej: bronić oskarżonych 
żydków, dobrych klientów adwokackich”. Ulotkę kończono wezwaniem: „Jeżeli 
jesteś prawdziwym narodowcem, jeżeli jesteś uczciwym katolikiem, jeżeli jesteś 
mądrym antysemitą, jeżeli jesteś myślącym studentem – to głosuj tylko na listę nr 1. 
Lista nr 1 jest rdzennie polska i nacjonalistyczna”147. Rok później Akademicki Blok 
Gospodarczy w jednej z ulotek stawiał pytanie, co takiego Młodzież Wszechpolska 
zrobiła dotychczas w sprawie żydowskiej „poza rozbiciem kilkunastu czy kilkudzie-
sięciu głów żydowskich, które jedynie zespoliło mniejszość żydowską i zwiększyło 
jej negatywne ustosunkowanie się do narodu polskiego?”. Jednocześnie na tym 
samym druku ulotnym Związek Polskiej Młodzieży Demokratycznej zapraszał 
na spotkanie: „Endecja większym niebezpieczeństwem dla Polski aniżeli żydzi”148. 

Niewątpliwie ton retoryce wyborczej na Uniwersytecie Poznańskim w latach 
trzydziestych nadawali studenci z radykalizującego się obozu narodowego. Jednak-
że sympatyzujący z sanacją młodzi akademicy nie tylko grali tymi podrzucanymi 
kartami, ale w sprawie żydowskiej proponowali własne scenariusze jej rozwiązania. 
Zapewniali o swoim antysemityzmie i próżno szukać w ulotkach z tego okresu 
stanowczego jego potępienia, odcięcia się od tej formy rasizmu jako kompromitu-
jącego uprzedzenia. Spór pomiędzy różnymi organizacjami studenckimi toczył się 
głównie o sposoby rozwiązania tzw. problemu żydowskiego w Polsce, a nie o samą 
stosowność takiej potrzeby. Podobnie było zresztą na innych uniwersytetach, 
wręcz w całej Polsce, gdzie rozmaite ugrupowania polityczne snuły własne kon-
cepcje rozwiązania owej kwestii żydowskiej149. Ani poznański Legion Młodych, ani 
Związek Polskiej Młodzieży Demokratycznej oficjalnie nigdy nie poparły jednak 

146 BU, sygn. 114377 III, ulotka: Lewica Akademicka / Demokraci łączcie się!
147 BU, sygn. 114377 III.
148 BU, sygn. 114377 III. 
149 Zob.: A. Landau-Czajka, W jednym stali domu. Koncepcje rozwiązania kwestii żydowskiej 

w publicystyce 1933-1939, Warszawa 1998. 
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usunięcia Żydów z uniwersytetu150, nie opowiedziały się za ustanowieniem dla nich 
getta ławkowego. Obie te organizacje próbowały natomiast antysemityzmem się 
wylegitymować i uwiarygodnić w oczach studentów, licząc na ich głosy poparcia. 

Do wyraźnego skonsolidowania się antyżydowsko zorientowanej młodzieży na 
Uniwersytecie Poznańskim oraz w innych ośrodkach akademickich niewątpliwe 
przyczyniły się wydarzenia na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie między 
9 a 12 listopada 1931. Podczas zorganizowanych tam wystąpień antyżydowskich 
doszło do starć, gdzie śmiertelnie raniony kamieniem został polski student Sta-
nisław Wacławski. O jego zamordowanie natychmiast oskarżono Żydów, a wieść 
ta szybko obiegła inne ośrodki akademickie w Polsce, wywołując spontaniczne 
akty przemocy, reakcyjne wiece i uliczne demonstracje151. Rok później we Lwo-
wie, w nocnej bójce z żydowskimi rzemieślnikami, śmiertelnie ugodzony nożem 
został korporant Jan Grodkowski. Następstwa tego zdarzenia były podobne, choć 
okoliczności śmierci zgoła odmienne, co dla narodowej młodzieży nie miało 
znaczenia152. Obaj – Wacławski i Grodkowski – stali się dla niej męczennikami 
w bohaterskiej walce z zagrożeniem żydowskim. Postaciami-ikonami, których kult 
służył pielęgnowaniu resentymentów antyżydowskich i podsycaniu antysemic-
kich nastrojów wśród młodzieży. Na Uniwersytecie Poznańskim również był on 
celebrowany. A niewiele brakowało, by miejscowi studenci już znacznie wcześniej 
zyskali własnego takiego męczennika. 

W dniu 19 lutego 1925 w wyniku pojedynku zginął Zbigniew Łebiński, student 
Wydziału Prawno-Ekonomicznego i działacz Młodzieży Wszechpolskiej153. Satys-
fakcji zażądał inny ze studentów, Kazimierz Bobiński, a powodem tego zatargu 
były słowa wypowiedziane przez Łebińskiego na jednym z wieców. Domagał się 
on bowiem wykluczenia Bobińskiego ze społeczności akademickiej, wskazując na 

150 Najwyraźniej jednak poznański Legion Młodych w samym postulacie numerus nullus nie 
dostrzegał niczego złego. Na pewnym etapie uważał, że nie ma dalszego sensu jego artykułowania przez 
endeków, skoro w roku akademickim 1936/37 nie przyjęto już na Uniwersytet Poznański żadnych studentów 
żydowskich. Oto co legioniści pisali w swojej Odezwie Do Młodzieży Akademickiej Uniwersytetu Poznań-
skiego: „Stojąc na stanowisku, iż zagadnienie numerus nullus na Uniw. Pozn. w stosunku do żydów, stało 
się w bieżącym roku akad. faktem dokonanym twierdzimy, iż frazes nieprzyjmowania żydów na Uczelnię, 
jest tylko i jedynie efektownym trickiem reklamowym endecji”. AUAM, Rektorat, sygn. 15/508, s. 52. 

151 Zob.: A. Srebrakowski, Sprawa Wacławskiego. Przyczynek do historii relacji polsko-żydowskich 
na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, „Przegląd Wschodni” 2004, z. 3, s. 575-601; N. Aleksiun, 
Studenci z pałkami: rozruchy antyżydowskie…, s. 327-369; R. Wapiński, Narodowa Demokracja 1893-1939. 
Ze studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej, Wrocław 1980, s. 291.

152 Jan Grodkowski, którego nazwisko najczęściej zapisywane jest błędnie jako Grotkowski, był 
studentem weterynarii na Uniwersytecie we Lwowie oraz korporantem „Lutyko-Venedii”. W nocy z 26 
na 27 listopada 1932 wdał się w przypadkową bójkę i zmarł w drodze do szpitala na skutek odniesionych 
obrażeń. 

153 Por.: M. Michalski, Antyżydowskie postawy i działania…, w niniejszym tomie.
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dyskredytującą go współpracę z „Głosem Poznańskim”, uznawanym przez narodow-
ców za gazetę żydowską. Jak wynika z przesłuchań sekundantów w tym pojedynku, 
zawiodły próby negocjacji między zwaśnionymi studentami. Bobiński nie zaakcepto-
wał treści ugodowego oświadczenia, które mu przedstawiono i zaproponował własne, 
lecz tego z kolei nie zgodził się podpisać Zbigniew Łebiński. Miało ono brzmieć: 

Oświadczam niniejszym, iż stawiając w dniu 22/1 25 r. wniosek następującej treści: 
„Potępia się postępowanie p. Kazimierza Bobińskiego, jedynego studenta, który poszedł 
na żołd żydowski”, byłem mylnie poinformowany. Zarzut zawarty we wniosku cofam 
i ubolewam nad wyrządzoną krzywdą moralną p. Bob154. 

Oczekiwania tego urażonego studenta o tyle warte są cytatu, bo dobitnie 
pokazują, jaka już wówczas atmosfera panowała wokół tzw. kwestii żydowskiej. 
Jakie napięcia rodziła wśród młodzieży akademickiej, skoro samo posądzenie 
o kontakty z Żydami, sympatię dla nich bądź jakiekolwiek inne związki, miało 
charakter oskarżenia i stanowiło plamę na honorze. 

Po śmierci Łebińskiego „Dziennik Wileński” donosił, iż „zginął on w obronie 
czystości rasy i cywilizacji polskiej przed zalewem żydów i żydowskich popleczni-
ków mających utartą nazwę «szabesgojów»”155. Lokalnie na bohatera i męczennika 
szykował go natomiast „Kurier Poznański”, który już 22 lutego 1925 w apologe-
tycznym wspomnieniu pośmiertnym wyliczał jego przymioty charakteru, zasługi 
dla obozu narodowego, osiągnięcia jako studenta. „Z głębi swych przekonań na-
rodowych stał zawsze na straży czystości życia akademickiego” – podsumowała 
swój wywód redakcja i w imieniu różnych organizacji studenckich wzywała do 
wzięcia udziału w pogrzebie156. Ten natomiast, jak informowano później, miał 
postać „wielkiej manifestacji żałobnej”. Zmarłego, „młodego bojownika idei na-
rodowej”, żegnali rektor Stanisław Dobrzecki, członkowie uczelnianego Senatu, 
profesorowie, dziennikarze, licznie przybyli mieszkańcy Poznania, a zwłaszcza 
młodzież akademicka i jej organizacje. Składano wieńce, specjalny szpaler utwo-
rzyli korporanci, Łebińskiego wspominano w przemówieniach, zaś Młodzież 
Wszechpolska składała nad jego grobem ślubowania dalszej walki. Oto, co pisano 
o nich na łamach „Kuriera Poznańskiego”:

Ale gdy się słyszało wczoraj na cmentarzu ślubowania, które na mogile zmarłego 
składali towarzysze Jego pracy, gdy się widziało te rzesze młodzieży, stojące w sku-

154 AUAM, Rektorat, sygn. 15/448, Sprawy Dyscyplinarne Studentów Pro Anno 1925. 
155 Cyt. za: O. Bergmann, Narodowa Demokracja…, s. 303. 
156 Ś.p. Zbigniew Halk-Łebiński, „Kurier Poznański”, nr 44 z 22 lutego 1925, s. 6. 
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pieniu u grobu, to wiarą napełniało się serce, że ta śmierć tragiczna nie będzie jednak 
bezowocną, że spełnią się ostatnie słowa, któremi żegnał się z przyjaciółmi przed 
zgonem śp. Zmarły: Ja umieram, ale wierzę w to, że krew moja nie pójdzie na marne, 
że śmierć moja pobudzi całą młodzież do służenia czynnego ideałom narodowym, 
którym starałem się zawsze służyć…157.

Redakcja nie miała żadnych wątpliwości, kto ponosił odpowiedzialność za 
śmierć Łebińskiego, jakiej sprawie służył (była to „święta walka o czystość ży-
cia narodowego”) i wskazywała winnych: „W ten sposób żydowskie poczynania 
w Poznaniu uwiecznione zostały skutkiem”158. Pomimo tych propagandowych 
zabiegów, nie udało się jednak z Łebińskiego uczynić męczennika, wpisać do 
panteonu bohaterów antysemickiego ruchu poznańskiej młodzieży akademic-
kiej, uczynić symbolem daniny krwi złożonej w walce z Żydami. Być może było 
na to za wcześnie. Być może na przeszkodzie gloryfikacji Łebińskiego stanęły 
okoliczności jego śmierci, wszak pojedynek jako sposób rozwiązywania sporów 
honorowych budził kontrowersje natury etycznej. Dzień po pogrzebie Łebińskiego, 
o pojedynkach z katolickiej perspektywy, pisał krytycznie na pierwszej stronie 

„Kuriera Poznańskiego” ks. Józef Prądzyński159. Nie jest wykluczone, że jego głos 
mógł mieć jakiś wpływ na powstrzymanie zakusów, by z poznańskiego studenta 
zrobić męczennika.

Kilka lat później nastroje antysemickie uległy już istotnej radykalizacji, więc 
bez jakichkolwiek przeszkód studenci Uniwersytetu Poznańskiego dołączyli do 
rozkręconego również w innych ośrodkach uniwersyteckich kultu narodowych 
bohaterów w osobach Wacławskiego oraz Grodkowskiego. Wiadomość o śmierci 
pierwszego z nich szybko dotarła do Poznania160 i jeszcze wieczorem 12 listopada 
1931 kilka organizacji studenckich zorganizowało w tej sprawie wiec, który odbył 
się w westybulu Auli Uniwersyteckiej161. Poza licznie zgromadzoną młodzieżą 
wziął w nim również udział rektor Jan Sajdak. Z relacji „Kuriera Poznańskiego” 
wynika, że uczestniczący w nim studenci mieli poprzypinane do ubrań „zielone 
wstążeczki na znak solidarności w walce z zalewem żydowskim”162. Informacja 
ta jest o tyle istotna, że to właśnie w odpowiedzi na śmierć Wacławskiego zosta-

157 Pogrzeb ś.p. Z. Łebińskiego, „Kurier Poznański”, nr 46 z 25 lutego 1925, s. 8. 
158 Tamże. 
159 Zob.: J. Prądzyński, Nie zabijaj, „Kurier Poznański”, nr 46 z 25 lutego 1925, s. 1. 
160 Zob.: W Wilnie Żydzi zabili studenta Polaka, „Kurier Poznański”, nr 519 z 11 listopada 1931, 

s. 1; Bandy Żydów w Wilnie napadają i biją chrześcijan, „Kurier Poznański”, nr 520 z 11 listopada 1931, s. 1. 
161 Zob.: Wielki Wiec Ogólnoakademicki, „Kurier Poznański”, nr 522 z 12 listopada 1931, s. 7. 
162 4000 akademików poznańskich manifestuje przeciw gwałtom żydowskim, „Kurier Poznański”, 

nr 523 z 13 listopada 1931, s. 1. 
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ła powołana ogólnopolska organizacja antysemicka pod nazwą „Liga Zielonej 
Wstążki”163. Należeli do niej głównie studenci, a zielona wstążka była nie tylko 
znakiem rozpoznawczym jej członków, lecz także swoistą deklaracją ideową. „Kto 
tę wstążeczkę zakłada – pisano w ulotce Ligi – zobowiązuje się tem samem do 
wytrwałej i nieugiętej walki z żydostwem”164. 

W przyjętej na wiecu rezolucji mówiono o polskich ofiarach „rozwydrzonych 
żydowskich bojówek”, zagrzewano do dalszej walki z Żydami, widząc w nich „naj-
niebezpieczniejszy element dla przyszłości narodu i państwa, dla ducha i cywilizacji 
narodowej” etc. Podjęto również dodatkową uchwałę, w której zapowiedziano spe-
cjalną mszę w kaplicy Nowego Domu Akademickiego za duszę „zamordowanego 
w ohydny sposób przez Żydów”. Wezwano również studentów, by nie uczestniczyli 
tego dnia w wykładach i ćwiczeniach. Po zakończonym wiecu zgromadzeni udali 
się w okolice Starego Rynku, gdzie przed wojną mieszkało wielu poznańskich 
Żydów. Atakowano przypadkowo napotkanych, wyrzucano ich z kawiarni, wzno-
szono antysemickie okrzyki. Niezbędna była interwencja policji, która zatrzymała 
kilkadziesiąt osób165. Zbliżony scenariusz wydarzeń powtórzył się w dniu wspo-
mnianej mszy, dokładnie dzień po pogrzebie Wacławskiego. Uczestniczył w niej 
również rektor Jan Sajdak oraz inni profesorowie. Tym razem jednak biorący w niej 
udział studenci udali się po jej zakończeniu na ulicę Grunwaldzką, gdzie pod bu-
dynkiem uniwersyteckim protestowali przeciwko domniemanemu zatrudnieniu 
przez profesora Stefana Różyckiego, kierownika Zakładu Anatomii, Żyda jako 
swojego asystenta. Dopiero stamtąd, podobno w dwukilometrowym pochodzie, 
zebrani przeszli w okolice Starego Rynku, na którego teren wstępu strzegła policja, 
udaremniając tego dnia potencjalne akty przemocy166. 

Rok później we Lwowie zginął Jan Grodkowski, co również pociągnęło za sobą 
falę antyżydowskich wystąpień we wszystkich miastach uniwersyteckich. W Pozna-
niu wiec protestacyjny zwołany przez studentów z okazji uroczystości pogrzebo-
wych Grodkowskiego poprzedziła msza święta, która odbyła się również w kaplicy 
Nowego Domu Akademickiego i odprawił ją ks. Józef Prądzyński. Z tego właśnie 
powodu 30 listopada 1932 w godzinach od 9 do 15 rektor Stanisław Pawłowski za 
zgodą senatu zawiesił zajęcia na uniwersytecie, co tłumaczył prorektor Jan Sajdak 
podczas wiecu, aby „dać młodzieży sposobność do poważnego zamanifestowania 

163 Zwraca na to uwagę między innymi Jacek Misztal, Związek Akademicki…, s. 222.
164 Ulotka „Ligi Zielonej Wstążki” w zbiorach autora. 
165 Cyt. za: 4000 akademików poznańskich manifestuje…, s. 1.
166 Zob.: Wielka manifestacja żałobna młodzieży poznańskiej, „Kurier Poznański”, nr 526 z 14 li-

stopada 1931, s. 1. 
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przeciwko gwałtom żydowskim na osobach studentów – Polaków”167. Wraz z inny-
mi profesorami wziął również udział w wiecu zorganizowanym w westybulu Auli 
Uniwersyteckiej, gdzie wśród innych antysemickich wystąpień, osobiście nawoły-
wał młodzież „do walki z żydostwem, planowanej, spokojnej i przemyślanej”. Skut-
kiem wiecu było przyjęcie kolejnej antyżydowskiej rezolucji, w której nawoływano 
do zamknięcia przed nimi polskich granic, surowego ukarania winnych zamordo-
wania polskich studentów, kary banicji dla „Żydów przestępców politycznych” oraz 
bojkotu wszystkiego, co żydowskie168. Wiec ten również zakończył się pochodem 
przez miasto oraz zamieszkami, w których przez narodowców pobity został pro-
fesor uniwersytetu Stanisław Nowakowski169. Na łamach „Kuriera Poznańskiego” 
zarzucono mu podejrzaną „zoologiczną sympatię dla Żydów i Żydówek”170. 

Śmierć obu studentów stała się użytecznym pretekstem do eskalacji antyży-
dowskich nastrojów na uczelniach. W kolejne rocznice tamtych wydarzeń na uni-
wersytetach w całej Polsce narodowa młodzież przygotowywała akademie ku czci 
swoich bohaterów, a na łamach prasy publikowano odświeżające pamięć nekrologi. 
Analogicznie działo się na Uniwersytecie Poznańskim, gdzie ten polityczny kult 
zmarłych praktykowany był przez całe lata trzydzieste. Już w pierwszą rocznicę 
śmierci Wacławskiego, 10 listopada 1932, w kaplicy Nowego Domu Akademickiego 
odbyła się z tej okazji msza połączona z kazaniem księdza J. Prądzyńskiego. Przede 
wszystkim jednak tego dnia w holu Nowego Domu Akademickiego, w obecności 
profesora Jana Sajdaka, delegacji korporacji akademickich oraz innych zgroma-
dzonych, odsłonięta została tablica o następującej treści: „Pamięci Stanisława 
Wacławskiego, studenta Uniwersytetu Stefana Batorego, ukamienowanego przez 
Żydów w walce o polskość wyższych uczelni w Wilnie w dniu 10 listopada 1931 r.”171. 

W następnych latach kultywowano już w Poznaniu pamięć dwóch bohaterów 
walki z Żydami, a ich portrety trafiły na ściany w pomieszczeniach niektórych 
organizacji studenckich172. Stanisława Wacławskiego „ukamieniowanego przez 
Żydów w Wilnie” oraz Jana Grodkowskiego „zamordowanego przez zbirów ży-
dowskich we Lwowie”, bo tak właśnie pisano o nich w jednej z odezw do młodzieży 
akademickiej, zapraszając ją do udziału w rocznicowych obchodach. „Pamięć 

167 Manifestacje młodzieży akademickiej, „Dziennik Poznański”, nr 277 z 1 grudnia 1932, s. 4.
168 Cyt. za: Manifestacje antyżydowskie, „Kurier Poznański”, nr 550 z 1 grudnia 1932, s. 2. 
169 Zob.: Brutalne pobicie profesora Uniw. Pozn. oraz idących w towarzystwie jego dwu pań, „Dzien-

nik Poznański”, nr 278 z 2 grudnia 1934, s. 4. 
170 Zoologiczna sympatia dla Żydów i Żydówek, „Kurier Poznański”, nr 554 z 4 grudnia 1932, s. 10. 
171 AUAM, Rektorat, sygn. 15/345, s. 140, wycinek z prasy: Pamięci Stanisława Wacławskiego, 

„Nowy Kurjer”, nr 261 z 12 listopada 1932, s. 8.
172 Informację taką podaje: A.K. Kłys, Tajemnica Pana Cukra. Polsko-żydowska wojna przed wojną, 

Warszawa 2015, s. 250. 
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o tych, którzy padli z ręki wroga za najświętsze nasze ideały, nie może wśród 
nas zginąć” – to cytat z tej samej odezwy173. Organizowane przez poznańskich 
narodowców akademie żałobne odbywały się w budynkach uniwersyteckich. Za-
zwyczaj w Collegium Minus, ale także w Collegium Medicum. Zachowana kore-
spondencja w sprawach udostępnienia sal pokazuje, że z inicjatywą wychodziła 
przede wszystkim Młodzież Wszechpolska, na co godziły się władze rektorskie. 
Udział w tych spotkaniach brał nie tylko prof. Jan Sajdak, ale także późniejszy 
rektor Stanisław Runge. Kiedy w 1934 roku nie mógł się pojawić, dziękował za 
zaproszenie i tłumaczył przyczyny swojej nieobecności w liście adresowanym do 
Zarządu Młodzieży Wszechpolskiej174. 

Na podstawie programu „Uroczystej Akademji Żałobnej ku czci śp. Stanisława 
Wacławskiego i Jana Grodkowskiego” z 10 listopada 1936 wiadomo, jak wyglądał 
jej przebieg: „1. Zagajenie; 2. Apel poległych; 3. Przemówienie prof. Jerzego By-
kowskiego; 4. Przemówienie kol. Antoniego Dargasa; 5. Hymn Młodych – zakoń-
czenie”175. Nie znamy treści wystąpień prelegentów, lecz pewne wyobrażenie na ten 
temat daje ulotka Młodzieży Wszechpolskiej, w której znajduje się bezpośrednie 
odniesienie do jednej z takich akademii: 

Akademicy Narodowcy! Uczestniczyliśmy w ubiegłym tygodniu w szeregu wspaniałych 
manifestacyj narodowych, urządzonych przez Młodzież Wszechpolską. W żałobną 
rocznicę śp. Wacławskiego i Grotkowskiego, poległych z ręki żydowskiej, złączyliśmy 
się wszyscy w hołdzie cieniom naszych bohaterów. Krew ich i dziesiątek innych, którzy 
za Wielką Polskę polegli, złączyła nas wszystkich na śmierć i życie w nieubłaganej 
walce o Narodową Polskę. Przelana młoda ich krew nie żąda naszej pomsty, ale go-
towości położenia dla sprawy nawet ofiary życia, przed którą narodowiec cofnąć się 
nie może. Akademicka Młodzież Narodowa Poznania wykazała w tym swą krzepką 
i zdecydowaną jedność. Od walki z żydostwem nie powstrzyma nas dzisiaj nic, ani 
fałszywe alarmy humanitaryzmu, ani nierozumnie pojęte zjednoczeniowe mrzonki. 
Walkę tę wygramy za wszelką cenę176.

Te organizowane w całej Polsce rocznicowe „manewry jesienne”, służyły nie 
tylko stymulowaniu antysemityzmu, ale także, jak podkreśla Szymon Rudnicki, 
mobilizowaniu młodych z obozu narodowego oraz rekrutacji nowych członków177. 
Narodowa młodzież akademicka wykorzystywała je również jako okazję do zwo-

173 AUAM, Rektorat, sygn. 15/508, s. 87.
174 AUAM, Rektorat, sygn. 15/391, s. 106.
175 AUAM, Rektorat, sygn. 15/391, s. 5. 
176 AUAM, Rektorat, sygn. 15/508, ulotka: Akademicy Narodowcy!
177 Sz. Rudnicki, Falanga…, s. 183. 
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ływania wieców, na których formułowano coraz bardziej radykalne postulaty 
antyżydowskie, przypominając o poniesionych dotychczas ofiarach. Dochodziło 
wówczas także do stosowania wobec Żydów przemocy fizycznej nie tylko w bu-
dynkach akademickich, ale także poza nimi. 

Na Uniwersytecie Poznańskim, podobnie zresztą jak na innych uniwersyte-
tach w Polsce, Żydzi byli obiektem przemocy w ciągu całego roku akademickiego, 
choć bez wątpienia wskazać można momenty jej szczególnego zintensyfikowania. 
W warstwie werbalnej płynęła ona w ich stronę z rezolucji przyjmowanych na 
wiecach. Szczególnie donośnie rozbrzmiewała podczas wyborów do różnych gre-
miów akademickich, lecz agresywnym antysemityzmem na co dzień nasycone były 
rozmaite druki ulotne, odezwy, apele, plakaty oraz czasopiśmiennictwo studentów 
z obozu narodowego. Słowa kształtowały nienawistną atmosferę, a militaryzacja 
języka sprzyjała przemocy fizycznej, do której w połowie lat trzydziestych docho-
dziło w budynkach Uniwersytetu Poznańskiego. Przypadki jej stosowania zdarzały 
się jednak już wcześniej, o czym świadczyć może usunięcie siłą studentów Adama 
Halberstadta i Alfreda Lewiego z zajęć na Wydziale Lekarskim przez ich polskich 
kolegów w październiku 1921 roku178. 

Wraz z postępującą radykalizacją narodowej młodzieży przemoc wobec Żydów 
stała się dla nich realnym zagrożeniem w codziennym życiu akademickim. Bez 
wątpienia do najbardziej drastycznych jej aktów doszło w listopadzie i grudniu 
1935 roku w ramach przedłużonych „manewrów jesiennych”. Do opuszczania sal 
wykładowych i pracowni zmuszono studentów żydowskich 23 listopada 1935 na 
wydziałach: Prawno-Ekonomicznym, Medycznym i Rolniczo-Leśnym179. W na-
stępnych dniach wyrzucano ich siłą również w innych budynkach uniwersyteckich, 
a wobec eskalacji przemocy bezradny rektor Runge zwrócił się o pomoc do policji. 
Przez kilka dni patrolowała ona korytarze i wraz z woźnymi legitymowała wcho-
dzących do budynków uczelni. Szybko jednak została wycofana po tym, gdy prezes 
Młodzieży Wszechpolskiej obiecał rektorowi, że jeśli policja zniknie, to „uczyni co 
będzie mógł”, aby uspokoić wzburzoną brać akademicką180. Najwyraźniej słowa nie 
dotrzymał, bo wraz z początkiem grudnia fala przemocy na Uniwersytecie Poznań-
skim wyraźnie wezbrała. Studentów żydowskich dalej brutalnie wyrzucano z sal 
wykładowych oraz pracowni, wielu zostało dotkliwie pobitych, byli ranni. Ucie-
kający przed oprawcami szukali schronienia na pobliskich posterunkach policji. 
Doskonały wgląd w przebieg wydarzeń, jakie miały miejsce w dniach 2-4 grudnia 

178 AUAM, Rektorat, sygn. 15/343; por.: M. Michalski, Antyżydowskie postawy i działania…, w ni-
niejszym tomie.

179 Dzień wczorajszy na uczelniach w Poznaniu, „Kurier Poznański”, nr 542 z 24 listopada 1935, s. 1. 
180 Policja z uniwersytetu wycofana, „Kurier Poznański”, nr 546 z 27 listopada 1935, s. 3. 
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1935 w Collegium Chemicum, Collegium Medicum oraz Collegium Minus, daje 
memoriał studentów żydowskich przekazany na gorąco rektorowi181. Detalicznie 
odtworzony przebieg zajść pozwala poczuć atmosferę tamtych dni, w której zna-
czące jest i to, że ofiary doskonale znały agresorów, podają ich imiona i nazwiska, 
bo to przecież koledzy ze studiów. O panującej w późniejszych latach atmosferze 
przemocy i zastraszenia wiele mówi również artykuł z „Kuriera Poznańskiego”, 
w którym zdawano relację z zapisów na rok akademicki 1937/38:

Nie mniejszą radością napawa serca nie tylko studentów, ale i całego społeczeństwa 
polskiego, inny jeszcze fakt. Otóż Żydzi zrozumieli wreszcie, że nie ma dla nich miejsca 
na uczelni polskiego i narodowego Poznania. W czasie zapisów nie widać było wcale 
twarzy niearyjskich. Nie można było znaleźć Żydów, choćby „na lekarstwo”, mimo 
poszukiwań po całym gmachu Coll. Minus. Dopiero w godzinach popołudniowych, 
kiedy opustoszały korytarze i znikły ogonki sprzed dziekanatów, zjawiały się indy-
widua tak dobrze znanego nam elementu i bezpieczne od „chuliganerii” studiowały 
zapamiętale wszystkie ogłoszenia i druki. Jednak wystarczyło pojawienie się jakiegoś 
studenta, który by baczniej spojrzał na nosy „popołudniowych gości”, a znikały one 
bez śladu, chociaż nie bez… zapachu. Młodzież narodowa bacznie stała na posterunku 
i wszelkich sił dołożyła, by już w obecnych ramach ustrojowych państwa rozwiązać 
kwestię żydowską na swoim odcinku. Przypuszczać należy, że ta twarda i nieugięta 
postawa wszechpolaków zrobi swoje. Nic to, że kilku żydków na gwałt pcha się na naszą 
uczelnię […]. Za dwa lata Uniwersytet Poznański będzie całkowicie wolny od Żydów182. 

Z innego artykułu na tej samej stronie „Kuriera” wynika, że młodzież naro-
dowa „stała bacznie w czasie zapisów na posterunku” już w poprzednim roku 
akademickim i odniosła wielki sukces. Informowała bowiem, że „wojnę uniwer-
sytecką z Żydami” w Poznaniu wygrano, a Uniwersytet Poznański może stać się 
drogowskazem, gdyż od tamtego czasu na pierwszy rok studiów nie przyjęto już 
ani jednego Żyda183. W Archiwum UAM nie zachowały się żadne dokumenty 
świadczące o tym, by odbyło się to w drodze jakiegoś rozporządzenia, wydane-
go przez władze uczelni. Triumf narodowców potwierdzają natomiast statystyki 
nowych studentów przyjętych na Uniwersytet Poznański w latach 1936-1939184. 
Być może zatem cel, do którego zmierzali w środowisku uniwersyteckim udało 
im się osiągnąć nie drogą formalnych regulacji, lecz szczuciem i sianiem strachu. 

181 AUAM, Rektorat, sygn. 15/363. 
182 „Migawki”, „Kurier Poznański”, nr 450 z 2 października 1937, s. 12. 
183 Uniwersytet Poznański drogowskazem, „Kurier Poznański” nr 450 z 2 października 1937, s. 12. 
184 AUAM, Rektorat, sygn. 15/34. 
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POZA AKADEMIĄ

W służbie antysemityzmu poznańscy studenci występowali również poza murami 
uczelni. Przede wszystkim w przestrzeni miejskiej Poznania, gdzie organizowali 
antyżydowskie manifestacje, brali udział w pobiciach albo aktach dewastowania 
żydowskiego mienia, walczyli o „odżydzenie” polskiej kultury. Zajmowali się 
tym nie tylko w latach trzydziestych, gdy fala wymierzonej w Żydów przemocy 
rozlała się po całej Polsce, ale i wcześniej. Z ustaleń Sabiny Haszyńskiej wynika, 
że związani z endecją studenci w aktywny sposób włączyli się do akcji bojkotu 
żydowskiego handlu. Na terenie miasta pełnili warty przed żydowskimi sklepa-
mi, by nie dopuszczać do nich klientów. W jednej z takich akcji w listopadzie 
1928 roku wzięło udział około 300 osób z różnych środowisk i przerodziła się 
ona w nielegalną demonstrację na poznańskim Starym Rynku oraz sąsiadujących 
z nim ulicach. Jej uczestnicy, w tym studenci, wszczynali burdy przed żydowskimi 
sklepami i firmami Braci Cohn, Sandera, Rosenkrantza, Salingera i Kronenberga. 
Poleciały szyby, zdewastowano jeden szyld sklepowy, interweniowała policja, która 
nie spisała jednak numerów legitymacji studenckich, co uniemożliwiło wszczęcie 
przez władze uczelni postępowań dyscyplinarnych185.

Niespełna rok później poznańscy studenci przyłączyli się do zajść antyży-
dowskich, które rozpoczęły się we Lwowie, lecz swym zasięgiem objęły także inne 
ośrodki uniwersyteckie. Powodem wystąpień była rzekoma prowokacja podczas 
odbywającej się we Lwowie procesji z okazji Bożego Ciała. Jej przebieg miały 
zakłócić uczennice żydowskiego gimnazjum, które gwiżdżąc, krzycząc oraz rzu-
cając kamieniami w uczestników procesji, dopuściły się obrazy uczuć religijnych 
katolików. W ich obronie wystąpili uzbrojeni w pałki studenci Lwowa, wielu Ży-
dów zostało pobitych, demolowano sklepy, szkoły, a zamieszki na ulicach miasta 
trwały kilka dni186. Atmosferę w Poznaniu od samego początku podgrzewał zwią-
zany z endecją „Kurier Poznański”, wspierający narodową młodzież. Już dzień po 
zajściach we Lwowie na pierwszej stronie dziennika krzyczano tytułem: „Nowa 
niesłychana prowokacja żydowska we Lwowie”187, zaś w kolejnych numerach pi-
sano o dalszych zdarzeniach i podsycano nienawiść188. Ostatecznie, solidarność 

185 Zob.: S. Haszyńska, Manifestacje…, s. 201. 
186 Zob.: A. Polonsky, A Failed Pogrom: The Demonstration in Lwów, June 1929, [w:] The Jews of 

Poland Between Two World Wars, red. Y. Gutman, E. Mendhelson, J. Reinharz, Ch. Shmeruk, Hanover – 
London 1989, s. 109-125. 

187 Nowa niesłychana prowokacja żydowska we Lwowie, „Kurier Poznański”, nr 251 z 3 czerwca 
1929, s. 1. 

188 Zob. np.: Demonstracje antyżydowskie we Lwowie, „Kurier Poznański”, nr 253 z 4 czerwca 1929, 
s. 1; Wzburzenie wśród młodzieży akademickiej we Lwowie, „Kurier Poznański”, nr 255 z 5 czerwca 1929, 
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ze Lwowem postanowili wyrazić studenci z Poznania, którzy na godzinę 17:00 
w dniu 8 czerwca 1929 zwołali „wielkie zebranie manifestacyjne”. Do wzięcia 
w nim udziału wzywali słowami:

Rodacy! Ostatnie wypadki lwowskie niewątpliwie wstrząsnęły całą Polską. W dnu 
1 czerwca na głowy uczestników procesji Bożego Ciała posypały się z okien gimna-
zjum żydowskiego odłamki cegieł i kamienie. Rozwydrzone żydostwo nie wahało 
się sprowokować w ten sposób najświętszych uczuć religijnych katolickiej ludno-
ści bohaterskiego grodu orląt lwowskich. Na prowokację tę, niebywałą dotychczas 
w dziejach naszego Narodu, zareagowała pierwsza w męskim i stanowczym odruchu 
polska młodzież akademicka we Lwowie […]. Poznań, który zawsze manifestował swą 
solidarność z wystąpieniami Lwowa i tym razem nie może pozostać w tyle. Niech głos 
stolicy Wielkopolski rozlegnie się potężnym echem, niech przekona wrogów Polski, 
że nadszedł kres naszej cierpliwości189. 

Wśród organizatorów tego zebrania znalazło się wiele organizacji studenckich, 
w tym Młodzież Wszechpolska, Poznańskie Koło Międzykorporacyjne, ale także 
Sodalicja Mariańska Akademików, Akademickie Koło Misyjne oraz Zrzeszenie 
Akademickich Kół Prowincjonalnych. Do udziału w nim zachęcano podkreśla-
jąc, że wiec jest otwarty, „wstęp wolny dla wszystkich”190, a zatem nie tylko dla 
studentów, co zmieniało jego akademicki charakter. Prawdopodobnie z tego 
właśnie powodu ówczesny rektor Edward F. Lubicz-Niezabitowski w ostatniej 
chwili wycofał wcześniejszą zgodę, by zgromadzenie odbyło się w westybulu 
Collegium Medicum191. O tej decyzji przybyli na miejsce uczestnicy dowiedzieli 
się dopiero od profesora Stefana Różyckiego, pełniącego wówczas funkcję dzieka-
na Wydziału Lekarskiego. Oburzona młodzież udała się na dziedziniec Nowego 
Domu Akademickiego przy Wałach Leszczyńskiego, gdzie wiec przeniesiono192. 
Poza antysemickimi wystąpieniami mówców przyjęto na nim rezolucję, w której 
deklarowano solidarność ze studentami lwowskimi, domagano się surowego 
ukarania winnych zakłócenia procesji, zamknięcia żydowskiego gimnazjum, 
z którego poleciały kamienie. Akcentowano także, że ten brutalny atak „jest tylko 

s. 1; Strajk powszechny lwowskiej młodzieży akademickiej, „Kurier Poznański”, nr 256 z 6 czerwca 1929, 
s. 1; Dokoła wypadków lwowskich, „Kurier Poznański”, nr 257 z 6 czerwca 1929, s. 1; Dokoła wypadków 
lwowskich, „Kurier Poznański”, nr 258 z 7 czerwca 1929, s. 1. 

189 Wielkie zebranie manifestacyjne w sprawie wypadków lwowskich, „Kurier Poznański”, nr 260 
z 8 czerwca 1929, s. 1. 

190 Wielkie Zebranie Manifestacyjne, „Kurier Poznański”, nr 259 z 7 czerwca 1929, s. 3. 
191 Początkowo wyrażona przez rektora pisemna zgoda na organizację tego wiecu znajduje się 

w AUAM. Zob.: AUAM, Rektorat, sygn. 15/391. 
192 Na temat okoliczności odwołania tego wiecu zob.: S. Haszyńska, Manifestacje…, s. 201-203. 
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jednym z przejawów rosnącego wciąż rozzuchwalenia żydostwa”, które wcześniej 
już wielokrotnie „w sposób bezwzględny dało wyraz swej nienawiści do wiary 
katolickiej”193. 

O tym, co po zakończonym wiecu dalej działo się na ulicach Poznania, można 
przeczytać w sprawozdaniu przygotowanym przez Adama Mizgalskiego, ówczesne-
go dyrektora Miejskiego Urzędu Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego. Chcąc 
przekonać się, jak wygląda sytuacja, wybrał się on na „objazd miasta” w okolice 
bożnic oraz ulicy Żydowskiej i napotkał zmierzający tam „pochód złożony ze 
studentów w czapkach, wyrostków i gawiedzi w liczbie około 200 osób”. Wezwania 
do rozejścia nie poskutkowały, wobec czego Mizgalski udał się do Komendy Poli-
cji, skąd na jego polecenie wysłany został pluton konny oraz dwa piesze oddziały 
policji. Tymczasem tłum przybierał na liczebności, zaczęto wybijać szyby w syna-
gogach. „Gdy policja rozproszyła manifestantów w jednym miejscu – relacjonował 
Mizgalski – poczęły się tworzyć nowe środowiska, tak że w pewnej chwili mieli-
śmy aż 8 miejsc, gdzie ściągnięte dalsze oddziały policji musiały interweniować. 
Między innemi tłum wtargnął także na Plac Wolności i Stary Rynek”. Ostatecznie 
sytuację udało się opanować, aresztowano łącznie 37 osób, w tym dziewięciu stu-
dentów. Bilans strat objął nie tylko wspomniane szyby w synagogach, bo oprócz 
nich „wybito także szereg szyb wystawowych w składach żydowskich oraz domach 
zamieszkałych przez żydów”194. Uchwałą magistratu podjętą 11 czerwca 1929 za-
decydowano, że zlikwidowanie i pokrycie kosztów szkód powstałych w wyniku 
tej antyżydowskiej przemocy, przejęły władze miasta. Wstawienie szyb w oknach 
zlecono Wielkopolskiej Hurtowni Szkła195.

W latach dwudziestych poznańscy studenci angażowali się również w walkę 
o „odżydzenie” polskiej kultury, o czym świadczyć mogą zamieszki, do których 
doprowadzili 4 czerwca 1926 w Teatrze Polskim. Za antypolską i żydowską uznali 
wówczas sztukę Marii Jehanne Wielopolskiej zatytułowaną Nuwopowry, więc 
postanowili doprowadzić do jej usunięcia z repertuaru. W tym celu, jak wynika 
z raportów policji, wykupili sporą część biletów i gremialnie udali się na przed-
stawienie. Podczas drugiego aktu, gdy ze sceny padły nazwiska Juliana Tuwima 
oraz Antoniego Słonimskiego, na widowni odezwały się gwizdy, a przybyli stu-
denci zaczęli wznosić okrzyki „skandal”, „dość tych żydowskich pomyj na Polskę”, 

193 Cyt. za: Wielki wiec w Poznaniu w sprawie wydarzeń lwowskich, „Kurier Poznański”, nr 262 
z 9 czerwca 1929, s. 1-2. 

194 APP, Komenda Policji Państwowej miasta Poznania mikrofilm nr 076485, Sprawozdanie 
MUBiPP z dnia 12 czerwca 1929 r. o przebiegu zajść ulicznych w dniu 8 VI 1929 r.

195 APP, Komenda Policji Panstwowej miasta Poznania mikrofilm nr 076485, Uchwała Magistratu 
z dnia 11 czerwca 1929 roku.
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„żydostwo”, „przerwać przedstawienie”. Spektakl faktycznie został przerwany, a na 
terenie Teatru Polskiego doszło do zamieszek z udziałem wezwanej policji. Dwa 
dni później studenci ponowili próbę. Pojawiło się ich łącznie około 150, „byli 
uzbrojeni w grube kije i w większej części zabrali czapki z sobą ukrywając je pod 
marynarką”. Przed rozpoczęciem spektaklu ze sceny głos zabrał prezydent miasta 
Poznania, który prosił, „aby młodzież akademicka zachowała się spokojnie”, tłu-
maczył między innymi, że „Teatr Polski nie jest terenem polityki”. Najwyraźniej 
udało mu się studentów przekonać, ponieważ tym razem do żadnych zajść już 
nie doszło196.

Dziesięć lat później akademicy-narodowcy odnieśli już sukces, bo 27 listopa-
da 1936 skutecznie udało im się nie dopuścić do wystawienia w Teatrze Polskim 
przedstawienia Kariera Alfa Omegi Juliana Tuwima i Mariana Hemara, z którym 
w Poznaniu gościł kabaret „Cyrulik Warszawski”. Przeszkodą było pochodzenie 
autorów i troska o czystość kultury polskiej. Młodzież akademicka wysłała w tej 
sprawie oświadczenie do redakcji „Kuriera Poznańskiego”, grożąc dyrekcji, że jeśli 
nie odwoła przedstawienia, to „wysnuje na przyszłość wobec Teatru Polskiego 
wszelkie konsekwencje”197. Po rozpoczęciu pierwszego z zaplanowanych spekta-
kli obecni na sali studenci natychmiast go przerwali, informując przybyłych, że 

„wystawiana sztuka jest żydowska” i zażądali opuszczenia przez nich budynku. 
„Wśród publiczności – pisano na łamach „Kuriera” – byli również Żydzi, którzy 
wzbraniali się początkowo opuścić teatr, lecz młodzież spowodowała ich wyjście. 
Przed teatrem zgromadziły się liczne grupy studentów”198. Wszystkie kolejne za-
planowane przedstawienia Kariery Alfy Omegi zostały anulowane. 

Nie były to zresztą jedyne interwencje podejmowane przez poznańską młodzież 
akademicką wobec instytucji kultury tudzież miejsc towarzyskich spotkań, w walce 
o ich „odżydzenie’’. Do sprawozdania z działalności Młodzieży Wszechpolskiej, 
przyjętego na walnym zebraniu tej organizacji 31 października 1929, w poczet 
zasług wpisano zajęcie się sprawą sztuki Murzyn Warszawski autorstwa „żyda 
Słonimskiego”, wystawianej w kinie Metropolis199. Dwa lata później, kiedy miasto 
stało się areną zamieszek wywołanych po wiecu po śmierci Wacławskiego, studenci 
wtargnęli do kawiarni Dobskiego przy ulicy Fredry, gdzie domagali się od jej gości 
wyjścia na znak protestu przeciwko zatrudnionej tam żydowskiej orkiestrze200. 

196 APP, Akta miasta Poznania, sygn. 10.841; zob. także: Zajścia w Teatrze Polskim, „Kurier Po-
znański”, nr 253 z 5 czerwca 1926, s. 3. 

197 W sprawie sztuki Hemara i Tuwima, „Kurier Poznański”, nr 554 z 28 listopada 1936, s. 5. 
198 Pod naciskiem opinji publicznej, „Kurier Poznański”, nr 555 z 28 listopada 1936, s. 1. 
199 AUAM, Rektorat, sygn. 15/391.
200 4000 akademików poznańskich manifestuje…, s. 1. 
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Z kolei w rezolucji przyjętej podczas wiecu zwołanego po śmierci Grodkowskie-
go od władz miasta żądano, by w Filharmonii Poznańskiej przestano zatrudniać 
żydowskich solistów, a w Teatrze Nowym żydowskich aktorów201. Dyrekcja Teatru 
Nowego wydała zresztą w tej sprawie specjalne oświadczenie, które opublikowano 
na łamach „Kuriera Poznańskiego”: 

W związku z wiadomością, rozszerzaną wśród kół akademickich, jakoby Teatr Nowy 
i Komedja Muzyczna zatrudniały pracowników Żydów, dyrekcja tych teatrów stwierdza 
kategorycznie, że w składzie personelu artystycznego i technicznego obu teatrów nie 
jest zatrudniony ani jeden Żyd i wszelkie pogłoski na ten temat polegają całkowicie 
na omyłce202.

W listopadzie 1935 roku, po uroczystościach z okazji kolejnej rocznicy śmierci 
„poległych kolegów narodowców”, zorganizowanych w Nowym Domu Akademic-
kim (msza) i Collegium Medicum (akademia), poznańscy studenci w ramach 
swojej kampanii judenfrei udali się natomiast do kawiarni Esplanada. Młodzież 
akademicka „interweniowała” tam przywiedziona informacją, że od kilku dni 
tamtejszą orkiestrą dyryguje Arkadiusz Flato, „wysiedlony z Niemiec Żyd, nazy-
wający się Flatau i nieznający nawet języka polskiego”. Jeśli wierzyć relacji „Ku-
riera Poznańskiego”, to najście przyniosło skutek, bo studenci uzyskali „publiczne 
przyrzeczenie, że Żyd nie będzie dyrygentem tej orkiestry”203.

Wiele z dotychczas opowiedzianych zdarzeń układa się w pewien wspólny wzór. 
Najpierw wiec, msza, akademia ku czci męczenników w walce z Żydami, a następ-
nie przejście do miasta, gdzie słowa zamieniano w czyny. W latach trzydziestych 
repetycja tego modus operandi poznańskich studentów była na tyle częsta, że uderza 
powtarzalnością schematu – z akademii na poznańskie ulice. Analogicznie działo 
się w roku 1935, gdy w listopadzie oraz grudniu studentów żydowskich bito i wy-
rzucano z sal wykładowych, a później antysemickie akcje kontynuowano na terenie 
Poznania. Pewien wgląd w przebieg tych wydarzeń daje raport z 30 grudnia 1935 
sporządzony przez komisarza Nowakowskiego z Wydziału Śledczego Komendy 
Policji Polskiej dla starosty grodzkiego. Powstał on w odpowiedzi na interpelację 
posła Emila Sommersteina, który podniósł w Sejmie temat bezpieczeństwa Żydów 
w różnych częściach kraju, gdy zewsząd dochodziły informacje o spotykającej ich 

201 Cyt. za: Manifestacje antyżydowskie…, s. 2. 
202 Oświadczenie Dyrekcji Teatru Nowego, „Kurier Poznański”, nr 554 z 3 grudnia 1932, s. 6. 
203 Manifestacje młodzieży narodowej w Poznaniu i w Warszawie, „Kurier Poznański”, nr 519 

z 12 listopada 1935, s. 6. 
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przemocy204. Komisarz Nowakowski informował o sytuacji w Poznaniu, doskonale 
rozpoznając model działania poznańskich studentów:

Na polecenie z dnia 23.12.1935 r. […] komunikuję, że od 10 listopada 1935 r. rozpoczęli 
członkowie Młodzieży Wszechpolskiej wraz z członkami Sekcji Młodych Stronnictwa 
Narodowego przeprowadzać silną agitację przeciwko żydom na terenie miasta Pozna-
nia. Zjawiska podobne pojawiały się w ubiegłych latach, gdyż dążeniem studentów 
chrześcijan jest żądanie wprowadzenia na wyższe uczelnie w Polsce „Numerus nullus”, 
a w szczególności [skreślone, dopisane: przynajmniej – P.F.] „Numeus Clausus”. Akcja 
antyżydowska oraz przeprowadzany bojkot bywał zwykle stosowany po wiecach aka-
demickich, akademiach żałobnych ku czci śp. Wacławskiego i Grottkowskiego, które 
to rocznice śmierci obchodzi się rok rocznie [sic!] w Poznaniu. 

W dalszej części raportu, funkcjonariusz informował między innymi o po-
biciach studentów żydowskich przez studentów chrześcijan na terenie wyższych 
uczelni, wezwaniu policji przez rektora Uniwersytetu Poznańskiego, zwiększonej 
liczbie patroli na ulicach Poznania, „w szczególności w dzielnicy żydowskiej”, 
a przede wszystkim skrupulatnie wyliczał, do jakich „ekscesów antyżydowskich” 
doszło na terenie miasta w listopadzie i grudniu 1935 roku. Znalazło się wśród 
nich bicie szyb, demolowanie sklepów, mieszkań oraz innych lokali żydowskich, 
niszczenie towarów, w kawiarni Hirszlika przy ulicy Pocztowej oraz w firmie 
Wolwort na Starym Rynku „rozlano płyn cuchnący”, a poszkodowani zgłosili 
łącznie 24 przypadki pobicia na terenie uniwersytetu. W raporcie Nowakowskiego 
dla starosty znalazły się również informacje o liczbach studentów zatrzymanych 
i aresztowanych w poszczególnych dniach205. 

To właśnie na podstawie tego raportu policji, wicestarosta grodzki Ignacy 
K. Głodowski przygotował swój własny, skierowany do Wydziału Społeczno-Po-
litycznego poznańskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pisał w nim, że akcja antyży-
dowska trafia na podatny grunt, bo wśród lokalnej społeczności „antagonizm 
do żydów jest prawie powszechny bez względu na zapatrywania polityczne”. 
Słusznie datował jej wzmożenie jesienią, począwszy od listopadowych obchodów 
upamiętniających śmierć Wacławskiego i Grodkowskiego, nazywając zarazem 
to antysemickie święto „uroczystością żałobną za spokój dusz”, lecz generalnie 
problem bagatelizował. Wyrzucanie studentów żydowskich z sal wykładowych 

204 Ze wspomnianą interpelacją poseł E. Sommerstein wystąpił na posiedzeniu Sejmu 6 grudnia 
1935. Zarówno on, jak też inni posłowie żydowscy w sprawie bezpieczeństwa ludności żydowskiej na 
terenie Polski zabierali głos w Sejmie już wcześniej i robili to również później. Zob.: Sz. Rudnicki, Żydzi 
w Parlamencie II Rzeczypospolitej, Warszawa 2003, s. 348-353, 390-396. 

205 APP, Starostwo Grodzkie miasta Poznania, sygn. 226, s. 55-56. 
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określił „wypraszaniem”, a przede wszystkim ich samych oskarżył o to, że choć 
jest ich niewielu, to „zachowywali się prowokacyjnie, chcąc wywołać jeszcze 
większe ekscesy, aby uzyskać powód do zawieszenia wykładów, czego jednak 
nie udało im się dopiąć”. Starosta usprawiedliwiał również lokalną Młodzież 
Wszechpolską, która rzekomo była świadoma, iż na terenie Poznania kwestia 
żydowska „nie jest poważna”, lecz była „zmuszona solidaryzować się z innymi 
ośrodkami akademickimi w Polsce i to w głównej mierze przyczyniło się do zajść 
antyżydowskich”206. 

W służbie antysemityzmu studenci byli również aktywni poza Poznaniem. 
Krążyli pomiędzy uniwersytetem a okolicznymi miejscowościami w Wielkopolsce, 
gdzie agitowali na rzecz obozu narodowego i nawoływali do walki z Żydami. Jak 
słusznie zauważa i dowodzi Kamil Kijek, w centrum „rewolucji młodych” znaj-
dowała się bowiem także prowincja, gdzie nacjonalistyczną ideologię krzewili 
właśnie studenccy radykałowie207. Jako instruktorzy, prelegenci, zapraszani goście, 
pracowali w terenie w ciągu roku akademickiego, lecz zwłaszcza podczas przerw 
wakacyjnych. Bardzo wiele informacji na ten temat można znaleźć w sprawozda-
niach wojewody poznańskiego208, ale jeszcze więcej w Oddziałowym Archiwum 
Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu. Konkretnie zaś w liczącej wiele tomów 
dokumentacji sprawy obiektowej o kryptonimie „Ośmiornica”, która dotyczyła 
przedwojennych działaczy obozu narodowego na terenie Wielkopolski209. Nazwisk 
studentów Uniwersytetu Poznańskiego w niej nie brakuje. Na przykład w znaj-
dujących się tam raportach Starosty Powiatowego Średzkiego przesyłanych do 
Wydziału Społeczno-Politycznego w Urzędzie Wojewódzkim.

Można z nich między innymi dowiedzieć się, że 11 października 1936 w Sol-
cu, gościł Zdzisław Wardejn, student prawa, wszechpolak i korporant „Gedania 
Posnaniensis”, który wystąpił z półgodzinnym referatem. Mówił w nim, że „walka 
z żydostwem jest obecnie koniecznością, bowiem Żydzi są przyczyną główną 
bezrobocia w Polsce, nędzy obecnej oraz są elementem, który najwięcej się 
przyczynia do zrobienia z Polski Państwa komunistycznego”. Do walki z żydoko-
muną nawoływał w czerwcu 1937 roku w Nekli Leon Pankanin, student prawa 
i członek korporacji „Masovia”. W Środzie natomiast pojawiał się w styczniu 
1939 roku Antoni Wolniewicz, również prawnik, wszechpolak i korporant „Le-
gii”. Ten z kolei oznajmiał w swoim wystąpieniu, że „emigracja żydów Polski 

206 APP, Starostwo Grodzkie miasta Poznania, sygn. 226, s. 57-58. 
207 K. Kijek, Zanim stał się Przytyk…, s. 75. 
208 Zob. np.: AAN, Urząd Wojewódzki Poznański mikrofilm 274/II-19, Sprawozdania sytuacyjne 

za miesiące wrzesień-październik 1931.
209 Zob.: Instytut Pamięci Narodowej (dalej: IPN), sygn. IPN Po 003/100 do 003/130. 
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nie zbawi” i „trzeba wydać ustawy, odebrać żydom prawa, koncesje i zabijać ich 
gospodarczo”210. 

Nieznane są natomiast nazwiska poznańskich studentów, którzy w 1933 roku 
udali się do Częstochowy, a następnie odwiedzili inne miasta oraz wsie powiatów 
radomszczańskiego i włoszczowskiego. W sprawozdaniu tamtejszego starosty 
grodzkiego dotyczącym działalności „młodych narodowców” mowa jest o pięciu 
instruktorach, studentach z Poznania. Wiadomo jednak, co tam robili. Agitowali 
wśród mieszkańców do wstępowania w szeregi młodych Stronnictwa Narodowe-
go i zachęcali do wystąpień antyżydowskich, które na miejscu inicjowali wespół 
z lokalnymi działaczami dawnego Obozu Wielkiej Polski. Przygotowywali też 

„akcję antyżydowską” na terenie Częstochowy z okazji kolejnej rocznicy śmierci 
Wacławskiego i Grodkowskiego211. Z notatki starosty wynika, iż doszło także do 
rewizyty w Poznaniu, podczas której częstochowscy działacze wydziału młodzie-
żowego Stronnictwa Narodowego przeszli dziesięciodniowe „specjalne szkolenie 
odnośnie zorganizowania w powiecie wystąpień antyżydowskich”212.

Starosta grodzki z niepokojem odnotował również, iż „pod pozorem różnego 
rodzaju wycieczek, czy też pielgrzymek przyjeżdżają do Częstochowy” młodzi 
narodowcy z województwa poznańskiego i pomorskiego, którzy atakują miejsco-
wych Żydów, demolują ich sklepy, wszczynają awantury. Na miejscu „wypowia-
dają konieczność oczyszczenia grodu Jasnogórskiego z elementów żydowskich”, 
a uczestnicy tych wycieczek „dla łatwiejszego rozpoznania posiadają przypięte na 
boku zielone kokardki z napisem oznaczającym nazwę danej miejscowości, z której 
pochodzą”213. O tym, że „kokardki” te stanowiły znak rozpoznawczy studentów 
należących do antyżydowskiej Ligi Zielonej Wstążki bądź identyfikujących się 
z jej programem, była już wcześniej mowa, ale starosta mógł tego nie wiedzieć. 

Niewątpliwie natomiast nie mylił się, że poznańscy studenci przybywali na 
Jasną Górę także w antysemickich intencjach. Zresztą nie tylko oni, bo wizy-
ty w tym ośrodku kultu religijnego dla narodowców z całej Polski, a zwłaszcza 
Młodzieży Wszechpolskiej, były w dwudziestoleciu międzywojennym swoistym 

210 IPN, sygn. IPN Po 003/125; sygn. IPN Po 003/125 t. 2; sygn. IPN Po 003/125 t. 3. 
211 Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki, zespół 100, sygn. 20495, Spra-

wozdanie starosty grodzkiego częstochowskiego na temat działalności „młodych narodowców” w Czę-
stochowie, 17 VII 1933 r., s. 331. 

212 Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki, zespół 100, sygn. 20495, No-
tatka informacyjna starosty grodzkiego na temat działalności „młodych” Stronnictwa Narodowego, 17 II 
1933 r., s. 334. 

213 Archiwum Państwowe w Kielcach, Urząd Wojewódzki Kielecki, zespół 100, sygn. 20495, No-
tatka informacyjna starosty grodzkiego na temat działalności „młodych” Stronnictwa Narodowego, 17 II 
1933 r., s. 334. 
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nacjonalistycznym rytuałem. To tam składali swe „ślubowania jasnogórskie”214. 
Szczególnym takim wydarzeniem stała się niewątpliwie akademicka pielgrzymka 
na Jasną Górę, do której doszło 24 maja 1936. Jak zauważa Rudnicki, rozmaite 
organizacje endeckie „uczyniły wszystko, by przybrała ona charakter masowy 
i całkowicie im się to powiodło”215. Do Częstochowy przybyło wówczas około 
dwudziestu tysięcy studentów, a jak wspomina jeden z uczestników tego zgro-
madzenia, podczas uroczystości „hymn młodofaszystowski zagłuszał całkowicie 
pienie sodalisek”, zaś „w czasie przemarszu oddziałów pielgrzymki panował nastrój 
identycznie taki sam, jak bywa na zlotach hitlerowskich szturmówek czy na via 
del Impero w czasie parady czarnych koszul”216. 

Tego dnia na Jasnej Górze nie zabrakło także licznej reprezentacji młodzie-
ży z Poznania. Na łamach „Kuriera Poznańskiego” informowano, że specjalnie 
podstawionymi pociągami udało się tam około czterech tysięcy studentów, dla 
których przed odjazdem zorganizowane zostało krótkie nabożeństwo w intencji 
pielgrzymki. Po jego zakończeniu, w drodze na dworzec główny, wyjeżdżającym 
towarzyszyli „przedstawiciele senatu akademickiego, księża, korporacyjne poczty 
sztandarowe i liczna rzesza publiczności”217. Na temat przebiegu samych uroczysto-
ści i złożonych ślubowań pisano detalicznie na łamach „Kuriera”, którego redakcja 
wysłała tam swoich korespondentów218. Poza tym dziennik opublikował również 
wspomnienia z pielgrzymki Tadeusza Zygmunta Hernesa, studenta prawa i polo-
nistyki, członka korporacji „Baltia” oraz redaktora „Biuletynu Korporacyjnego”. 
Dzieląc się z czytelnikami swoimi wrażeniami, Hernes z uznaniem wypowiadał 
się o samej Częstochowie, gdzie na ulicach nie widać było „dosłownie ani jednej 
żywej starozakonnej duszy”. Pisał, że tego dnia „witano się wzajemnie wyłącznie 
narodowym podniesieniem ręki” i „dosłownie prawie każdy” miał przypięty do 
ubrania „mieczyk Chrobrego”. Jednocześnie relacjonował, że narodowcy, także 
w Częstochowie, „walczą teraz z Żydami na każdym, najdrobniejszym nawet kro-
ku”, czego dowodzić miały między innymi warty przed uznanymi za żydowskie 
kawiarniami, by przypadkiem nie wstąpili do nich pielgrzymi-turyści219.

214 Zob.: T. Wrzosek, Nacjonalizm i hegemonia. Przypadek Młodzieży Wszechpolskiej, Łódź 2010, 
s. 105-106.

215 Sz. Rudnicki, Obóz Narodowo Radykalny…, s. 307. 
216 Cyt. za: tamże. 
217 Pielgrzymka akademicka wyruszyła do Częstochowy, „Kurier Poznański”, nr 241 z 24 maja 

1936, s. 7. 
218 Zob.: Jasnogórskie śluby młodej narodowej Polski, „Kurier Poznański”, nr 242 z 26 maja 1936, 

s. 1, 3. 
219 T.Z. Hernes, Niech się krzepią serca Poznańczyków…, „Kurier Poznański”, nr 242 z 26 maja 

1936, s. 3-4. 
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Wspomnienia Hernesa z tej wielkiej pielgrzymki na Jasną Górę częściowo 
potwierdza lokalna prasa, ukazująca się wówczas w Częstochowie. Żydów „już 
od południa w sobotę i całą niedzielę” nie było widać na ulicach miasta, „czego 
się nie spotykało już od kilkudziesięciu lat”220. Rok później, pod koniec marca 
1937 roku, na łamach żydowskiej gazety „Częstochower Cajtung” pisano o wiel-
kiej akcji antyżydowskiej, do której doszło na terenie miasta z udziałem „kilkuset 
szajgeców i siks z zielonymi wstążkami w klapach”221. Trwała ona kilka dni, w ży-
dowskich sklepach demolowano witryny, nie wpuszczano do nich chrześcijańskich 
klientów, a kilku Żydów zostało pobitych. Czy w wydarzeniach tych uczestniczyli 
również studenci z zielonymi wstążkami z Poznania? Brak jest informacji, które 
by to potwierdzały. Wiadomo natomiast, że 5 czerwca tego samego roku Dyrekcja 
Okręgowa Kolei Państwowych w Poznaniu skierowała do rektora Uniwersytetu 
Poznańskiego oficjalną skargę. Żaliła się na szkody materialne wywołane przez 
studentów, na zniszczenie mienia:

W dniach 29-30 maja roku bieżącego Komitet Akademickich Ślubowań Jasnogór-
skich zorganizował pielgrzymkę pociągiem popularnym z Poznania do Częstochowy. 
W drodze powrotnej, przy wyjeździe pociągu z Częstochowy, młodzież akademicka 
zaczęła na zewnętrznych ścianach wagonów rysować kredą napisy, rysunki i hasła, jak 

„Precz z żydami”, „Niech żyje Stronnictwo Narodowe”222.

PODSUMOWANIE

Abstrahując od tego, co poznańscy narodowcy robili w drodze z Częstochowy, czym 
dodatkowo zajmowali się na miejscu, pewne jest, że przed tamtejszym obrazem 
Matki Boskiej Częstochowskiej część z nich ślubowała walkę z Żydami. Potwier-
dza to choćby jeden z okólników poznańskiego koła Młodzieży Wszechpolskiej 
ze stycznia 1937 roku, w którym jasno napisano, iż „w myśl intencji ślubowań 
jasnogórskich” członkowie zobowiązani są „przeciwstawić się rozkładowym siłom 
żydowsko-masońskiej międzynarodówki”223. Swoją „bezwzględną walkę” z Żyda-
mi224 prowadzili wszak od dawna, a liczba studentów żydowskich na Uniwersytecie 
Poznańskim nie miała tu istotnego znaczenia. Akademia, jak sami pisali, była dla 

220 Z tygodnia na tydzień, „Goniec Częstochowski”, nr 127 z 31 maja 1936, s. 2. 
221 „Częstochower Cajtung” 1937, nr 13, s. 2, przekł. z jidysz Wiesław Paszkowski. 
222 AUAM, Rektorat, sygn.15/215, Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych w Poznaniu do Jego 

Magnificencji Pana Rektora Uniwersytetu Poznańskiego (5 czerwca 1937 r.) 
223 AUAM, Rektorat, sygn. 15/508, s. 45.
224 BU, sygn. 114377 III, ulotka: Do Studentów Polaków.

Adam Mickiewicz University Press © 2022



„Żydom wytaczamy bezwzględną walkę”. Studenci Uniwersytetu Poznańskiego w służbie antysemityzmu

355

nich wyłącznie „odcinkiem wielkiego frontu walki”225, który w latach trzydziestych 
poszerzał się wraz z postępującą radykalizacją młodych z obozu narodowego. 
Wszechpolacy zaś nie byli w tej batalii osamotnieni. Mogli liczyć na lokalne zastępy 
korporacji, do których sami częstokroć przynależeli, a granice pomiędzy jednymi 
i drugimi niekiedy się zacierały. Choćby wówczas, gdy wspólnie wiecowali, bili 
Żydów i wyrzucali z sal wykładowych albo demolowali ich mienie na ulicach Po-
znania. Bez wątpienia natomiast korporancki etos rycerski, etnonacjonalizm oraz 
ideologiczny antysemityzm, współtworzyły tożsamość pewnej formacji młodzieży 
studiującej na Uniwersytecie Poznańskim. To właśnie ci studenci, głównie męż-
czyźni, narodowcy, rycerze, giermkowie, słowem i czynem wystąpili przeciwko 
Żydom realnym, wyimaginowanym oraz wszystkiemu, co uznali za żydowskie. 
W ramach wszechstronnego projektu „odżydzania” destabilizowali życie akade-
mickie, a przemoc z uniwersytetu przenosili do miasta. Stała za nimi nie tylko 
młodość, którą częstokroć próbuje się wyjaśniać podatność na radykalizm, lecz 
przede wszystkim część kadry akademickiej, duchownych, lokalnych dziennikarzy, 
czołowych ideologów obozu narodowego. Z takim wsparciem oraz zapleczem 
w postaci podporządkowanych sobie organizacji studenckich, własnym aparatem 
prasowym etc., niewątpliwie mogli czuć się silni i bezpieczni. Pragnęli Polski bez 
Żydów, nie przypuszczając nawet, jak szybko ten cel zostanie osiągnięty.

225 AUAM, Rektorat, sygn. 15/508, s. 45.
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Aleksandra GLUBA-PIEPRZ

„PRAWO PAŁKI I KASTETU”  
NA UNIWERSYTECIE POZNAŃSKIM.  

PRASA ŻYDOWSKA  
PRZECIW ANTYSEMITYZMOWI 

W LATACH 1935-1938

WPROWADZENIE

Tytułową frazę „prawo pałki i kastetu”1 zaczerpnęłam z pierwszego, założyciel-
skiego numeru tygodnika „Kontratak”, skierowanego do żydowskiej młodzieży 
akademickiej, z 8 listopada 1936. To metaforyczne określenie w skondensowany 
i obrazowy sposób wyraża odczucia społeczności żydowskiej wobec skali bezpra-
wia i barbarzyństwa, które w latach 1935-1939 obróciły się przeciwko żydowskim 
studentom Uniwersytetu Poznańskiego. Głównymi źródłami historycznymi, jakie 
wykorzystałam w pracy nad tekstem, są materiały prasowe, ukazujące się w języku 
polskim, jidysz oraz w języku angielskim. Uwzględnione ramy czasowe obejmują 
okres od końca listopada 1935 roku (gdy zaczęto donosić o brutalnych atakach na 
studentów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego) do wiosny roku 1938. 

Na korpus źródłowy2 składają się przede wszystkim teksty publikowane 
na łamach tygodników3, między innymi redagowanego przez E.J. Mameloka 

1 Corocznym zwyczajem!!!, „Kontratak” z 8 listopada 1936, s. 7.
2 Wszystkie tłumaczenia zamieszczone w niniejszym artykule (z języka jidysz i angielskiego) są 

mojego autorstwa. Ponadto w cytowaniach zdecydowałam się na uwspółcześnienie pisowni (interpunkcji 
oraz ortografii) zgodnie z obowiązującą normą. Równocześnie dołożyłam starań, by niezaburzona została 
semantyka i intencje autorów.

3 Częstotliwość publikacji niektórych tytułów (np. „Kontrataku”) ulegała niekiedy zmianom spo-
wodowanym między innymi trudnościami finansowymi oraz ingerencją cenzury. 
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i D. Wajcmana dwujęzycznego, wydawanego po polsku oraz w jidysz poznańskiego 
czasopisma „Pojzner Sztyme” („Głos Poznański”)4, które ukazywało się od listopada 
1935 roku5, wspomnianego na wstępie wydawanego w języku polskim, lwowskiego 
„Kontrataku” (pisma ukazującego się w latach 1936-1939, którego wydawcą był 
Adolf Kruman, zaś redaktorem początkowo Juda Feinsinger, później natomiast 
wydawanego i redagowanego już tylko przez Krumana), mianującego się „Nie-
zależną Trybuną Młodzieży Żydowskiej”, deklarującego niezależność polityczną, 
acz ideowo najbliższego syjonizmowi. Ponadto w swoich badaniach uwzględniłam 
ukazujący się w latach 1936-1938 w Gdyni w języku polskim „Przegląd Zachodni”, 
tygodnik, którego twórcy propagowali koncepcję zjednoczenia Żydów pomorskich 
i wielkopolskich, a także ukazującego się najdłużej spośród wymienionych pism 
(w latach 1911-1996) chicagowskiego „The Jewish Sentinel” („Strażnik Żydow-
ski”). W pracy wykorzystuję także dzienniki jidyszowe (między innymi założony 
w roku 1910 w Warszawie przez Cwiego Pryłuckiego, Mojszego Justmana i Hilela 
Cajtlina fołkistowski “דער מָאמענט” „Der Moment” („Chwila”), którego redaktorem 
do 23 września 1939 był Nojech Pryłucki oraz paryski “נַײע ּפרעסע” „Naje Prese”6 
(„Nowa Prasa”), ukazujący się w latach 1934-1993 z inicjatywy żydowskich człon-
ków Francuskiej Partii Komunistycznej. 

Kontekstowo jako dyskursywną przeciwwagę, obrazującą skalę antyżydow-
skiej propagandy uprawianej na łamach prasy, wykorzystuję pismo definiujące się 
programowo jako antysemickie – poznański tygodnik „Potęga Polski bez Żydów” 
(1936-1937), redagowany przez Janusza Patalonga. Wybór ten (spośród licznych 
poznańskich tytułów o podobnym profilu7), motywuję między innymi faktem, 
iż było ono w tym okresie komentowane przez publicystów związanych z prasą 
polsko-żydowską (między innymi „Kontratakiem”)8.

4 Na ręce Pana Zbigniewa Pakuły składam serdeczne podziękowania za udostępnienie mi trzech 
numerów czasopisma „Pojzner Sztyme” („Głos Poznański”), wydanych kolejno: 29 listopada, 6 grudnia 
oraz 20 grudnia. Dziękuję również Panu Maciejowi Moszyńskiemu za wskazówkę bibliograficzną odnośnie 
do artykułu opublikowanego na łamach „Kuriera Poznańskiego”, który komentował ukazanie się pierw-
szego numeru «ּפויזנער שטימע» („Pojzner Sztyme”); zob.: Sztandar żydowskiego naporu, „Kurier Poznański”, 
nr 528 z 16 listopada 1935, s. 1.

5 Ukazało się prawdopodobnie zaledwie kilka numerów „Pojzner Sztyme”, jednak z powodu ogra-
niczonego dostępu do źródeł trudno określić datę wydania ostatniego egzemplarza.

6 W dalszej części artykułu będę posługiwać się transliteracją jidyszowych tytułów periodyków.
7 Między innymi kupiecki „Pod Pręgierz” (1929-1938), „Bez Pardonu” (1936-1939), „Czarna Księga” 

(1927-1932), czy też miesięcznik skierowany do młodzieży gimnazjalnej „Orlęta” (1928-1939). Pisma 
tego typu wydawane były także w innych miastach wielkopolskich, np. w Lesznie: „Osa. Dwutygodnik 
poświęcony walce z Żydostwem”.

8 Więcej na ten temat piszę w podrozdziale „Słowo za oko, żart za ząb”. Wstępne rozpoznanie opo-
zycyjnych wobec siebie czasopism pozwala mi na zaznaczenie, iż drugie półrocze 1936 było momentem 
narodzin kilku ważnych tytułów należących do zaangażowanej prasy żydowskiej (prócz „Kontrataku” 
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Fenomen rozwijającej się od drugiej połowy XIX w. prasy żydowskiej9 wynikał 
przede wszystkim z jej transgraniczności (i towarzyszącej temu zjawisku wieloję-
zyczności). Rozsiani po całym świecie czytelnicy pozostawali ze sobą w kontakcie, 
śledząc doniesienia o ważnych (i jak pokażę w dalszej części artykułu, niepokoją-
cych) wydarzeniach w życiu diaspory, między innymi dzięki utworzonej w roku 
1917 w Hadze z inicjatywy Jakuba Landaua agencji prasowej Jewish Telegraphic 
Agency (JTA). Za jej pośrednictwem rozmaite żydowskie periodyki, ukazujące 
się na wszystkich kontynentach, łączyły rozproszoną na całym globie diasporę, 
służąc nie tylko komunikacji o zasięgu lokalnym, ale przede wszystkim stanowiąc 
platformę informacyjną o zasięgu ogólnoświatowym. 

Celem niniejszego artykułu jest analiza doniesień prasowych i reakcji publicy-
stycznych ukazujących się na łamach prasy żydowskiej w Polsce oraz za granicą10, 
stanowiących komentarz wobec serii ataków o podłożu antysemickim, skiero-
wanych przeciw żydowskim studentom Uniwersytetu Poznańskiego w drugiej 
połowie lat trzydziestych XX wieku. 

ULICA ŻYDOWSKA ROZMAWIA W JIDYSZ 

Na szczególną uwagę pośród omawianych periodyków zasługuje poznański ty-
godnik „Pojzner Sztyme” („Głos Poznański”), którego pierwszy numer ukazał 
się prawdopodobnie11 15 listopada 1935. Redakcja czasopisma mieściła się przy 
ulicy Wronieckiej 16 (w lokalu nr 4). Wydawcą i redaktorem był E.J. Mamelok, 
kierownikiem redakcji D. Wajcman, zaś druk odbywał się w drukarni „Rekord” 
w Kaliszu. Każdy z egzemplarzy publikowany był zarówno w języku polskim, jak 
i w jidysz, co jest szczególnie interesujące z perspektywy badań nad reprezenta-
tywnością użytkowników języka jidysz w Wielkopolsce i na Pomorzu. Redakcja 

zaczął się wówczas ukazywać także między innymi „Przegląd Zachodni”), jak i antysemickiej prasy pol-
skojęzycznej (pod koniec sierpnia opublikowano pierwszy numer „Potęgi Polski bez Żydów”). Oba obiegi 
na siebie oddziaływały, wzajemnie na siebie reagowały, co dowodzi niezwykłej (nie tylko opiniotwórczej, 
ale także jednoczącej i mobilizującej „w wyższej sprawie”) roli prasy.

9 Zob. między innymi: J. Nalewajko-Kulikov, Mówić we własnym imieniu. Prasa jidyszowa a two-
rzenie żydowskiej tożsamości narodowej (do 1918 roku), Warszawa 2016; G. Kouts, The Hebrew and Jewish 
Press in Europe, Saint-Denis 2006; N. Cohen, Książki, pisarze, gazety. Żydowskie życie literackie w Warszawie 
w latach 1918-1942, przekł. M. Sommer, D. Boniecka-Stępień, Warszawa 2020.

10 Przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych, które od drugiej połowy XIX w. były najczęściej 
obieraną destynacją żydowskich emigrantów pochodzących z ziem polskich.

11 Tego szacunku dokonałam na podstawie daty ukazania się 3. numeru czasopisma z dnia 29 li-
stopada 1935.

Adam Mickiewicz University Press © 2022



ALEKSANDRA GLUBA-PIEPRZ

360

czasopisma deklarowała na stronie tytułowej, iż jest ono kierowane do Żydów 
zamieszkujących zachodnie województwa Drugiej Rzeczpospolitej. 

W międzywojennym Poznaniu językiem jidysz posługiwali się przede wszystkim 
Żydzi, którzy na skutek fali pogromów na wschodzie Polski i w Ukrainie w roku 1919 
migrowali na zachód, osiedlając się między innymi w Poznaniu. Oprawa graficzna 
obu części czasopisma może na pierwszy rzut oka sugerować, iż są one analogiczne 
pod względem zawartości. Nic bardziej mylnego. Istnieje duże prawdopodobieństwo, 
iż bilingwalność pisma umożliwiła jego (krótkie wprawdzie) zaistnienie na specy-
ficznym, zdominowanym przez endecką prasę poznańskim rynku wydawniczym. 

„Pojzner Sztyme”, deklarując się jako pismo bezpartyjne, prezentujące jednak profil 
syjonistyczny, najbliższy sympatiom politycznym Żydów zamieszkujących zachod-
nie obszary Drugiej Rzeczypospolitej, stanowił forum wymiany myśli i tworzenia 
koncepcji poprawy warunków życia Żydów pomorskich i wielkopolskich. Pismo 
wpisywało się w model dyskursywny, jaki w społeczności żydowskiej, a zatem 
mniejszości narodowej o ograniczonych wpływach, realizowała prasa12. 

Analiza polskiej i jidyszowej zawartości pisma skłania do postawienia tezy, 
iż część polskojęzyczna nie była adresowana tylko do czytelnika żydowskiego, 
wręcz przeciwnie – kierowany przez Wajcmana zespół redakcyjny niewątpliwie 
miał świadomość, że jego odbiorcami będą także polscy reprezentanci skrajnej 
prawicy, dla których periodyk mógł stanowić źródło argumentów wykorzystywa-
nych w walce ideologicznej13. Artykuły zamieszczone w części polskojęzycznej są 
utrzymane w stanowczym, a zarazem bardzo merytorycznym tonie, ale także, co 
stanowi niezmiernie istotną, wymagającą pogłębionej refleksji badawczej cechę, 
część polskojęzyczna nie odzwierciedla zawartości części jidyszowej. O koniecz-
ności prowadzenia dalszych badań nad tym periodykiem decyduje fakt, iż obie 
części stanowią właściwie dwa niezależne pod względem opublikowanych treści 
czasopisma. Trzeci numer poznańskiego tygodnika „Pojzner Sztyme” („Głosu Po-
znańskiego”) z dnia 29 listopada 1935 niemal w całości poświęcono komentowaniu 
antysemickich ataków zarówno na Pomorzu (relacjonując wydarzenia w Kcyni, za 
którymi stali endecy z Poznania i Bydgoszczy)14, jak i zamieszek na Uniwersytecie 
Poznańskim, którym towarzyszył napad na mieszczący się przy ul. Bukowskiej ki-
buc im. Dowa Bera Borochowa15 (oba wydarzenia rozegrały się 25 listopada 1935). 

12 Por.: G. Kouts, The Hebrew and Jewish Press in Europe…, s. 13-14.
13 O słuszności tego przypuszczenia przekonują choćby artykuły opublikowane w tygodniku naro-

dowo-socjalistycznym pt. Jawna groźba reakcji!, „Polska Karta”, nr 1 z 5 stycznia 1936, s. 6, czy w lokalnym 
„Kurierze Poznańskim”, nr 98 z 28 lutego 1936, s. 2.

.Pojzner Sztyme” z 29 listopada 1935, s. 1„ ,[trans. Fun Kcynia; przekł. Z Kcyni] ,ֿפון קציניא 14
 .trans. Der anfal ojfn kibuc-Borochow in Pojzen; przekł] , דער אנפאל אויפן קיבוץ־באראכאוו אין ּפויזען 15

Napad na kibuc Borochowa w Poznaniu], „Pojzner Sztyme” z 29 listopada 1935, s. 2.
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Ataki, zainicjowane przez motywowanych pobudkami rasistowskimi studentów, 
były przedstawiane jako ciąg nierozerwalnie ze sobą związanych zdarzeń o cha-
rakterze pogromowym. Jak informował „Pojzner Sztyme” (zachowuję oryginalną 
pisownię): „bojówka endecka w liczbie kilkudziesięciu osób [napadła – dop. A.G.P.] 
na Kibuc Borochowa. Nie bacząc na to, że w kibucu znajdowało się bezbronnych 
dziewcząt16 i dwaj chłopcy, bojówka zdemolowała lokal wybijając szyby i niszcząc 
go zupełnie. Jedna z dziewcząt została nawet uderzona w twarz”17. Również w tym 
samym wydaniu „Pojzner Sztyme”, w części zredagowanej w języku jidysz, znalazł 
się tekst zatytułowany Di lage in der Pojzner Uniwersitet (Sytuacja na Uniwersyte-
cie Poznańskim), w którym relacjonowano działania, które przy wsparciu policji 
wdrożył rektor. Od wtorku, 26 listopada, budynków uniwersyteckich strzegli funk-
cjonariusze, którzy legitymowali wchodzących do nich studentów i byli obecni 
w każdej sali wykładowej.

W dalszej części artykułu znajduje się informacja, iż „żydowscy studenci nie 
przyszli na zajęcia we wtorek i we środę”. Dziennikarz powoływał się również na 
polską prasę, która, jak donosił, opisywała przebieg spotkania, które rektor Uni-
wersytetu Poznańskiego Stanisław Runge odbył z prezesem endeckiej organizacji 
studenckiej. Jego celem miało być przekazanie wiadomości od delegacji studentów 
żydowskich, którzy – prosząc Rungego o wsparcie – zaznaczyli, że zależy im na 
uspokojeniu sytuacji i na przekazaniu ich oponentom, by powstrzymali się przed 
kolejnymi aktami przemocy. W reakcji na słowa rektora młody, reprezentujący 
polskich studentów, działacz miał zadeklarować przystanie na tę propozycję pod 
jednym warunkiem – że rektor usunie z terenu uniwersytetu funkcjonariuszy 
policji. Gdy tylko Runge wydał zgodne z jego oczekiwaniami zarządzenie, „prezes 
wygłosił mowę do «swoich» studentów na temat […] wojny przeciw żydowskiemu 
naporowi i […] podnoszeniu uniwersyteckich opłat, a następnie [zebrani – dop. 
A.G.P.] odśpiewali swój młodzieżowy hymn i się rozeszli”18. 

W kolejnym akapicie autor wymienił wybrane nazwiska pobitych: „Cytryn, 
Felberbojm, Lewin, Pomeranc, Sołecki, Ring, Fejbiszewicz, dr Ajzer Babiczer…”19 
i poinformował o tym, że rektor podjął decyzję o niezawieszaniu zajęć, dając 
jednocześnie żydowskim studentom do zrozumienia, że nie będzie ich powstrzy-
mywał przed interwencją u ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego 
Wojciecha A. Świętosławskiego, do którego pokrzywdzeni planowali się zwrócić.

16 Nie wiadomo, czy autorowi chodziło o konkretną liczbę osób, czy też popełnił błąd fleksyjny.
17 Napad na „Kibuc”, „Pojzner Sztyme” z 29 listopada 1935, s. 5.
 trans. Di lage in der Pojzner Uniwersitet; przekł.: Sytuacja na] די לַאגע אין דער ּפויזנער אוניווערסיטעט 18

Uniwersytecie Poznańskim], „Pojzner Sztyme” z 29 listopada 1935, s. 2.
19 Tamże.
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Wieści związane z wydarzeniami, które w ostatnich dniach listopada 1935 roku 
rozegrały się w murach Uniwersytetu Poznańskiego, w błyskawicznym tempie 
przedostały się za ocean i dotarły do Nowego Jorku, największego wówczas po 
Warszawie, ośrodka języka i kultury jidysz na świecie. 1 grudnia 1935, ukazują-
cy się od roku 1897, nowojorski dziennik „Forwerts” w rubryce zatytułowanej 
Anti-jidisze ekscesn ojfgehect fun endekes in col sztetlech in Pojln (Antyżydowskie 
ekscesy podżegane przez endeków w licznych miasteczkach w Polsce)20 donosił:

Warszawa, 30 listopada (JTA) – dwa tysiące antysemickich studentów zebrało się dziś 
przed uniwersytetem w Poznaniu i pod nadzorem endeckiego przywództwa zorgani-
zowano tam demonstrację. 
Spod uniwersytetu studenci pomaszerowali w kierunku żydowskiej dzielnicy w Po-
znaniu, skandując antysemickie hasła. 
Policja konna i piesza rozgoniła demonstrantów i 10 spośród nich zostało aresztowa-
nych. Dzielnica żydowska została objęta patrolem przez specjalną straż policyjną21.

W dalszej części artykułu informowano o pobiciu 20 żydowskich studentów 
i zaskakującej reakcji rektora, który nie zdecydował się na zawieszenie zajęć i na 
zamknięcie uniwersytetu, o co zabiegali pokrzywdzeni. W zamian zalecił narażo-
nym na ataki studentom opuszczenie dwóch dni zajęć. 

Również 1 grudnia, opierając się na tym samym źródle (JTA), o antysemic-
kich zamieszkach na Uniwersytecie Poznańskim informował warszawski dzien-
nik fołkistowski „Der Moment”. W notatce prasowej zatytułowanej Policej hot 
cutriben anti-judisze demonstracje in Pojzen. Judisze studentn interweniren bajm 
bildung-minister wegen szuc (Policja rozgoniła antyżydowską demonstrację w Po-
znaniu. Żydowscy studenci interweniują u ministra edukacji w sprawie ochrony)22 
relacjonowano przebieg wydarzeń w zdecydowanie bardziej emocjonalnym niż 

„Forwerts” tonie:

Poznań (JTA)
Dziś przed południem przed budynkiem uniwersytetu w Poznaniu uformowała się 
demonstracja 2000 studentów pod dowództwem elementów endeckich, którzy poma-

 trans. Anti-jidisze ekscesn] ַאנטי־אידישע עקסצעסען אויֿפגעהעצט ֿפון ענדעקעס אין צַאהל שטעטלעך אין ּפוילען 20
ojfgehect fun endekes in col sztetlech in Pojlen; przekł. Antyżydowskie ekscesy podżegane przez endeków 
w licznych miasteczkach w Polsce], „Forwerts” z 1 grudnia 1935, s. 2.

21 Tamże.
 ּפָאליציי הָאט צוטריבען ַאנטי־איודישע דעמָאנסטרַאציע אין ּפויזען. איודישע סטודענטן אינטערווענירען בַײם בילדונג־מיניסטער וועגען שוץ 22

[trans. Policej hot cutriben anti-judisze demonstracje in Pojzen. Judisze studentn interweniren bajm bil-
dung-minister wegen szuc; tłum: Policja rozgoniła antyżydowską demonstrację w Poznaniu. Żydowscy 
studenci interweniują u ministra edukacji w sprawie ochrony), „Der Moment” z 1 grudnia 1935, s. 3.
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szerowali w kierunku żydowskiej dzielnicy, rzucając antyżydowskie hasła. Na Starym 
Rynku zebrały się liczne oddziały pieszej i konnej policji, które przeganiały demon-
strantów. Ponad 10 z nich zostało aresztowanych. Dzielnica żydowska była chroniona 
przez silne oddziały policji23.

Sposób opisu, którym posłużył się autor informacji zamieszczonej w warszaw-
skiej gazecie, może sygnalizować istotną w kontekście omawiania prasy żydow-
skiej polskiej i zagranicznej różnicę perspektyw – notatka prasowa opublikowana 
w nowojorskiej gazecie utrzymana jest w tonie sprawozdawczym, ale bynajmniej 
nie obojętnym, zaś tekst, który ukazał się w „Der Momencie”, zdradza większe 
zaangażowanie, dotyczy bowiem spraw lokalnych, krajowych, głęboko frapujących 
społeczność żydowską w Polsce. 

Fala antysemickich ataków na polskich uniwersytetach wzbierała od roku 1931, 
eskalując ze wzmożoną siłą po śmierci Józefa Piłsudskiego. Uwagę czytelnika war-
szawskiego periodyku mogło zwrócić także nacechowanie języka: autor jednoznacz-
nie i w pogardliwy sposób ustosunkowywał się do „endeckich elementów”, stawiając 
znak równości między endekiem a człowiekiem pozbawionym zasad, niemoralnym 
i skłonnym do wykroczeń. W obu artykułach zasygnalizowana liczebna przewaga 
nacjonalistycznych bojówkarzy, którzy występowali jednak nie tylko przeciw Żydom, 
ale także przeciw obowiązującemu wówczas porządkowi prawnemu. Zaakcentowane 
zostało również po raz kolejny (tak jak w „Pojzner Sztyme” i w „Forwerts”) patowe 
położenie reprezentantów mniejszości narodowej, którzy w sytuacji zagrożenia nie 
zostali otoczeni należytą ochroną. W tym samym numerze „Der Moment” donosił:

Poznań (JTA) – Centrala żydowskich studentów na Uniwersytecie Poznańskim infor-
muje, że pomimo [trudnej sytuacji – dop. A.G.P.] zajęcia na uniwersytecie nie zostały 
przerwane. Jednak żydowscy studenci nie uczestniczą w wykładach, ponieważ nie 
została im zagwarantowana ochrona zdrowia i życia. Żydowscy studenci nadal nara-
dzają się odnośnie do powstałej sytuacji24.

Poznańskie wydarzenia były komentowane na bieżąco także przez ukazujący 
się w Chicago anglojęzyczny tygodnik „The Jewish Sentinel”. Wieść o brutalnych 
napaściach na studentów ukazała się, podobnie jak w przypadku przywołanych 
wcześniej publikacji, wraz z informacją o zaatakowaniu grupy młodych kibucniczek 
na terenie kolonii Borochow25. 5 grudnia 1935 informowano:

23 Tamże.
24 Tamże.
25 „The Jewish Sentinel” z 5 grudnia 1935, s. 14.
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Poznań, Polska (JTA) – dwudziestu żydowskich studentów chemii i nauk medycznych 
na Uniwersytecie Poznańskim zostało zaatakowanych i dotkliwie pobitych przez 
endeckich studentów, członków antysemickiej partii26 narodowa demokracja. Rektor 
uniwersytetu odmówił zamknięcia wydziałów, deklarując, że ekscesy miały naturę 
polityczną. Zasugerował Żydom by przez dwa dni zrezygnowali z udziału w zajęciach27.

Jest to kolejny periodyk, który podkreślił dwudniową nieobecność Żydów na 
uniwersytecie. Sugestia rektora, by w celu uspokojenia nastrojów wykluczyć z życia 
uniwersyteckiego nie oprawców, a ofiary, skłania do pesymistycznych wniosków. 
Idea była bowiem zgodna z oczekiwaniami endeckiej młodzieży, dla której były 
to dwa dni przewagi w walce o „odżydzenie” polskich uniwersytetów, ale także 
motywacja do dalszego przelewu krwi. Eskalacja napięć postępowała. 7 grudnia 
1935 paryski dziennik jidyszowy „Naje Prese” informował, że dzień wcześniej 
rozegrały się Wider antisemitisze arojstritn kegn di jidisze studentn in Pojzn (Po-
nowne antysemickie wystąpienia przeciw żydowskim studentom w Poznaniu)28, 
w rezultacie których rektor podjął ostatecznie decyzję o zawieszeniu zajęć:

Poznań, 6 grudnia – na miejscowym uniwersytecie doszło do kolejnych wystąpień 
przeciwko żydowskim studentom. Na wydziale lekarskim wyrzucono Żydów z sal 
wykładowych, równocześnie wielu żydowskich studentów ciężko pobito. Wydarzenia 
rozwinęły się do tak poważnych rozmiarów, że rektor był zmuszony zawiesić studia 
na wydziale medycznym na czas nieokreślony. Tego samego dnia endeccy studenci 
medycyny pozbyli się Żydów z oddziału farmaceutycznego. Studenci zostali okrutnie 
pobici. Policja była zmuszona interweniować przeciw dzikim napadom. Zajęła budynki 
uniwersyteckie. Kilku endeków zostało aresztowanych29. 

Zainteresowanie zagranicznej prasy żydowskiej kryzysową sytuacją na Uniwer-
sytecie Poznańskim nie malało, wręcz przeciwnie, grudzień 1935 roku upływał pod 
znakiem niepokoju i frustracji, wynikających z doniesień z zachodniej Polski. Zła 
sława Poznania, uchodzącego (niebezpodstawnie) za matecznik polskich nacjona-
listów, zataczała coraz szersze kręgi, skutkując utrwaleniem poglądu o najbardziej 
antysemickim mieście w Polsce, zwanym „perłą w koronie endeckiej”30. Niemal 

26 Autor błędnie posłużył się terminem „partia” w kontekście ND, chodziło mu zapewne o Stron-
nictwo Narodowe.

27 „The Jewish Sentinel” z 5 grudnia 1935, s. 21.
 trans.: Wider antisemitisze arojstritn] ווידער ַאנטיסעמיטישע ַארויסטריטן קעגן די יידישע סטודענטן אין ּפויזן 28

kegn di jidisze studentn in Pojzn; przekł.: Ponowne antysemickie wystąpienia przeciw żydowskim stu-
dentom w Poznaniu] , „Naje Prese” z 7 grudnia 1935, s. 2.

29 Tamże.
30 Fiasko tygodnia antyżydowskiego w Poznaniu, „Przegląd Zachodni” z 1 października 1937, s. 2. 
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dwa lata później, 27 sierpnia 1937 na łamach „Przeglądu Zachodniego” ukazał się 
reportaż z Poznania zatytułowany Twierdza wielkopolska, w którym poruszono 
problem złej sławy, jaką zyskał Poznań jako centrum wydawnicze endeckiej prasy. 
Autor pozostaje jednak optymistą, uważa, że przed miastem i jego praworządny-
mi mieszkańcami, których jest jego zdaniem większość, maluje się perspektywa 
lepszej przyszłości:

Żadne inne miasto nie jest tak bardzo popularne w Polsce – zwłaszcza ostatnio – jak 
Poznań. Nietrudno się domyśleć przyczyny tej popularności, na którą – należy przy-
znać – Poznań szczerze zasłużył!… […]. Poznań zasłynął dzięki prasie swej, która 
niestrudzenie węszyła i wykrywała wszędzie… Żydów. […] Poznań, miasto pasowane 
przez endeków na „wielkopolską twierdzę” reakcji najczarniejszej od czasów śre-
dniowiecznych, nie jest predestynowane do tej roli. Ktokolwiek poznał prawdziwe 
stosunki panujące między olbrzymim odłamem jego ludności chrześcijańskiej 
a Żydami, ten wierzy, że bliski jest dzień, gdy zrzuci ono z siebie znienawidzone 
jarzmo rozbrykanej falangi endeckiej, której mentalność i brutalne metody obce 
są społeczeństwu […] [podkr. A.G.P.]. Prawdziwy Poznań zakrył chwilowo swe 
oblicze. Do głosu tedy dochodzą te elementy, które potrafią odpowiednio rządzić się 
terrorem…31

Jednak pod koniec roku 1935 trudno było mówić o jakimkolwiek optymizmie. 
Doniesienia o skali ataków wymierzonych w żydowskich studentów Uniwersytetu 
Poznańskiego docierały do żydowskich czytelników w kraju i na świecie. 19 grudnia 
1935 chicagowski „The Jewish Sentinel” donosił:

„Polacy atakują żydowskich studentów”
Poznań, Polska, 18 grudnia (JTA) – żydowscy studenci Uniwersytetu Poznańskiego, 
którzy powrócili do sal wykładowych po tygodniowej, zalecanej im przez uczelnianych 
urzędników nieobecności, zostali ponownie zaatakowani przez nacjonalistycznych 
studentów i wypędzeni z wydziału medycznego i farmaceutycznego32.

W tym samym numerze tygodnika pisano również o innych obszarach re-
presyjnej – porównywalnej do metod stosowanych przez zorganizowane grupy 
przestępcze – działalności endeckich bojówek studenckich w Poznaniu, między 
innymi o demolowaniu żydowskich sklepów (na terenie całego województwa), 
a także o opartej na szantażu „ofercie” złożonej poznańskim restauratorom, którzy 
mogli ochronić swoje mienie przed rozbojami, tylko godząc się na zasadę nie-

31 Twierdza wielkopolska, „Przegląd Zachodni” z 27 sierpnia 1937, s. 2.
32 Poles Attack Jewish Students, „The Jewish Sentinel” z 19 grudnia 1935, s. 35.
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obsługiwania Żydów, nienabywania od nich towarów lub niezatrudniania osób 
pochodzenia żydowskiego. Periodyk donosił także o żądaniach, jakie postawiono 
rektorowi uniwersytetu, dotyczących wprowadzenia zasady numerus clausus, unie-
możliwienia Żydom studiującym na wydziale lekarskim przeprowadzania sekcji 
zwłok należących do chrześcijan33, a także pozbawienia ich wsparcia finansowego 
z funduszy uczelni34.

Amerykańska prasa żydowska nie przestawała przyglądać się rozwojowi sy-
tuacji w Poznaniu. Na początku 1936 roku „The Jewish Sentinel”35 donosił o ko-
lejnych rozruchach. Równocześnie tygodnik podawał informację o toczącym się 
w Poznaniu sporze wokół wprowadzonego zakazu uboju rytualnego, który bez 
wątpienia był jednym z czynników zaogniającym sytuację: „[…] w Poznaniu roz-
gorzały nowe zamieszki antyżydowskie, gdy nacjonalistyczni studenci zaatakowali 
Żydów i zdemolowali gabinet dziekana wydziału prawnego. Aresztowano dziesiątki 
studentów, a uniwersytet został zamknięty na czas nieokreślony”36.

Szymon Rudnicki, analizując w pracy zatytułowanej Obóz Narodowo Radykalny. 
Geneza i działalność37 postulaty OWP opublikowane w roku 1932 pt. Wytycz-
ne w sprawach: żydowskiej, mniejszości słowiańskich, niemieckiej, zasad polityki 
gospodarczej38), podkreśla, że młodzieżowe ruchy faszystowskie, mające silne 
zaplecze polityczne, zmierzały do całkowitego wyeliminowania Żydów z życia 
społeczno-politycznego, ograniczenia ich dostępu do wolnych zawodów (stąd 
brały się szczególnie ostre ataki na studentów nauk medycznych i prawa), a osta-
tecznie – zmuszenie ich do emigracji. Konsekwentnie realizowany plan, opierający 
się na demonstracji fizycznej siły, upokarzaniu i stygmatyzowaniu Żydów poprzez 
separację ich w „gettach ławkowych”, zmierzał do ograniczenia liczby żydowskich 
studentów na uczelniach (numerus clausus), a następnie do wprowadzenia (nigdy 
ostatecznie nie zatwierdzonego) tzw. paragrafu aryjskiego (numerus nullus). Anty-
semickie nastroje znajdowały odzwierciedlenie przede wszystkim na łamach prasy. 
Wczesną jesienią 1936 roku, u progu nowego roku akademickiego, programowo 

33 Szczegółowo ten rodzaj działań dyskryminacyjnych poprzez ograniczanie Żydom dostępu do 
nauki na wydziałach medycznych polskich uczelni przedstawia N. Aleksiun, Jewish Students and Chri-
stian Corpses in Interwar Poland: Playing with the Language of Blood Libel, „Jewish History” 2012, nr 26, 
s. 327-242.

34 Anti-Semites Want Polish Restaurants to Fire Jewish Help, „The Jewish Sentinel” z 19 grudnia 
1935, s. 35.

35 Compromise Measure May Permit Jews of Poland Schechita Within Limits, „The Jewish Sentinel” 
z 20 lutego 1936, s. 34.

36 Tamże.
37 Sz. Rudnicki, Obóz Narodowo Radykalny. Geneza i działalność, Warszawa 1985.
38 Wytyczne w sprawach: żydowskiej, mniejszości słowiańskich, niemieckiej, zasad polityki gospo-

darczej, Warszawa 1932.
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antysemickie poznańskie czasopismo „Potęga Polski bez Żydów” z entuzjazmem 
komentowało zarządzenie wydziału lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego od-
nośnie do niedopuszczenia do egzaminu studentów pochodzenia żydowskiego. 
Owa decyzja wynikała z niedostarczenia przez kahał zwłok żydowskich do celów 
sekcyjnych. Artykuł pt. Brawo Medycy! obnaża najskrytsze marzenia nacjonalistów 
(zachowuję oryginalną pisownię):

Jeśli weźmiemy pod uwagę, że wydział lekarski był jednym z najbardziej zażydzonych, 
to powyższemu ogłoszeniu należy gorąco przyklasnąć. 
Bylibyśmy naprawdę dumni i szczęśliwi, gdyby na Uniwersytecie Poznańskim w przy-
szłym roku akademickim nie było ani jednego żyda39.

Niedługo później, 18 października, „Potęga Polski bez Żydów” znów trium-
fowała. W tytule artykułu zapowiadano, że idzie Ku lepszemu…, gdyż jest Coraz 
mniej żydów na uniwersytetach40 (pisownia zgodna z oryginałem). Opętani niena-
wiścią piewcy dehumanizujących haseł nie mieli żadnych zahamowań. Podobnie 
jak w powyższym przypadku, zapis słowa „Żyd” od małej litery (zdecydowanie 
w kontekście narodowości, nie zaś wyznania) stanowi w moim odczuciu dodat-
kowy zabieg deprecjonujący:

Do niedawna aż się roiło od żydów na polskich uniwersytetach. Zwłaszcza wydziały 
prawny i lekarski zaśmiecone były elementem żydowskim. […]
W Poznaniu na wydziale lekarskim nie przyjęto w tym roku ani jednego żyda. Jeszcze 
uczęszcza na Uniwersytet Poznański 75 żydów – jest to jednak liczba studentów-żydów 
z lat ubiegłych. Słuszna i pochwały godna ambicja młodzieży narodowej idzie w tym kie-
runku, aby na Uniwersytecie Poznańskim zapanował jak najprędzej „numerus nullus” – 
to znaczy, aby nie było na tej wszechnicy polskiej ani jednego żyda [podkr. A.G.P.]41.

Stanowisko żydowskiej młodzieży akademickiej wobec szerzących się prze-
ciw niej dyskryminacyjnych działań było stanowcze i zgodne. W tym wypadku 
panujące wewnątrz tej grupy podziały na tle światopoglądowym i politycznym 
zastępowała jednomyślność: wspólnym interesem wszystkich młodych Żydów 
polskich było zapewnienie wolnego i nieograniczonego dostępu do nauki i roz-
woju, co deklarowano między innymi na łamach pierwszego numeru czasopisma 
o znamiennym tytule „Kontratak”:

39 Brawo Medycy!, „Potęga Polski bez Żydów” z 27 września 1936, s. 4.
40 Ku lepszemu… Coraz mniej żydów na uniwersytetach, „Potęga Polski bez Żydów” z 18 paździer-

nika 1936, s. 2.
41 Tamże.
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Na temat walki z antysemityzmem nie ma wśród nas żadnych różnic. Razem walczymy 
z antysemityzmem, ramię przy ramieniu rewizjoniści z radykałami społecznymi bronią 
swych pozycji na uczelni. Ciężka jest i często beznadziejna wobec olbrzymiej przewagi, 
ale zjednoczeni jesteśmy i nie ma wśród nas swarów w tych ciężkich chwilach. Przy 
jednym stole odbywamy nasze narady i jednolite są nasze wystąpienia, wspólną też 
odbyli naradę wszyscy żydowscy działacze akademiccy z całej Polski dla omówienia 
wytycznych akcji42.

W kolejnym numerze „Kontrataku” z dnia 15 listopada 1936 odnajdujemy 
stanowczą i emocjonalną deklarację walki o godność i równość obywatelską:

Nieprawdą jest, że uda wam się wypędzić Żydów z uniwersytetów polskich, gdyż nie 
ma takiej siły, która by była w stanie odepchnąć nas od ognisk wiedzy. Potrzeba nauki 
i wiedzy idzie z nami przez tysiąclecia tułaczki i wszędzie pozwala nam się utrzymać 
i wznieść uznane wartości do cywilizacji świata, które czynią z nas naród pożyteczny. 
Miliony Żydów polskich nie dadzą się wyrzucić poza nawias ludzi kształcących się 
i nie zrezygnują z dodania swoich wartości do kultury polskiej. Są też w Polsce siły, 
które naszą wartość uznają, i które dopomogą nam w naszej walce.
Uniwersytetów polskich nigdy nie opuścimy!43 [podkr. A.G.P.]

Działalność żydowskiej młodzieży nie ograniczała się do słów. Swoją dra-
matyczną sytuacją starała się zainteresować przede wszystkim polskie władze. 
13 grudnia 1936 w „Kontrataku” relacjonowano przebieg zjazdu akademików 
żydowskich w Warszawie, na którym zapadły decyzje odnośnie do dalszych for-
malnych kroków:

W związku z sytuacją na wyższych uczelniach, w szczególności z zaostrzeniem się 
numerus clausus oraz próbami wprowadzenia getta na salach wykładowych, zwrócili 
się przedstawiciele żydowskich towarzystw samopomocowych do swoich rektorów 
z prośbą o zezwolenie na wysłanie delegacji do Ministerstwa Oświaty. Wobec uzy-
skania zezwoleń, a następnie wspólnej audiencji u Pana Ministra W.R. i O.P. [Wyznań 
Religijnych i Oświecenia Publicznego; dop. A.G.P.], odbyli delegaci wspólną naradę dla 
omówienia sytuacji oraz uzgodnienia swego stanowiska. Narada dała sposobność do 
zaznajomienia się delegatów z sytuacją we wszystkich ośrodkach akademickich oraz 
przekonała wszystkich obecnych, że żydowska młodzież akademicka jest przedmiotem 
zorganizowanej akcji eksterminacyjnej, prowadzonej na skalę krajową44.

42 Corocznym zwyczajem!!!, „Kontratak” z 8 listopada 1936, s. 7.
43 Do panów endeków, „Kontratak” z 15 listopada 1936, s. 5. 
44 Ze zjazdu akademików żydowskich w Warszawie, „Kontratak” z 13 grudnia 1936, s. 7.
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Również w kolejnym roku (1937) chicagowski „The Jewish Sentinel” nie tracił 
zainteresowania sytuacją społeczności żydowskiej w Poznaniu. 1 kwietnia 1937 
informował o kolejnych rozruchach, tym razem o fali ataków terrorystycznych na 
żydowskie sklepy, jakie przetoczyły się przez kilka polskich miast, do takiej akcji 
doszło między innymi 29 marca w stolicy Wielkopolski: „W wyniku wybuchu bom-
by w żydowskim sklepie w Poznaniu, zniszczeniu uległy futra o wartości 30 000 
dolarów. (W Grudziądzu do podobnego zdarzenia doszło w sklepie z tkaninami)”45. 

Il. 1. B. Schneider, „Muzyka O.N.R.-u: Symfonia demol…”, „Kontratak” z 20 grudnia 1936, s. 4

Październik 1937 roku upłynął pod znakiem ogólnopolskich protestów prze-
ciwko ostatecznemu zatwierdzeniu getta ławkowego przez ministra wyznań religij-
nych i oświecenia publicznego Wojciecha Świętosławskiego. Również w Poznaniu 
atmosfera zdecydowanie się „zagęszczała”. 1 października „Przegląd Zachodni” 
z satysfakcją donosił o Fiasku tygodnia antyżydowskiego w Poznaniu46, wydarzenia 
inspirowanego przez środowiska nacjonalistyczne, mający według zapowiedzi 

45 Polish Anti-Jewish Movement Flares Up Again, „The Jewish Sentinel” z 1 kwietnia 1937, s. 26.
46 Fiasko tygodnia antyżydowskiego w Poznaniu, „Przegląd Zachodni” z 1 października 1937, s. 2.
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stanowić rodzaj (upiornego) karnawału, z pikietami, korowodami i rozmaitymi 
„atrakcjami”. Ostatecznie jednak nie wzbudziły szczególnego zainteresowania lo-
kalnej społeczności. 15 października „Kontratak” informował o wsparciu, jakie 
otrzymali żydowscy studenci między innymi ze strony wpływowych polskich in-
telektualistów (na przykład Tadeusza Kotarbińskiego i Wacława Rogowicza) oraz 
młodzieżowych ugrupowań socjalistycznych: „Donosiliśmy już, że polscy studenci 
spod znaku PPS i młodzieży demokratycznej zaofiarowali Żydom współpracę 
w walce z gettem na wyższych uczelniach”47. Z drugiej zaś strony inspirowana przez 
antysemitów nagonka nie traciła na sile. Redaktorzy lwowskiego czasopisma po raz 
kolejny potwierdzili, że śledzą dokonania antyżydowskiej prasy. 24 października 
na łamach „Kontrataku” wspomniano niechlubne, naruszające wszelkie granice 
etyki (choć trudno mówić o etyce w kontekście pisma działającego z tak niskich 
pobudek) posunięcie redakcji „Kuriera Poznańskiego”: 

Jeden z czołowych organów Stronnictwa Narodowego, „Kurier Poznański” [podkr. 
A.G.P.], będący wyrazem opinii sfer uniwersyteckich tegoż stronnictwa, podaje w nu-
merze 226 roku bieżącego na stronie 12. niekompletny (jak sam zaznacza) wykaz 
profesorów i docentów pochodzenia żydowskiego…48

Częstotliwość pojawiania się doniesień z Poznania pozwala na (choćby szcząt-
kowe) odtworzenie i zrekonstruowanie napiętej atmosfery panującej w mieście 
w październiku 1937 roku. W kontekście ówczesnego funkcjonowania uniwersy-
tetu na szczególną uwagę zasługuje relacja z cyklicznego spotkania kulturalnego, 
odbywające się co tydzień w Pałacu Działyńskich. Zaprezentowany 22 października 
w „Przeglądzie Zachodnim” artykuł skłaniał do pogłębionej refleksji na temat 
ogólnej kondycji uniwersytetu, który przez pozorne działania i brak stanowczości 
utracił respekt i autorytet. Jego przyciszony i kontrolowany głos stał się w rezulta-
cie niesłyszalny lub – jak sugeruje tygodnik – interpretowany przewrotnie, wedle 
uznania odbiorców. W artykule zatytułowanym Pręgierz i przełom, zamieszczonym 
w rubryce „Migawki poznańskie”, nie szczędząc ironii i sarkazmu (sprzyjającymi 
wyrażeniu głębokiego oburzenia), relacjonowano wypadki z 7 i 9 października 1937:

Czwartki literackie w Pałacu Działyńskich rozpoczęły się referatem prof. Peretiatkowi-
cza, rektora UP pt. „Kryzys państwa współczesnego”. Rektor podkreślił świętą prawdę, 
iż zasadami, którymi władza winna się kierować są dobre obyczaje i praworządność, co 
więcej, są to elementarne warunki sprawnego funkcjonowania i utrzymania państwa 

47 Rękę w rękę, „Kontratak” z 15 października 1937, s. 5.
48 Tragedia dobrej woli, „Kontratak” z 24 października 1937, s. 2.
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republikańskiego. W dyskusji nikt z młodych nie zabrał głosu. „Może ktoś z młodego 
pokolenia?” pyta przewodniczący…
Kochana młodzież zabrała głos dwa dni później, 9 X br. przekuła hasła Pana Rek-
tora o dobrych obyczajach w „czynu stal”. Młodzież, mającą według wieszcza „na 
wyżyny ulatywać” znaleźliśmy na nizinach ulicy Kramarskiej. Studenci w korpo-
ranckich czapkach rozwiązywali na Kramarskiej kwestię żydowską. [podkr. A.G.P.]
Bojkot! Pikiety! Nauka na uniwersytetach rozpoczęta! Na szczęście liczni byli sza-
bes-goje, a może i żydo-komunofile (o rety! w Poznaniu!), wyrażający głośno wstręt 
i protest przeciwko takiemu przełomowi.

„Przez Przełom Narodowy do Wielkiej Potężnej Polski” pod tym tytułem wydał Zwią-
zek Młodzieży Polskiej w Poznaniu antysemicką odezwę do młodzieży akademickiej. 
Czy po „kramarsku” pojęty przełom prowadzi do potęgi i wielkości?! Czy nie do 
przełamania?!
Jakoś okazalej i dumniej sterczy dziś pręgierz na Starym Rynku w Poznaniu, jakby 
był świadom swej wartości, iż z muzealnej pamiątki i pomnika przeszłości stał się 
symbolem XX w.49

Jako zwieńczenie opisu owego feralnego poznańskiego października przy-
wołuję tekst pochodzący również z „Przeglądu Zachodniego”. Sygnalizuje on, iż 
nastroje antysemickie rozgorzały także na innych uczelniach stolicy Wielkopolski. 
Poniższy przypadek jest o tyle rażący, iż dotyczy zaledwie siedmiu studentów 
Wyższej Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki w Poznaniu (obecnie Politech-
niki Poznańskiej):

W Wyższej Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki w Poznaniu na liczbę kilkuset 
słuchaczy chrześcijan jest zaledwie kilku, bo aż 7 Żydów, dla których wprowadzono 
ostatnio urzędowe getto ławkowe. Zarządzenie to, sprzeczne z duchem obowiązują-
cej konstytucji, zostało wydane pod presją […] ciemnych sił w Polsce i chuliganerii 
[…]. Przed tymi to siłami barbarzyństwa i wstecznictwa władze szkolne ustąpiły dla 
tzw. „świętego spokoju”!!! […] Reakcja „pierwszoroczniaków” na WSBM w Poznaniu 
wobec strajkujących Żydów w obronie prawa i honoru była „godna” paniczyków od 
kastetu i pałki. W dwurzędzie ustawiona chuliganeria obiła kolegów Żydów bezlito-
śnie. Proletariat Poznania ostrzega przed tego rodzaju aktami gwałtu i terroru, które 
kompromitują kulturę polską. Niech paniczykowie udekorowani w dekle i bandy, 
miast rozbijać się po knajpach i kabaretach, ślęczą pilnie nad książką i „biją” Żydów 
pilnością i zdolnościami, a nie pałką, kastetem i gettem ławkowym50.

49 Pręgierz i przełom, „Przegląd Zachodni” z 22 października 1937, s. 2.
50 „Getto” dla… 7 Żydów, „Przegląd Zachodni” z 29 października 1937, s. 4.
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Il. 2. [Brak podpisu autora], „Od dłuższego czasu…”, „Kontratak” z 24 października 1937, s. 3

W listopadzie zagraniczna prasa żydowska informowała o kulminacji napięć 
i – co nie pokrywa się z ustaleniami historyków51 – zapadnięciu ostatecznej decy-
zji o wprowadzeniu getta ławkowego na Uniwersytecie Poznańskim. Informacja 
o tym zarządzeniu prędko przedostała się przez ocean i pod wymownie krótkim 
tytułem „Segregacja” trafiła na strony anglojęzycznego czasopisma żydowskiego 

„The Reform Advocate” (ukazującego się w Chicago od roku 1891). Co warte od-
notowania, po raz kolejny w tym okresie zauważano i doceniano postawę nie-Ży-
dów (o poglądach lewicowych), którzy czynnie sprzeciwiali się represjom i aktom 
przemocy. Tym razem protestowano przeciw wprowadzonemu rozporządzeniu 
i poprzez blokadę ławek uniemożliwiano jego wprowadzenie w życie: 

51 Uprzejmie dziękuję Profesorowi Maciejowi Michalskiemu za cenne wskazówki i udzielenie 
informacji, iż na Uniwersytecie Poznańskim nigdy nie zostało oficjalnie zatwierdzone getto ławkowe. 
Opisywane w dalszej części artykułu sytuacje mogą natomiast stanowić reakcję na wprowadzaną oddol-
nie segregację studentów w salach wykładowych, która istniała w poznańskiej uczelni. Zatem istnieniu 
segregacji – nawet w jej nieformalnym kształcie, nie można zaprzeczyć.
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W ubiegłym tygodniu na Uniwersytecie Poznańskim ustanowiono wprowadzenie 
„getta ławkowego”, co sprawiło, że uczelnia stała się pierwszym poza Warszawą uni-
wersytetem, który zastosował plany segregacji. Studentom, którzy przestrzegali zaleceń 
kolegów i odmówili zaprzestania okupacji ławek, pod groźbą konsekwencji dyscypli-
narnych nakazano zająć miejsca52. 

Niech zatem jako wymowne podsumowanie tego fragmentu rozważań posłuży 
fraszka M. Spielmana53, która 5 grudnia 1937 ukazała się na kartach „Kontrataku”:

O ławkach uniwersyteckich
 Tym razem panowie rektorzy chybili
 I gorycz niezmierna wielkie dusze trawi,
 Bo mimo rozdziału zdziwieni stwierdzili,
 Że na ławkach lewych siedzą ludzie prawi54.

Styczeń 1938 roku na łamach polsko-żydowskiej prasy rozpoczął się omó-
wieniem posiedzenia sejmowego, które publicysta „Kontrataku”, Ludwik Kreutler, 
podsumował z przekąsem tytułowym stwierdzeniem …Słowem – jest raj! Artykuł 
ten zasłużył na uwagę w związku z informacją odnośnie do odezw i protestów 
zagranicznych (przede wszystkim amerykańskich) środowisk naukowych, będą-
cych reakcją na niepokojące doniesienia na temat fali antysemickich wydarzeń na 
polskich uczelniach. Opracowane przez Kreutlera podsumowanie może stanowić 
argument potwierdzający niebagatelną ówcześnie rolę prasy, służącej jako podsta-
wowe medium komunikacji międzynarodowej:

Nasza tegoroczna sesja sejmowa stoi pod znakiem optymizmu w najwyraźniejszej 
i najdoskonalszej postaci. Optymizm bije ze słów p. Premiera, p. Wicepremiera, 
jak i z tendencji i treści przedkładanych ustaw. […] Jeśli na każdym polu wre pra-
ca, dlaczego odnośnie do pracy naukowej, uniwersyteckiej, wpływają ze wszech 
stron apele i protesty od zrzeszenia 25 tysięcy nauczycieli amerykańskich, od 994 
profesorów 110 uniwersytetów amerykańskich, od intelektualistów francuskich 
z Ireną Curie-Jolliot i jej mężem na czele, od uczonych i humanistów belgijskich, 
od wybitnych luminarzy nauki i sztuki z najszlachetniejszych krajów Zachodu? 
[podkr. A.G.P.] Dlaczego pojawiają się nieliczne wprawdzie, ale jakże chlubne dla 
polskiej kultury głosy oburzenia i apele szlachetnej i światłej części społeczeństwa 

52 Segregation, „The Reform Advocate” z 19 listopada 1937, s. 22.
53 Niestety, nie udało mi się ustalić, kim był M. Spielman.
54 [M.] Spielman, O ławkach uniwersyteckich, „Kontratak” z 5 grudnia 1937, s. 5.
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polskiego? Dlaczego rozlegają się donośne wołania Michałowiczów, Kotarbińskich, 
Kridlów?55

Ostatnim doniesieniem prasowym, do którego udało mi się dotrzeć w toku 
prowadzonych badań, poświęconym przemocy skierowanej przeciw żydowskim 
studentom na Uniwersytecie Poznańskim jest informacja na temat wydarzeń 
powiązanych z przebiegiem tzw. dnia bez Żydów. Czujnie i bacznie obserwujący 
sytuację Żydów w Europie tygodnik „The Jewish Sentinel”, 3 marca 1938 donosił 
o kolejnych atakach na studentów w Poznaniu: „Na Uniwersytecie Poznańskim 
wystąpiły antysemickie ekscesy podczas «dnia bez Żydów» zorganizowanego przez 
studentów [związanych z; dop. A.G.P.] NR”56.

Ważną i bezprecedensową inicjatywą (w której tworzenie zaangażowali się 
profesorowie Uniwersytetu Poznańskiego: Stefan Horoszkiewicz, Edward Klich, 
Tadeusz Kurkiewicz, Stanisław Nowakowski, Franciszek Raszeja, Stanisław Run-
ge, Stefan Różycki, Adam Skałkowski, Henryk Ułaszyn oraz Florian Znaniecki57) 
była publikacja broszury zatytułowanej Uczeni a „ghetto”58. Stanowiła ona formę 
pisemnego zaangażowania przedstawicieli polskiego i zagranicznego środowiska 
naukowego, które w tej formie postanowiło wyrazić sprzeciw wobec represjo-
nowania młodzieży żydowskiej na polskich uniwersytetach. Publikacja została 
zauważona i ciepło przyjęta przez redakcję „Kontrataku”, która 10 kwietnia 1938 
zamieściła jej krótką recenzję, zwieńczoną (trudno odeprzeć wrażenie, iż w dużej 
mierze gorzką) receptą:

Broszura ta, za którą wydawnictwu należy się szczere podziękowanie, powinna znaleźć 
odgłos w jak najszerszych sferach czytelników. Powinni ją czytać dla pokrzepienia serc 
Żydzi i ci Polacy, którzy dla swych uczciwych, niczym nie zaciemnionych poglądów 
szukają ostoi i oparcia, lecz w pierwszym rzędzie poważną usługę winna oddać tej 
części społeczeństwa polskiego, która do sprawy „getta” odniosła się z obojętnością59.

PRAWORZĄDNOŚĆ!

Argument legislacyjny jest jednym z najczęściej wysuwanych w żydowskiej pu-
blicystyce przeciw działaniom dyskryminacyjnym na polskich uniwersytetach, 

55 L. Kreutler, …Słowem – jest raj!, „Kontratak” z 14 stycznia 1938, s. 4.
56 College Bans Sought by Polish Anti-Semites, „The Jewish Sentinel” z 3 marca 1938, s. 34.
57 Zob.: Uczeni a „ghetto” (głosy polskie i zagraniczne), Warszawa – Lwów [1938], s. 6-7.
58 Tamże.
59 Uczeni a „ghetto”, „Kontratak” z 10 kwietnia 1938, s. 8.
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wykorzystywanym zarówno w kontekście dominacji nacjonalistów na uczelniach, 
jak i odnośnie do działań ich władz. Na niekonstytucyjność i nielegalność ograni-
czania dostępu do nauki na uczelniach wyższych z przyczyn etnicznych i religij-
nych 20 grudnia 1935 zwracał uwagę autor opublikowanego na łamach „Pojzner 
Sztyme” („Głosu Poznańskiego”) artykułu pt. Praworządność po tamtej stronie60. 
Powołując się na artykuły: 5., 7. i 10. Ustawy Konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 
193561, argumentował: 

Jeśli weźmiemy np. teren uniwersytecki, to […] przepisy mówią wyraźnie, że każdy 
obywatel Polski bez różnicy wyznania, narodowości, płci itd., ma pełne prawo studio-
wania, rozwoju swojej umysłowości, przy czym ani jego narodowość, ani wyznanie 
nie mogą być w żadnym razie przeszkodą do korzystania z tego prawa. […] Jeśli to 
podstawowe prawo obywatela polskiego zostaje złamane przez nieodpowiedzialne 
jednostki, względnie jakieś męty społeczne, to wtedy kwestia jest prosta, karząca 
bowiem dłoń państwa poradzi sobie z tymi elementami. Jeśli jednak to prawo zagwa-
rantowane w Konstytucji obchodzą czynniki nadzorcze, czynniki, które powinny 
stać na straży tego prawa i robią to w formie b. subtelnej i wtedy sprawa nieco się 
komplikuje [podkr. A.G.P.]62.

W ten sposób autor artykułu zarzuca władzom uniwersyteckim łamanie kon-
stytucji, za ich największą przewinę uznając bierność i uległość wobec posługu-
jących się nacjonalistycznymi emblematami „obywateli spod znaku mieczyka”63: 

Jeżeli władze UP widząc, że studenci Żydzi nie są dopuszczani do zajęć i narażeni są 
na ciągłe bicie, awantury i niejednokrotnie zagrożone jest ich życie (metody walki 
chuliganów endeckich są już przysłowiowe w Polsce), nie reagują w ten sposób, aby 
umożliwić Żydom studiowanie i korzystanie z wykładów i pracowni na równi ze stu-
dentami innych narodowości, nie zawieszają wykładów, dopuszczając tym samym do 
takiego nienormalnego stanu, że wykłady i ćwiczenia (poza lekarskim) odbywały się 
na wszystkich wydziałach i studenci Polacy, Ukraińcy i Niemcy uczestniczyli w nich 
i posuwali się naprzód, a studenci Żydzi musieli siedzieć w domu, bo ich bito, gdy 
próbowali przychodzić do pracy, jeśli nie potrafiono zmusić chuligańskich endeków do 
spokoju, a jednocześnie odmówiono studentom żydowskim zawieszenia wykładów, to 
jest co najmniej obejście prawa. […] Rzecz jasna, że różnica między pogwałceniem 
prawa przez profesorów tolerujących i patronujących bezeceństwom endeckim, 
a pogwałceniem prawa przez endeckiego bojówkarza […] polega tylko na formie. 

60 Praworządność po tamtej stronie, „Pojzner Sztyme” („Głos Poznański”) z 20 grudnia 1935, s. 1.
61 Zob.: Dz. U. 1935, nr 30, poz. 227.
62 Praworządność po tamtej stronie, „Pojzner Sztyme” („Głos Poznański”) z 20 grudnia 1935, s. 1.
63 Zob.: „Przegląd Zachodni” z 10 grudnia 1937.
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Treść jest taka sama. W obu przypadkach pogwałcona zostaje norma Konstytucji, 
czyli „prawa praw” o równości obywateli [podkr. A.G.P.]64. 

Zdecydowaną reakcję prasy żydowskiej wywołała uległa wobec nacjonalistów 
postawa rektorów polskich uniwersytetów. W drugiej połowie lat trzydziestych 
XX w. niemal wszystkimi polskimi miastami uniwersyteckimi targały antyse-
mickie nastroje, które wzbierały w murach uczelni, przenosząc się następnie na 
ulice. Łagodne działania władz szkół wyższych, będące odpowiedzią na ostre ataki, 
była oceniana na łamach żydowskiej prasy bardzo krytycznie, jako nieszczera, 
pozbawiona odwagi i tylko pozornie odcinająca się od polityki. Icchak Greber 
w „Przeglądzie Zachodnim” oceniał taką postawę jako kompromitującą dla władz 
i pracowników uczelni wyższych w Polsce:

Nie chcemy i nie mamy prawa pomawiać władz akademickich, ani ogółu profesorów, 
by choćby w głębi serca ekscesom sprzyjali. Przeciwnie, jesteśmy głęboko przekonani, 
że potępiają je szczerze. Żaden profesor, żaden członek senatu akademickiego, żaden 
rektor nie będzie patrzył inaczej, jak z obrzydzeniem na wywlekanie gwałtem i bicie 
słuchaczy i słuchaczek z jego audytorium, na wpadanie rozwrzeszczanej tłuszczy do 
jego pracowni i wypędzanie z niej Żydów i Żydówek kułakami i pałkami. Wszak są 
to ludzie kulturalni. Ale miękkiego serca. Ta „miękkość serca” wychowawców dla 
wychowanków jest tak wielką, „wyrozumiałość” dochodzi do tego, że narzuca się 
wniosek, iż ci, w których władzy było ekscesom zapobiec – i których to było obo-
wiązkiem moralnym i ustawowym – w cichości ducha sprzyjali celom awanturników, 
a potępiali tylko metody. Jakżeż sobie wyjaśnić inaczej takie fakty jak wyznaczenie 
osobnych ławek dla studentów Żydów. Rzecz obojętna, za czyim zarządzeniem to się 
stało, władz akademickich czy poszczególnych profesorów. Dość, że dla tzw. święte-
go spokoju wprowadzono w życie i powagą profesorską usankcjonowano poniżenie 
mniejszości słuchaczy na żądanie nacjonalistycznych „bojowców”65.

Z upływem lat zarzuty kierowane do uniwersyteckich włodarzy nie traciły 
na sile, wręcz przeciwnie, wraz z narastającym napięciem i wprowadzanymi 
restrykcjami, wybrzmiewały w coraz szerszych kręgach. 8 października 1937 na 
łamach „Przeglądu Zachodniego” zamieszczono przedruk artykułu pochodzącego 
z lewicowego czasopisma „Robotnik Poznańsko-Pomorski”. Obszerny komentarz 
ukazał się na wieść o urzędowym umożliwieniu rektorom zatwierdzania gett 
ławkowych:

64 Praworządność po tamtej stronie, „Pojzner Sztyme” („Głos Poznański”) z 20 grudnia 1935, s. 1.
65 I. Greber, Polska to nie oni, „Przegląd Zachodni” z 22 października 1937, s. 3.
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Pp. rektorzy wyższych uczelni wprowadzili od nowego roku akademickiego „getto” 
ławkowe: studenci Żydzi mają siedzieć odtąd osobno, a studenci… aryjczycy (bo na 
przykład Belg, Ukrainiec, Białorusin, gdzie ma usiąść?), nie tylko Polacy – osobno. 
I w audytoriach. I w salach ćwiczeń. I w kreślarniach. I w laboratoriach. Wszędzie. Co 
ma być sprawdzianem pojęcia: Żyd? Nie wiadomo. Rasa? Wyznanie? Pochodzenie? 

„Samookreślenie” narodowe? […] 
Nas wszakże obchodzi zagadnienie zgoła inne:
1. Istnieją USTAWY RZECZYPOSPOLITEJ. Nieprawdaż?
2. Czy ustawy Rzeczypospolitej uznają pojęcie „getta” narodowościowego, klasowego 

itp.? NIE UZNAJĄ TEGO POJĘCIA.
3. Czy rektorom wyższych uczelni wolno zmieniać „we własnym zakresie” ustawy 

Rzeczypospolitej? Oczywiście, NIE WOLNO.
I kropka.
Nie potrzeba więcej ani słowa. […] Pp. rektorzy wyższych uczelni postąpili jak na 
ludzi nauki, powiedzmy delikatnie, dość… dziwacznie… Dla „świętego spokoju”? 
Czy WSZYSTKO wolno robić dla „świętego spokoju”?66

Dalsze wydarzenia pokazały, że wbrew oczekiwaniom władz uczelni wyższych 
w Polsce, które dla zachowania spokoju wśród młodzieży nierzadko godziły się na 
kolejne warunki stawiane przez ugrupowania nacjonalistyczne, oddając im tym 
samym faktyczną władzę nad szkołami wyższymi, agresja skierowana przeciw 
obywatelom pochodzenia żydowskiego przybierała coraz potężniejsze rozmiary, 
paraliżując działanie uczelni i przynosząc nieodwracalne straty.

POZNAŃ – ן ז י ּפו

Nieco o Żydach poznańskich. Nigdzie może indziej nie ma takiej solidarności, takiej 
odpowiedzialności i takiego głębokiego zrozumienia wspólnych i wzajemnych obo-
wiązków. Imponujące jest godne i opanowane stanowisko Żydów poznańskich […]. 
Wierzą oni mocno, że szarańcza antysemicka jest klęską, która przeminie67.

Żydzi zamieszkujący międzywojenny Poznań zdawali sobie sprawę z tego, jak 
bardzo różniła się ich sytuacja od tej, w jakiej funkcjonowały społeczności w du-
żych ośrodkach życia żydowskiego w Polsce, wspierane przez prężnie działające 

66 Cyt. za: Zwycięstwo getta, „Przegląd Zachodni” z 8 października 1937, s. 5.
67 Twierdza wielkopolska, „Przegląd Zachodni” z 27 sierpnia 1937, s. 2.
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zaplecze społeczno-kulturalne68. Wskazuje na to artykuł opublikowany (w języku 
jidysz) na łamach 5. numeru „Pojzner Sztyme” z dnia 20 grudnia 1935. Autorem 
tekstu zatytułowanego Azoj tor men niszt! (Tak nie można!)69 był F. Rojf. Zawarta 
w artykule polemika odnosi się bezpośrednio do opublikowanych pod inicjałami 

„A.I. M.” Noticn. Azoj tor men niszt (Notatki. Tak nie można) uwag, które ukazały się 
w 4. numerze czasopisma, 6 grudnia 1935. Rojf był zdania, iż w związku z antyse-
mickimi atakami na uniwersytecie oraz napadem na kibuc Borochowa członkowie 
zarządu poznańskiej gminy żydowskiej powinni powołać specjalną komisję poli-
tyczną, której zadaniem byłoby prognozowanie rozwoju sytuacji i planowanie akcji 
prewencyjnych, gdyż dotychczasowe działania kahału uznawał za niewystarczające, 
krytykował je za prowadzenie „polityki zamkniętego gabinetu”. Rojf sygnalizował, 
że fala antysemickich ataków nie jest czymś nowym w stolicy Wielkopolski ani 
oderwanym od sytuacji w innych polskich miastach uniwersyteckich. Stwierdzał 
ponadto, iż autor Noticn nie zna realiów życia w Poznaniu i sprawia wrażenie, jakby 
przyjechał do miasta dopiero wczoraj, gdyż chce rozwiązać problem antysemity-
zmu w Poznaniu w sposób nieadekwatny do lokalnych warunków. 

Krytyka poglądów A.I. M. dotyczyła między innymi spostrzeżenia, iż decy-
zja o natychmiastowej likwidacji kibucu była zbyt pochopna, że należało raczej 
odczekać kilka tygodni i poszukać nowej lokalizacji, by w ten sposób przekazać 
przeciwnikom jasny komunikat, że poznańska młodzież żydowska nie podda się 
łatwo i nie ulegnie przemocy i terrorowi, gdyż zna swoje prawo do „życia i egzy-
stencji”. Owa światopoglądowa opozycja i stanowisko Rojfa obrazuje wymuszoną 
przez atmosferę strachu i zagrożenia ostrożność, cechujące poznańskich Żydów. 
Zdawano sobie bowiem sprawę z różnic dzielących Poznań od innych ośrodków 
miejskich we wschodniej i południowo-wschodniej Polsce, w których (również 
w poczuciu ciągłego zagrożenia, jednak w bardziej wspólnotowej atmosferze) 
kwitły rozmaite przejawy społeczno-kulturalnego życia żydowskiego, między 
innymi wielojęzyczna prasa żydowska. Zachodnia Polska była natomiast terenem 
uznawanym za niesprzyjający rozwojowi i istnieniu lokalnych form dokumentu-
jących i wspierających funkcjonowanie żyjącej w większym rozproszeniu i silniej 

68 Próba zrekonstruowania na podstawie materiałów prasowych nastrojów panujących ówcześnie 
wśród członków poznańskiego kahału jest o tyle trudna, iż dysponujemy bardzo skromnym materiałem 
badawczym. Tym bardziej dowodzi to konieczności przeprowadzenia skrupulatnych badań nad życiem 
codziennym (świeckim i duchowym), tożsamością narodową i przynależnością do poszczególnych orga-
nizacji politycznych poznaniaków pochodzenia żydowskiego, wśród których zdecydowanie dominowali 
zwolennicy syjonizmu, choć zdarzały się także oddolne inicjatywy skupiające wokół siebie osoby o po-
glądach lewicowych, zainteresowanych między innymi programem Bundu. 

69 F. Rojf, !אזוי טאר מען נישט[trans. Azoj tor men niszt!, przekł.: Tak nie można!], „Pojzner Sztyme” 
z 20 grudnia 1935, s. 1.
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represjonowanej na tle rasowym mniejszości żydowskiej. Ideą założycielską „Poj-
zner Sztyme” było zjednoczenie Żydów pomorskich i wielkopolskich, w którym 
pokładano nadzieję na wzajemną mobilizację, solidarność i wzmocnienie tożsa-
mości narodowej, które pozwolą dać odpór antysemickim nastrojom. Rok później, 
w 1936 w Gdyni z tym samym zamiarem do pracy przystąpił zespół redakcyjny, 
który stworzył polskojęzyczne czasopismo „Przegląd Zachodni”. 

Polscy Żydzi toczyli bezustanną walkę o uznanie ich za pełnoprawnych oby-
wateli. Ufali, że mają po swojej stronie zarówno prawo, jak i resztę społeczeństwa, 
które jest skłonne stanąć w obronie prześladowanych. Z ukazującej się na łamach 
polskojęzycznej prasy żydowskiej publicystyki, wyłania się nadzieja pokładana 
w cywilnej odwadze reprezentantów polskiej elity intelektualnej, zastępowana 
niekiedy rozczarowaniem, gdy głos ten okazywał się jednostkowy lub niewystar-
czająco donośny70. Na szczególną uwagę zasługuje stanowisko Marii Dąbrowskiej, 
która 24 listopada 1936 na łamach lewicowego „Dziennika Popularnego” opubli-
kowała esej zatytułowany Doroczny wstyd, w którym w ostrych słowach potępiła 
cyklicznie wzmagającą się falę antyżydowskiej agresji na polskich uniwersytetach:

O ile dalej tak pójdzie, uczeni polscy, chluba narodu, zaczną emigrować z kraju, w któ-
rym poniewiera się wiedzę, jak emigrowali niegdyś w czasach największego obcego 
ucisku. A uczeni innych krajów omijać zaczną Polskę, w której, gdyby dziś ożyła 
i zjawiła się Curie-Skłodowska, także zapewne obrzucono by ją jajami. Bo ani Ona, ani 
nikt z wielkich ludzi ducha, nie mógłby mieć nic prócz słów potępienia i odrazy dla 
tego, co się w polskich wyższych uczelniach wyrabia. Bo tutaj wielki cham nadciąga 
na Polskę nie z dołu, tylko z góry i jeśli nie znajdzie odporu, zwróci się niebawem 
przeciwko wszystkiemu, co prawe, światłe, szlachetne i rozumne71.

Na odważną wypowiedź Dąbrowskiej odpowiedziała także prasa polsko-ży-
dowska. O konsekwencjach, z jakimi mierzyć musiała się pisarka, 13 grudnia 1936 
prowokacyjnie (ale bez wrogości) zareagował Maurycy Schlanger (posługujący się 
między innymi pseudonimem „maurs”) w humorystycznej rubryce poetyckiej 

„Zaczepki” lwowskiego tygodnika „Kontratak”:

NA MARIĘ DĄBROWSKĄ

Gdybyś w „Popularnym” nie zrobiła krzyku
Miałabyś w Krakowie słuchaczy bez liku. –

70 Zob. między innymi: Alwin, Panowie, których to powinno obchodzić!, „Kontratak” z 22 lipca 
1937, s. 3.

71 M. Dąbrowska, Doroczny wstyd, „Dziennik Popularny” z 24 listopada 1936, s. 3.
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Czy doprawdy nie przyszła Ci ta myśl do głowy,
Że krakowscy Poloniści są też „narodowi”?72

O swoje bezpieczeństwo Żydzi musieli walczyć samotnie, będąc na przegranej 
pozycji zarówno pod względem siły (w obliczu realnego zagrożenia ze strony 
uzbrojonych w pałki i kastety „rycerzy antyżydowskich”73), ale także ograni-
czonych wpływów w instytucjonalnej machinie, która dojmującym zajściom 
starała się przyglądać z boku lub podążać za najgłośniejszymi (niekoniecznie 
najliczniej reprezentowanymi) postulatami. Żydowskie towarzystwa samopo-
mocowe nie były w stanie konkurować o środki finansowe ze zdominowanymi 
przez nacjonalistów Bratniakami, starały się zatem na łamach prasy zabiegać 
o wsparcie dla studiujących (co wpisywało się w obowiązujący w judaizmie 
obowiązek dobroczynności zwanej cedaką – jałmużną dla osób potrzebujących, 
pogrążonych w kryzysie). Do zbiórki pieniężnej namawiał swoich czytelników 
między innymi „Kontratak”:

Wiadomą jest rzeczą, że żydowska młodzież akademicka nie otrzymuje prawie w zu-
pełności subsydiów z olbrzymich funduszy przeznaczonych na pomoc dla akademi-
ków, a pochodzących z kas państwowych. Towarzystwa akademickie, niosące pomoc 
niezamożnej młodzieży żydowskiej, czerpią swe dochody przeważnie z różnych akcji 
i zbiórek. Pochodzące stąd wpływy są tylko w drobnej części w stanie ulżyć doli często 
o głodzie i chłodzie pracującego akademika74.

Z ogłoszenia zamieszczonego na końcu rubryki zatytułowanej „Z frontu aka-
demickiego” dowiadujemy się, iż akcja samopomocowa obejmowała także Poznań. 
Intrygujące, że w anonsie pojawia się nieprawidłowy zapis poznańskiego adresu 
oraz nazwy instytucji (owa niepewność zostaje zaakcentowana przez redakcję 
czasopisma umieszczonym w nawiasie znakiem zapytania). Żydowska instytu-
cja samopomocowa dla poznańskich studentów nosiła w rzeczywistości nazwę 

„Związek Studentów Żydów w Poznaniu” (wydawcy „Kontrataku” z niepewnością 
posłużyli się oficjalną nazwą ogólnopolskiej organizacji „Wzajemna Pomoc Stu-
dentów Żydów”) i mieściła się przy ulicy Szewskiej 10.

72 Maurs [Maurycy Schlanger], Na Marię Dąbrowską, „Kontratak” z 13 grudnia 1936, s. 6.
73 Zob.: „Przegląd Zachodni”, 27 sierpnia 1937, s. 2.
74 Z frontu akademickiego, „Kontratak” z 31 października 1937, s. 5 (Ponadto w tym samym numerze 

pisma, również na s. 5, opublikowana została odezwa Obywatelskiego Komitetu Pomocy dla Akademika 
Żydowskiego pt. „Do społeczeństwa żydowskiego”, w której także apelowano o finansowe wsparcie ży-
dowskich studentów. Zwieńczono ją słowami: „Liczymy, że KAŻDY ŻYD SPEŁNI SWÓJ OBOWIĄZEK 
WOBEC GŁODUJĄCEGO, BEZDOMNEGO I CIERPIĄCEGO AKADEMIKA ŻYDOWSKIEGO”).
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Il. 3. [Ogłoszenie – brak podpisu autora], „Czy złożyłeś już swój datek (…)?”, „Kontratak” z 31 paździer-
nika 1937, s. 5

W tym samym czasie w prasie żydowskiej można było także zaobserwować 
działania propagujące nowoczesny model żydowskości, oparty na propagandzie 
fizycznej siły, witalności i zdrowia. Przejawiały się one między innymi wzmożonym 
zainteresowaniem młodzieży uprawianiem sportów, szczególnie sportów walki 
(boksu, szermierki) i dyscyplin zespołowych, a w związku z tym wzmacnianiem 
kultu tężyzny fizycznej i kolektywnej percepcji, mającymi bezpośredni związek 
z rozwojem syjonizmu (przygotowaniem pionierów do żmudnej, ciężkiej pracy 
w kibucach w Palestynie) i wyrastającej z niego koncepcji Muskeljudentum. Zain-
teresowanie sportem miało także związek z sytuacją bezpośredniego zagrożenia 
zdrowia i życia oraz pragnieniem dawania fizycznego odporu agresorom. W okre-
sie międzywojennym w Poznaniu funkcjonował między innymi klub bokserski 

„Bar-Kochba”. Z artykułu zamieszczonego 1 marca 1938 w „Przeglądzie Zachodnim” 
dowiadujemy się, iż „w niedzielę 20 II [tego roku – dop. A.G.P.] odbył się w Po-
znaniu mecz bokserski – między Makabi (Włocławek) a Bar-Kochbą (Poznań), 
zakończony wysokim zwycięstwem [10:4; dop. A.G.P] gospodarzy”75. Prócz relacji 
z wydarzenia sportowego w artykule znalazła się polemiczna refleksja autora na 
temat wyidealizowanego jego zdaniem wpływu kultury sportowej na życie spo-
łeczne: „Wychowanie fizyczne całkowite, tym bardziej pięść, nie zdoła rozwiązać 
gordyjskiego węzła ludzkich konfliktów i stosunków. – Wątpliwe, czy potrafi ona 
przywrócić równowagę […] «chwiejności współczesnej moralności»”76.

75 Pochwała boksu, „Przegląd Zachodni” z 1 marca 1938, s. 5.
76 Tamże.
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Jednak argumenty siłowe, które de facto budziły wielokrotnie podkreślany 
sprzeciw przedstawicieli żydowskiej inteligencji, ustępowały przed argumentem 
praworządności. Wstrząśnięci panoszącym się na polskich uniwersytetach bez-
prawiem Żydzi pokładali nadzieję w prawnych regulacjach. Prawo było po stronie 
ofiar, które sytuowały się w pozycji moralnej i intelektualnej wyższości wobec 
wyznawców „prawa pałki i kastetu”, co także bywało zarzewiem konfliktu. Ży-
dowscy publicyści, nierzadko doprowadzeni do granic wytrzymałości, w gniewie 
i desperacji sięgali do ostatecznych argumentów ad personam. Mieli bowiem o swo-
ich oponentach najgorsze zdanie. Antysemitów przedstawiano jako przestępców, 
zarzucając im jednocześnie braki w edukacji, zacofanie i niski iloraz inteligencji, 
a także nieporadność w posługiwaniu się językiem ojczystym, czego przykładem 
może być pochodzący z „Kontrataku” artykuł Endeckie kwiatuszki językowe:

W „prorządowym” a antysemickim piśmie „Dziennik Polski” z dnia 19 października 
nr 291. Znajdujemy na pierwszej kolumnie następujący tytuł: „Gen. Franco nie pój-
dzie na żadne kompromisy. Szczegóły uwolnienia bochaterskich obrońców Oviedo”. 
W bratnim piśmie spod endeckiego znaku, a mianowicie w „Wieczorze Warszawskim” 
z dnia 18 października nr 293 czytamy na kolumnie drugiej w trzyszpaltowym u góry 
tytule: „Z całym spokojem i równowagą Grzeszolski oczekuje na rozprawę sądową”.
Sądziliśmy dotąd, że pisze się „bohaterski”. Myśleliśmy, że pisze się i mówi „oczekuje 
rozprawy sądowej”. Ale może – my, Żydzi, nie znamy polskiego języka… Bo chyba 
monopolistyczni patrioci, endecy bijący lub przynajmniej postponujący Żydów przy 
każdej sposobności, znają lepiej język Mickiewiczów i Słowackich.
A jeśli swojego języka nie znają, niech się do gramatyki wezmą po bochatersku. Ocze-
kujemy na to77.

SŁOWO ZA OKO, ŻART ZA ZĄB

Nie mogąc znaleźć systemowego wyjścia z sytuacji, a zarazem pragnąc zjednoczyć 
żydowską społeczność akademicką w Polsce, żydowscy publicyści zdecydowali się 
na „Kontratak”. 8 listopada 1936 we Lwowie zaczęto rozpowszechniać pierwszy 
numer czasopisma pod takim właśnie tytułem. „Kontratak” był polsko-żydowskim 
czasopismem inteligenckim o profilu opiniotwórczo-satyrycznym, programowo 
bezpartyjnym, skierowanym do żydowskiej młodzieży akademickiej. Z jednej 
strony stanowił publicystyczną formę oporu, wyrażoną nierzadko w sposób bardzo 
bezpośredni, ostro i bezkompromisowo „punktującą” niekompetencję oponen-
tów i ich motywacje, z drugiej zaś – poza merytoryczną publicystyką, humorem 

77 Endeckie kwiatuszki językowe, „Kontratak” z 8 listopada 1936, s. 2.
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(publikowanym w rubryce „Nasz kołczan”, do której trafiały obrazki satyryczne, 
pamflety, krótkie formy prozatorskie), przekładami z literatury jidysz i hebrajskiej, 
odnajdziemy na łamach „Kontrataku” także utwory wyrażające silne emocje – 
upokorzenia, bólu, rozżalenia i wewnętrznego rozdarcia pomiędzy przywiązaniem 
do ojczyzny a kryzysem wewnętrznym, wynikającym z trudu ówczesnej sytuacji.

Na łamach pisma niechęć i pogarda wobec oprawców znajdowała ujście 
w ostrym jak brzytwa słowie, parzącej ironii i celnie wymierzonej, bezkompro-
misowej metaforze. O przeciwnikach pisano prześmiewczo i z lekceważeniem. 
Pomagał w tym silnie nacechowany język: brutalne ataki określano „ekscesami”, 
wykonawców przemocy nazywano pogardliwie „aryjcami”, „paniczykami”, a ich 
emblematy „mieczykami”. 

Il. 4. B. Schneider, „Galanteria norymberska”, „Kontratak” z 29 listopada 1936, s. 5
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Głównym bohaterem jednego z opublikowanych w „Kontrataku” satyrycznych 
utworów literackich, którego autor ukrył się pod pseudonimem „maur. schl.”78, był 
endecki student I roku medycyny na Uniwersytecie Poznańskim, członek korpora-
cji „Bijomordia”, Mieczysław herbu Mieczyk Zielony Wszechwielkopolski. Krótki, 
acz intrygujący utwór został skonstruowany w formie listu, który młody poznaniak 
kierował do swojego lwowskiego przyjaciela, Adasia. Treść utworu opatrzonego 
sugestywną datą „24 «Żydopada» 1936 r.” wyrażał ogromne rozżalenie Mieczysława, 
który zwierzał się koledze ze swojego kiepskiego samopoczucia:

Jak Ci już wspominałem, czuję się psychicznie dosyć nieszczególnie. Toczy moje serce 
zwykła, najzwyklejsza zazdrość. A wiesz, kto jest jej przyczyną? Ty sam, mój kochany 
Adasiu. Zazdroszczę Ci każdej pory dnia i nocy, że Ty przebywasz we Lwowie, a ja sie-
dzieć muszę w tym przeklęcie – spokojnym Poznaniu. Wyobraź sobie, że ja się muszę… 
uczyć, bo nie mam czegoś innego do roboty. Jakże ja Wam zazdroszczę, że Wy macie 
na Uniwersytecie tych Izraelitów, z którymi można się trochę pobawić. Jakże miło 
musi być chodzić na konferencje do rektora albo jemu wybijać szyby. Boże święty! […] 
Niestety Poznań jest cichy. Jak ci zapewne wiadomo, nasze władze uczelniane postą-
piły tego roku bardzo głupio – nie przyjęły ani jednego słuchacza-Żyda. Nie mamy 
kogo kierować na lewe strony sal wykładowych, nie mamy na kim ćwiczyć naszych 
zdolności samoobronnych. Smutne to – ale prawdziwe. […] 
Nie masz pojęcia kochany Adasiu, jakże chętnie ja i moi koledzy z pierwszego roku 
widzielibyśmy tutaj kilku niearyjczyków. Niestety. Są to marzenia nieosiągalne z winy 
głupoty naszych władz uniwersyteckich79.

Niewątpliwie cała zastosowana w piśmie nomenklatura (między innymi ru-
bryki „Nasz kołczan” lub „Z frontu akademickiego”) sugeruje, że toczy się zbrojna 
walka w obronie godności, bezpieczeństwa i praw obywatelskich. Żydowskim 
orężem były przede wszystkim merytoryczne argumenty służące wielopłaszczy-
znowej analizie (prawnej, psychologicznej, socjologicznej itp.), doskonała zna-
jomość polszczyzny (co widać między innymi na przykładzie publikowanych 
utworów poetyckich – w większości pamfletów, choć zdarzały się także utwory 
bardziej emocjonalne, wyrażające rozgoryczenie lub melancholię twórców), ale 
także znajomość języków obcych (między innymi angielskiego, francuskiego i nie-
mieckiego), umożliwiających związanym z „Kontratakiem” autorom odwoływanie 
się do zagranicznej prasy żydowskiej, co wzmagało kosmopolityzm pisma. Jedną 

78 Był to kolejny (poza wspomnianym wcześniej „maursem”) pseudonim artystyczny Maurycego 
Schlangera, poety żyjącego prawdopodobnie w latach 1915-1942, autora opublikowanego w roku 1936 
tomiku poetyckiego pt. Idę…

79 Nasz felieton. (Kochany Adasiu!), „Kontratak” z 19 stycznia 1937, s. 4.
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z głównych misji periodyku było dekonstruowanie antysemickich stereotypów 
i teorii spiskowych głoszonych na łamach prasy narodowej i antysemickiej. Na-
pady na żydowskich studentów komentowano ze swadą i pewnością siebie, dając 
wyraz poruszeniu i wściekłości, zdecydowanie rezygnując z obierania postawy 
bezbronnej ofiary. W literackim afekcie podkreślano także doskonałą znajomość 
kanonu polskiej literatury, nawiązując między innymi do dzieł Adama Mickiewicza:

44.
„Skąd kolega?” – „Z uczelni. Właśnie Żydów biłem
Kastecikiem. Drobnostka. Ważne, że odkryłem
Rzecz przy tym epokową. Od lat stu bez mała
Świat cały zastanawia, cóżby znaczyć miała
Owa cyfra prorocza 44
Adama Mickiewicza. Będę z tobą szczery
W tej cyfrze nas endeków wieszcz przeczuł kolego:
Gdy w czterdziestu czterech bijemy jednego”80.

Słynny romantyk jest przedstawiany jako twórca, który łączy, a nie dzieli, 
niekwestionowany autorytet, a zarazem człowiek, który dowodzi możliwość za-
chowania wielorakiej tożsamości, przy jednoczesnym głębokim patriotyzmie 
i zaangażowaniu w sprawy ojczyzny. Mickiewicz, który zasłynął wśród polskich 
obywateli żydowskiego pochodzenia nie tylko jako dzięki swojej działalności 
artystycznej, ale także jako ideolog porozumienia polsko-żydowskiego, w roku 
1848 w punkcie 9. „Składu zasad Legionu Polskiego we Włoszech” nawoływał 
do braterstwa i pomocy „Izraelowi, bratu starszemu”81. Niespełna 90 lat później 
w „Kontrataku” na pierwszy rzut oka żartobliwie, jednak z niekwestionowanym 
rozgoryczeniem stwierdzano, że Mickiewiczowskie apele zdały się na marne:

TAK JEST
Pech wieszcza. Życzył sobie niegdyś Mickiewicz, by w każdej chacie i domostwie 
znachodził się [daw. znajdował się – dop. A.G.P.] Pan Tadeusz.
Niestety dziś w każdej chacie i w każdym domostwie znachodzą się same Dziady82.

Związani z „Kontratakiem” twórcy stawiali się raczej w pozycji uzbrojonego, 
toczącego zaciętą walkę przeciwnika, co w założeniu miało zapewne umacniać 

80 M. Spielman, 44., „Kontratak” z 24 października 1937, s. 4.
81 Adam Mickiewicz, Skład zasad Legionu Polskiego we Włoszech, [rękopis pochodzący ze zbiorów 

Biblioteki Polskiej w Paryżu], Rzym, 29 marca 1948.
82 Homo, Tak jest, „Kontratak” z 22 listopada 1936, s. 4.
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morale czytelników, a zarazem korespondować z ich młodzieńczą energią i buntem 
wobec skierowanej wobec nich agresji i niesprawiedliwości. W tym kontekście 
na uwagę zasługuje kolejny akcent poznański, który pojawił się w „Kontrataku” 
z 22 listopada 1936 w tekście zatytułowanym Potęga ciemnoty:

W Poznaniu wychodzi tygodnik pod obiecującym tytułem: „Potęga Polski bez Żydów”. 
W ostatnim numerze tegoż zacnego pisma znajdujemy wściekły atak na nasze pismo, 
określone oczywiście jako… żydo-komunistyczne. Najbardziej humorystyczny ustęp 
wielkiego artykułu przeciwko nam skierowanego zawiera żądanie, byśmy wreszcie 
przestali pisać po polsku i pisali nasze butne artykuły po „gudłajsku”. Zgoda! Ale pod 
jednym warunkiem: jeśli zacni poznaniacy przemianują swój szlachetny tygodnik, 
odpowiednio do treści, na „Potęga ciemnoty”83.

Tekst stanowił publicystyczną reakcję na artykuł pt. Bezczelny «kontratak». 
Prasowa ofensywa żydo-komuny84, który ukazał się na łamach antysemickiego 
tygodnika o dojmująco wymownym, programowym wręcz tytule „Potęga Polski 
bez Żydów”, wydawanym w Poznaniu od roku 1936. Z pierwszego akapitu, utrzy-
manego w pogardliwym, a zarazem karykaturalnie patetycznym, przesiąkniętym 
demagogią tonie, dowiadujemy się, w jaki sposób redakcja „Potęgi […]” weszła 
w posiadanie 1. numeru „Kontrataku” (z dnia 8 listopada 1936):

Z nagłówkiem wybitym pokracznym krojem pretensjonalnej wysokości liter, spadł na 
nasze biurko redakcyjne, przesłany nam jako egzemplarz wymienny (co za bezczel-
ność!), pierwszy numer żydowskiego, ściślej mówiąc antypolskiego tygodnika pod 
nazwą „Kontratak”. […] Podajemy celowo nazwisko wydawcy [Adolf Kruman; dop. 
A.G.P.] i redaktora [Juda Feinsinger; dop. A.G.P.] odpowiedzialnego żydowskiego 
„Kontrataku”, nie jest bowiem w walce naszej o zupełne odżydzenie Polski obojętne, 
kto i dla kogo wydaje z drugiej strony czasopisma, ostrzem i brudną śliną swoją 
zwróconą wyraźnie przeciwko miarodajnym dzisiaj w państwie polskim czynnikom 
i przeciwko odwiecznym, najsłuszniejszym na ziemi ojców swoich uprawnieniom 
polskiego narodu85.

Wzajemne relacje obu pism są dlatego intrygujące, że wskazują jednoznacznie 
na to, iż prasa żydowska i prasa antysemicka znajdowały się w obszarach wzajem-
nych zainteresowań, usytuowani na przeciwnych biegunach publicyści patrzyli so-

83 Potęga ciemnoty, „Kontratak z 22 listopada 1936, s. 4.
84 Bezczelny „kontratak”. Prasowa ofensywa żydo-komuny, „Potęga Polski bez Żydów” z 15 listo-

pada 1936, s. 3.
85 Tamże.
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bie wzajemnie na „pióra”, obserwując i komentując na bieżąco wzajemne dokonania. 
Antysemici czytywali prasę żydowską (która docierała do Poznania z całej Polski), 
Żydzi zaś – prasę antysemicką, o której (a konkretnie – o „Kurierze Poznańskim”) 
pisał 20 sierpnia 1937 na łamach „Przeglądu Zachodniego” poznański czytelnik 
J. Mark. W liście do redakcji zatytułowanym Poznański „kompleks żydowski”86, 
odgrywając rolę „kontrolera” monitorującego, a zarazem dekonstruującego ba-
zującą na antysemickich kliszach zawartość antyżydowskiego pisma, konstatował:

Rzecz godna zastanowienia: czym interesowałyby się pisma endeckie, co byłoby treścią 
ich artykułów i felietonów, gdyby zabrakło im tak bardzo wdzięcznego tematu jak Ży-
dzi… Oto leży przede mną jeden numer niedzielny (15. VIII) „Kuriera Poznańskiego”. 
W tym oto jednym numerze znajdujemy aż cztery olbrzymie artykuły na tematy ży-
dowskie. […] Chciałbym dla tych, którzy słusznie może lekceważą sobie żydożerstwo 
gazeciarskie, i którzy uważają, że jest to poniżej naszej godności ludzkiej rejestrowanie 
wyskoków antysemickich w prasie endeckiej i polemizowanie z nią – dać w przekroju 
obraz tego, co mieści się we wspomnianym numerze […]87.

Na końcu artykułu pozwala sobie J. Mark na optymistyczne, wyrażające na-
dzieję podsumowanie. Ja również zamieszczam je w finalnym miejscu swych 
rozważań, choć w zgoła innym, bardziej refleksyjnym nastroju. Często bowiem, 
nawet do ostatniej chwili – czy to opisując sytuację na uniwersytetach, czy też 
ogólną, wyrażano nadzieję na rychły odwrót nastrojów antysemickich: „Czy warto 
się tym przejmować? Myślę, że nie! Przyjdzie przecież kiedyś – na pewno niedłu-
go – opamiętanie…”88.

PODSUMOWANIE

Wybrany i zaprezentowany materiał badań pozwala stwierdzić, iż doniesienia 
o antysemityzmie na Uniwersytecie Poznańskim w drugiej połowie lat trzydzie-
stych XX w. były szczegółowo relacjonowane, a zatem i śledzone przez czytelników 
polskiej i zagranicznej prasy żydowskiej (w językach polskim, angielskim oraz 
w języku jidysz). Prześladowania żydowskich studentów poznańskiej wszechnicy 
nierzadko były omawiane w szerszym kontekście, w odniesieniu do incydentów, 
które rozgrywały się w innych polskich miastach uniwersyteckich. Jednak tym, co 
tworzyło specyfikę Poznania i wyróżniało go spośród innych miast, jest fakt, iż 

86 J. Mark, Poznański „kompleks żydowski”, „Przegląd Zachodni” z 20 sierpnia 1937, s. 2-3.
87 Tamże.
88 Poznański „kompleks żydowski”, „Przegląd Zachodni” z 20 sierpnia 1937, s. 3.
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Poznań w okresie dwudziestolecia międzywojennego stanowił swoistą „macierz” 
endeckiej propagandy, a to wpłynęło także na ukształtowanie stereotypu Poznania 
jako miasta zamieszkiwanego głównie przez nacjonalistów. Owa haniebna karta 
historii wielkopolskiej stolicy stanowi jej niezbywalną część. Naszym zadaniem, 
szczególnie współcześnie, jest konfrontacja i rozliczenie się z przeszłością. Przy-
służy się to oddaniu należnego miejsca w kolektywnej pamięci tym, którzy dziś są 
w niej nieobecni – żydowskim mieszkańcom międzywojennego Poznania.
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ZWIĄZKU LEKARZY PAŃSTWA 
POLSKIEGO W POZNANIU  

17 PAŹDZIERNIKA 1937

WPROWADZENIE

Wydarzeń z 17 października 1937 z nadzwyczajnego walnego zjazdu Związku 
Lekarzy Państwa Polskiego w Poznaniu nie należy interpretować jako przypad-
kowych. Wprost przeciwnie. Wpisywały się one w program polityczny środowisk, 
które wielokrotnie, w różnej formie i postaci, stale i wyraźnie formułowały zdecy-
dowane poglądy antysemickie i nawoływały do ich realizacji jak najszybciej i jak 
najszerzej1. Roman Dmowski, główny ideolog środowisk narodowych, który przez 
kilka dekad nadawał kierunek ich działalności, wielokrotnie otwarcie werbalizował 
swój cel polityczny:

1 Por.: J. Żarnowski, Społeczeństwo Drugiej Rzeczypospolitej. 1918-1939, Warszawa 1973; Z. Landau, 
J. Tomaszewski, Druga Rzeczpospolita. Gospodarka. Społeczeństwo. Miejsce w świecie, Warszawa 1977; 
Z. Landau, J. Tomaszewski, Polska w Europie i świecie. 1918-1939, Warszawa 1984; W. Mędrzecki, J. Żar-
nowski, Metamorfozy społeczne, t. 10: Społeczeństwo międzywojenne: nowe spojrzenie, Warszawa 2015.

Adam Mickiewicz University Press © 2022



RAFAŁ WITKOWSKI

392

Za czasów, kiedyśmy nie mieli swego państwa, kiedyśmy dopiero dążyli do jego odbu-
dowania, ilekroć usiłowałem konkretnie sobie wyobrazić państwo polskie, […] zawsze 
ta trudność wysuwała się na pierwszy plan, w niej widziałem największą przeszkodę 
do zbudowania zdrowego, silnego państwa.
Ta trudność tkwiła i tkwi ciągle w potwornie wielkim odsetku ludności żydowskiej 
w Polsce. Pierwszym warunkiem zbudowania mocnego, opartego na zdrowym i silnym 
społeczeństwie, zdolnego do odgrywania samoistnej roli w świecie państwa polskiego 
jest usunięcie tej trudności z naszego życia. 
Dopóki Polska będzie miała to smutne pierwszeństwo w świecie, że jest krajem najbar-
dziej żydowskim, dopóty nie ma mowy o tym, żeby mogła ona być państwem zdrowo 
rozwijającym się na wewnątrz i zdolnym śmiało patrzeć w oczy niebezpieczeństwom 
zewnętrznym2.

Jest to jedna z wielu utrzymanych w podobnych duchu wypowiedzi Romana 
Dmowskiego, jakie wyrażał on i jego środowisko polityczne jeszcze przed odbu-
dową państwa Polskiego w 1918 roku3. W okresie międzywojennym tego rodzaju 
hasła przybierały postać konkretnych rozwiązań prawnych i decyzji politycznych 
osób zasiadających w różnych organach i na różnych szczeblach władz Drugiej 
Rzeczypospolitej, tak samorządowych, jak i państwowych. Biorąc pod uwagę 
otwartość głoszonych haseł antysemickich, ich napastliwy, wrogi i agresywny 
charakter, nie sposób traktować działań podejmowanych przez Związek Lekarzy 
Państwa Polskiego jako oderwanych od szerszego kontekstu aktywności środowiska 
polskiej prawicy w okresie międzywojennym.

ŚRODOWISKO LEKARSKIE JAKO GRUPA ZAWODOWA

Dla każdego społeczeństwa kwestia opieki zdrowotnej pozostaje jednym z kluczo-
wych zagadnień, co wpływa bezpośrednio na pozycję społeczną i ekonomiczną 
środowiska lekarskiego4. Po odzyskaniu niepodległości sytuacja lekarzy w dawnych 

2 R. Dmowski, Pisma, t. 8: Powrót, Częstochowa 1938, s. 326; A. Flis, Przebudowa społeczna Polski, 
„Polska Narodowa”, nr 7 (124) z 12 lutego 1939, s. 3.

3 Por.: R. Wapiński, Roman Dmowski, Warszawa 1989; tenże, Narodowa Demokracja 1893-1939. Ze 
studiów nad dziejami myśli nacjonalistycznej, Wrocław 1980; K. Kawalec, Narodowa Demokracja wobec 
faszyzmu 1922-1939. Ze studiów nad dziejami myśli politycznej obozu narodowego, Warszawa 1989; P. Ja-
strzębski, Kwestia żydowska w publicystyce „Myśli Narodowej” w latach 1921-1926, Toruń 2005; A.S. Ko-
towski, Narodowa Demokracja wobec nazizmu i Trzeciej Rzeszy, Toruń 2007; H. Przybylski, Chrześcijańska 
Demokracja i Narodowa Partia Robotnicza w latach 1926-1937, Warszawa 1980; M. Waldenberg, Narody 
zależne i mniejszości narodowe w Europie Środkowo-Wschodniej, Warszawa 2000.

4 Por.: S. Lewandowski, Dzieje ruchu zawodowego pracowników służby zdrowia, Warszawa 1970; 
T. Nasierowski, Świat lekarzy w Polsce (II połowa XIX w. – I połowa XX w.). Idee. Postawy. Konflikty, War-
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zaborze pruskim była nieco odmienna od pozostałych dwóch obszarów pozabo-
rowych. Według spisu z 1919 roku wszystkich lekarzy Polaków w byłym zaborze 
pruskim, obejmującym Pomorze, Wielkopolskę i Górny Śląsk, było 292, w tym 
w samym Poznaniu aż 94 (w Bydgoszczy ośmiu, w Toruniu 12, w Gnieźnie sześciu, 
w Inowrocławiu sześciu, w Grudziądzu trzech)5. Reszta lekarzy wykonujących 
zawód była w większości pochodzenia niemieckiego i w nadchodzących latach 
wyjechała do Niemiec. Powstałe braki kadry lekarskiej były uzupełniane przede 
wszystkim przez absolwentów Uniwersytetu Poznańskiego. Kadra i studenci po-
wstałego w 1920 roku Wydziału Lekarskiego pod względem etnicznym i religijnym 
była prawie jednorodna6. Zjawisko to miało decydujący wpływ na sympatie po-
lityczne środowiska lekarskiego w Wielkopolsce, które było zdominowane przez 
Polaków wyznania rzymskokatolickiego.

Ochrona zdrowia w Wielkopolsce, podobnie jak na Pomorzu i Górnym Ślą-
sku, oparta było na dobrze rozbudowanej i nowoczesnej infrastrukturze szpital-
nej. W Poznańskiem w 1919 roku funkcjonowało 156 szpitali, w tym w rejencji 
poznańskiej 104, w rejencji bydgoskiej 52. Wśród tych szpitali były takie, które 
utrzymywały się z funduszy państwowych, miejskich, powiatowych, gminnych, 
fundacyjnych, prywatnych i dużych fabryk7. Stosunkowo duża liczba łóżek szpi-
talnych w porównaniu z liczbą mieszkańców gwarantowała wysoki poziom opieki 
zdrowotnej. W Poznaniu Siostry Miłosierdzia pełniły posługę w szpitalu na 220 
łóżek, szpital diakonisek miał 300 łóżek, szpital żydowski 200 łóżek, a szpital 
miejski 544 łóżka. Rozbudowana była także sieć szpitalna w mniejszych miastach. 
W Mogilnie funkcjonował szpital na 80 łóżek, w Strzelnie na 60 łóżek, a w Wągrow-
cu czynny był stary szpital na 50 i nowy na 129 łóżek8. Oprócz szpitali ogólnych 
rozbudowana była tak sieć szpitali specjalistycznych, w tym dla umysłowo chorych, 

szawa 1992; E. Więckowska, Lekarze jako grupa zawodowa w II Rzeczypospolitej, Wrocław 2004; Aktywności 
polskich lekarzy w dwudziestoleciu międzywojennym – w stulecie powołania izb lekarskich, red. B. Urbanek, 
M. Paciorek, M. Ciesielska, Warszawa 2020.

5 J. Jaworski, O obecnych stosunkach i sprawach lekarskich w Wielkopolsce wiadomości i uwag kilka, 
„Gazeta Lekarska”, Warszawa 1919, nr 25-26 (odbitka), s. 9-10; W.K. Korpalska, Izba Lekarska Prowincji 
Poznańskiej w Poznaniu 1887-1919, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 73, 2010, s. 85-91.

6 Na temat składu etnicznego i religijnego studentów Wydziału Lekarskiego w okresie międzywo-
jennym zob. dane poniżej; por.: P. Skalski, K. Pękacka-Falkowska, Poznańscy studenci farmacji w latach 
1920-1939. Studium z zakresu historii społecznej, „Analecta. Studia i Materiały z Dziejów Nauki” 2016, 
nr 2, s. 139-195.

7 J. Jaworski, O obecnych stosunkach i sprawach lekarskich…, s. 11; por.: A. Paradowska, Przeciw 
chorobie: Architektura szpitalna Wielkopolski w dwudziestoleciu międzywojennym, Poznań 2015.

8 K. Śmigielski, Ewangelicki Zakład Djakonis w Poznaniu a organizacja szpitalnictwa polskiego, 
Poznań 1932.
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lecznica dla alkoholików (Trinkerheilstätte) założona przez protestanckie Verein 
für innere Mission, szpitale zakaźne, sanatoria gruźlicze i inne9.

Istotnym elementem w rozwoju opieki medycznej w międzywojennej Polsce 
było kształcenie i organizacja studiów lekarskich na uniwersytetach państwo-
wych10. Stosowne rozporządzenie, porządkujące dotychczasowe zasady, zostało 
wprowadzone 16 marca 1928 roku przez ministra wyznań religijnych i oświecenia 
publicznego. Rozporządzenie to zostało przygotowane w porozumieniu ze wszyst-
kimi wydziałami lekarskimi ówczesnych uczelni wyższych w Polsce i określało czas 
trwania studiów, rozkład zajęć i przedmiotów, liczbę godzin dydaktycznych, zakres 
wymaganych egzaminów niezbędnych do uzyskania dyplomu lekarza oraz wyma-
gania dotyczące przewodu doktorskiego11, choć w tej ostatniej kwestii zmienione 
zarządzenie weszło w życie 1 stycznia 1932. Od tego momentu osoba kończąca 
studia uzyskiwała tytuł zawodowy lekarza, a doktora dopiero po ukończeniu 
przewodu doktorskiego12. W Rozporządzeniu Prezydenta RP z dnia 25 września 
1932 o wykonywaniu praktyki lekarskiej pojawiły się zapisy, powtórzone następnie 
w ustawie z 15 marca 1934, które nakładały na wszystkich czynnych zawodowo 
lekarzy obowiązek przestrzegania zasad etyki lekarskiej, godnego zachowania się 
i sumiennego wykonywania swoich obowiązków zawodowych13. Mając na uwadze 
znaczenie grupy zawodowej lekarzy dla życia społecznego, każda reforma kształ-
cenia i zmiana drogi uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu była żywo 
dyskutowana w prasie fachowej14.

W Polsce w okresie międzywojennym wzrosła liczba praktykujących lekarzy. 
W roku 1923 na 10 000 mieszkańców przypadało statystycznie 2,4 lekarza, zaś 
w 1938 – 3,7 lekarza. Wyższe wskaźniki odnotowano wówczas na Węgrzech, gdzie 

  9 J. Jaworski, O obecnych stosunkach i sprawach lekarskich…, s. 14.
10 B. Kuźnicka, Ewolucja nauczania farmacji w Polsce w latach 1783-1930, Wrocław – Warszawa – 

Kraków 1968; M. Jesionowski, Historia stomatologii polskiej, Warszawa 1971; E. Waszyński, Historia 
położnictwa i ginekologii w Polsce, Wrocław 2000; T. Brzeziński, Rozwój nauk medycznych i kształcenia 
lekarzy w Polsce w XIX i pierwszej połowie XX wieku, [w:] Historia medycyny, red. T. Brzeziński, Warszawa 
2004; W. Szumowski, Historia medycyny, Warszawa 1961; 90 lat studiów lekarskich w Poznaniu. Ludzie, 
czas, miejsca, red. A. Magowska, Poznań 2010.

11 Zarządzenie Ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego z dnia 16 marca 1928 r. 
w sprawie organizacji studiów lekarskich w uniwersytetach państwowych, Dz. U. 1928, nr 8, poz. 132.

12 Z. Woźniewski, Rozprawy na stopień doktora medycyny polskich wydziałów lekarskich. Okres 
międzywojenny, Warszawa 1969.

13 S. Niebrój, Ważniejsze prawa i obowiązki lekarza w świetle ustawodawstwa prawno-publicznego, 
„Nowiny Społeczno-Lekarskie” 1936, nr 13-14, 15-16 (odbitka).

14 Z bogatej publicystyki por.: Sz. Mikołajski, Reforma studiów lekarskich, „Lekarz Polski”, R. 1: 1925, 
nr 2, s. 1-3; T. Chrapowicki, Reforma studiów lekarskich w Polsce na podstawie ankiety, „Lekarz Polski”, R. 10: 
1934, nr 12, s. 271-278; G. Szulc, Reforma studiów lekarskich, „Lekarz Wojskowy” 1934, nr 3-4; J. Babecki, 
Zagadnienie reformy studiów lekarskich w Polsce, „Lekarz Polski”, R. 15: 1939, nr 3, s. 58-62; nr 4, s. 76-81.
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w roku 1936 przypadało 11,2 lekarza na 10 000 ludności, w 1937 w Szwajcarii 10,8 
lekarza, zaś na Litwie i w Finlandii w 1937 – tylko 3,4 lekarza15. Według danych 
porównawczych z 1933 roku jeden lekarz w Polsce przypadał na 3289 mieszkań-
ców. Dla porównania, w tym samym roku w Peru jeden lekarz przypadał na 7936 
mieszkańców, we Francji na 1697 mieszkańców, w Norwegii – na 1067 mieszkań-
ców, a w USA – na 789 mieszkańców. Choć istnieje dyskusja nad precyzją tych 
obliczeń. Według danych „Rocznika Lekarskiego”, wydanego w połowie 1936 roku, 
w Polsce czynnych zawodowo było 12 612 lekarzy, a jeden lekarz przypadał na 2665 
mieszkańców. W rzeczywistości te dane statystyczne nie do końca są adekwatne, 
albowiem nie wszyscy lekarze, którzy ukończyli studia i rozpoczęli praktykę, za-
rejestrowani byli w izbach lekarskich16. 

Należy podkreślić, że izby lekarskie nie były przestrzenią, w której prowadzono 
otwartą agitację antysemicką. W okresie sporów o paragraf aryjski w stowarzy-
szeniach lekarskich w sprawozdaniu z posiedzenia Rady Izby Lekarskiej Poznań-
sko-Pomorskiej z dnia 14 marca 1937 poruszane były tylko kwestie zawodowe 
(np. przepisy o sądach dyscyplinarnych, etc.)17. Również przyjęte rok później 

„Zmiany regulaminu Izby Lekarskiej Poznańsko-Pomorskiej” w żaden sposób nie 
odnosiły się do paragrafu aryjskiego18. 

Codzienne realia pracy lekarza, który bardzo często zaangażowany był w ży-
cie społeczne i kulturalne lokalnej społeczności, ukazują wspomnienia Tadeusza 
Szulca, który oprócz pracy zawodowej i rozlicznych działań o charakterze patrio-
tycznym i kulturalnym został pierwszym przewodniczącym Izby Lekarskiej Po-
znańsko-Pomorskiej. Należał także – jak sam zauważył – do „prywatnego Związku 
Lekarzy Państwa Polskiego, nad którego powstaniem w początkach współpra-
cowałem. Wystąpiłem, jak już pisałem, z czasem z jego zarządu poznańskiego, 
lecz pozostałem i nadal [pozostaję] członkiem organizacji”. Angażował się także 
w bieżącą działalność Wydziału Lekarskiego Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk i innych organizacji19. Radykalizm myśli politycznej Związku Lekarzy Pań-
stwa Polskiego – na podstawie jego wspomnień – był mu zdecydowanie odległy.

Przyrost liczby absolwentów wydziałów medycznych, którzy zasilali zawód 
lekarski nie był znaczący, a ogólna liczba lekarzy w poszczególnych województwach 

15 Por.: Rocznik Lekarski Rzeczypospolitej Polskiej na 1936 rok, oprac. St. Konopka, Warszawa 1936; 
Mały Rocznik Statystyczny 1939, Warszawa 1939, s. 205.

16 M. Kacprzak, Rozsiedlenie lekarzy w Polsce, „Warszawskie Czasopismo Lekarskie”, R. 14: 1937, 
nr 1-3, s. 3.

17 Por.: broszura Protokół z  posiedzenia Rady Izby Lekarskiej Poznańsko-Pomorskiej z  dnia 
14.3.1937 r., Warszawa 1937.

18 Por.: broszura Zmiany regulaminu Izby Lekarskiej Poznańsko-Pomorskiej, Warszawa 1938.
19 T. Szulc, W Poznaniu i wkoło niego. Wspomnienia poznańskiego lekarza, Poznań 1995, s. 218-219.
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różniła się bardzo. Między 1 lipca 1933 a 1 lipca 1935 studia medyczne ukończyło 
na wydziale lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego 196 studentów, Uniwersytetu 
Poznańskiego – 190, Uniwersytetu Stefana Batorego – 171, a na Uniwersytecie 
Józefa Piłsudskiego w Warszawie – 210 studentów. W roku 1935 w województwie 
poznańskim pracowało 974 lekarzy, wileńskim – 630, krakowskim – 1217, lwow-
skim – 1664, tarnopolskim – 33120. Jeszcze inaczej można interpretować dane 
statystyczne, biorąc pod uwagę liczbę ludności dużych miast. W tym samym roku 
jeden lekarz przypadał na 310 mieszkańców Krakowa, na 330 mieszkańców Lwowa, 
na 430 mieszkańców Wilna, na 440 mieszkańców Warszawy, na 540 mieszkańców 
Poznana i na 1100 mieszkańców Łodzi. W tej ostatniej kategorii istotne jest to, że 
ludność Poznania była w zdecydowanej mierze jednorodna etnicznie, podczas 
gdy populacja Warszawy, Wilna czy Lwowa absolutnie nie21.

W tak funkcjonującym systemie kształcenia udział w pracach towarzystw 
lekarskich i kursach specjalistycznych był częścią ogólnego wykształcenia za-
wodowego. W okresie międzywojennym możliwy był rozwój specjalistycznych 
towarzystw medycznych, które powstawały przede wszystkim w miastach uni-
wersyteckich (Kraków, Lwów, Poznań, Wilno, Warszawa), a same uczelnie były 
zapleczem naukowym do popularyzacji najnowszych osiągnięć medycyny wśród 
praktykujących lekarzy22. Warto jednak zauważyć, że wiele z tych towarzystw miało 
znacznie starszą metrykę23, sięgającą początków XIX w., jak np. stowarzyszenia 
warszawskie24, krakowskie25, wileńskie26 czy poznańskie27. 

20 M. Kacprzak, Rozsiedlenie lekarzy w Polsce…, s. 5.
21 Tamże, s. 11.
22 K. Brożek, Ruch na rzecz podnoszenia klasyfikacji zawodowych polskich lekarzy w latach 1805- 

-1952. Towarzystwa i kursy, „Medycyna Nowożytna” 10, 2003, nr 1, s. 35-98.
23 Por.: 125 lat Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego: 1877-2002. Księga pamiątkowa, red. Z. Kledecki, 

Kalisz 2002; XXV-lecie Stowarzyszenia Lekarzy Polskich 1906-1931, Warszawa 1933; T. Ostrowska, Polskie 
czasopiśmiennictwo lekarskie w XIX wieku (1800-1900). Zarys historyczno-bibliograficzny, Wrocław 1973.

24 J. Peszke, Stulecie Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego 1820-1920. Dzieje towarzystwa, cz. 1: 
Pierwsze półwiecze, Warszawa 1931; Towarzystwo Lekarskie Warszawskie 1820-2005, t. 1: 1820-1917; t. 2: 
1916-2005, red. Z. Podgórska-Klawe, Warszawa 2005.

25 K. Lejman, W setną rocznicę założenia Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego. Kilka kart z dzie-
jów dawnego Towarzystwa Lekarskiego Krakowskiego, Kraków 1966; Towarzystwo Lekarskie Krakowskie. 
Księga jubileuszowa, red. I. Gościński, A.B. Skotnicki, Kraków 2006.

26 W. Zahorski, Cesarskie Towarzystwo Lekarskie Wileńskie 1805-1897, Wilno 1897 (odbitka); 
J. Bieliński, Cesarskie Towarzystwo Lekarskie Wileńskie, jego prace i wydawnictwa (1805-1864), Warszawa 
1890; D. Krysa-Leszczyńska, Wileńskie Towarzystwo Lekarskie w świetle sprawozdań z posiedzeń naukowych 
w latach 1925-1939 (w 150 rocznicę śmierci J. Śniadeckiego), [w:] Rola towarzystw naukowych w rozwoju me-
dycyny i farmacji w Polsce, red. L. Jabłoński, Warszawa 1988, s. 126-142; H. Bojczuk, Towarzystwo Medyczne 
Wileńskie – pierwsze półwiecze (1805-1864). Zarys dziejów, „Medycyna Nowożytna” 7, 2000, z. 2, s. 75-85.

27 Por.: Dzieje naukowych towarzystw medycznych w Poznaniu w latach 1832-1983. Studia i materiały, 
kom. red. J. Hasik, R. Meissner (red. nauk.), B. Wolnikowa, Poznań 1985.
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W miastach uniwersyteckich, w których Żydzi stanowili widoczną i dobrze 
zorganizowaną mniejszość, powstawały także żydowskie towarzystwa lekarskie, 
których obszarem oddziaływania były przede wszystkim biedniejsze rzesze ludno-
ści żydowskiej. Na przykład w Wilnie w latach 1920-1939 działał Związek Lekarzy 
Żydów, który w 1935 roku liczył 106 członków. Założone w roku 1921 Towarzystwo 
Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce, w 1939 prowadziło blisko 300 
instytucji medycznych i szpitalnych w 50 miejscowościach, w których pracowało 
około tysiąca osób. Wydawało także czasopisma popularyzujące wiedzę medyczną 
wśród ludności żydowskiej, w tym „Folksgezund” („Zdrowie Ludu”), „Gezund” 
(„Zdrowie”) czy „Sociale Medicin” („Medycyna Społeczna”)28.

ŚRODOWISKO LEKARSKIE – SAMORZĄD LEKARSKI  
I  LEKARSKIE ZWIĄZKI ZAWODOWE

Podstawową formą organizacji samorządu lekarskiego w okresie międzywojen-
nym były izby lekarskie, choć ich struktura i zakres aktywności ulegał w tym 
czasie zmianie29. Sam termin „izba lekarska” pojawił się już w ustawie sanitarnej 
z 1919 roku30, lecz ich formalne powołanie nastąpiło na mocy ustawy z 2 grudnia 
1921 o ustroju i zakresie działania Izb Lekarskich31. Ustawa ta rozróżniała „izby 
terytorialne” i Naczelną Izbę Lekarską. Przyjęto zasadę, że obszarem działania 

„izby terytorialnej” będzie województwo, a należeć do niej mieli wszyscy lekarze 
wpisani na listę lekarzy, wykonujących zawód. Izby miały za zadanie przyznawanie 
prawa do wykonywania praktyki lekarskiej oraz rozstrzyganie sporów w zakresie 
odpowiedzialności dyscyplinarnej lekarzy. Początkowo izby lekarskie zostały po-
wiązane ze strukturą administracji państwowej, ale na podstawie rozporządzeń 
ministra zdrowia z 15 marca i 22 września 1922 utworzone zostały następujące 
izby lekarskie: Warszawsko-Białostocka, Lwowska, Lubelska, Krakowska, Łódzka 
i Poznańsko-Pomorska. Dalsze izby lekarskie, obejmujące wschodnie wojewódz-
twa Drugiej Rzeczypospolitej, zostały utworzone 20 grudnia 1925. Jako ostatnia 
powstała Śląska Izba Lekarska, zawiązana 26 lipca 1934. 

28 Por.: I. Einhorn, Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce w latach 1921- 
-1950, Toruń 2008.

29 Por.: Z. Wiśniewski, Lekarze i izby lekarskie w Drugiej Rzeczypospolitej. Szkice dokumentalne 
i historyczne, Warszawa 2007; T.J. Zieliński, Prawo lekarskie Drugiej Rzeczypospolitej w zarysie, „Zeszyty 
Prawnicze” 11, 2011, nr 2, s. 401-423 (tu: s. 410-412).

30 Por.: art. 2, ust. 14 zasadniczej ustawy sanitarnej z dnia 19 lipca 1919 r., Dziennik Praw Państwa 
Polskiego 1919, nr 63, poz. 371.

31 Dziennik Ustaw 1921, nr 105, poz. 763.
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Poznańsko-Pomorska Izba Lekarska, obejmująca swoim zasięgiem działania 
lekarzy pracujących w województwach poznańskim i pomorskim, rozpoczęła 
swoje działania w lutym 1923. Wówczas do izby przynależało 667 lekarzy z tych 
dwóch województw. W marcu 1923 przewodniczącym izby został wspomniany 
już doktor Tadeusz Szulc32. 

Organizację i zasady funkcjonowania izb lekarskich zmieniła w niewielkim 
stopniu ustawa z 15 marca 1934 o Izbach Lekarskich33. Znalazł się w niej zapis, 
że z „wykonywaniem praktyki lekarskiej nie wolno łączyć zajęć nielicujących 
z etyką lub powagą zawodu lekarskiego”34. Ustawa określiła także zadania stojące 
przed organami samorządu lekarskiego. Wśród głównych obowiązków znalazło się 
współdziałanie z władzami rządowymi i samorządowymi w sprawach zdrowia pu-
blicznego, dbanie o interesy zawodu lekarskiego i pozycję materialną członków izby.

Po wejściu w życie ustawy z 1934 roku przeprowadzone zostały wybory do 
władz poznańsko-pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej, a na jej czele stanął dok-
tor Roman Konkiewicz, który zastąpił prof. Pawła Gantkowskiego. W roku 1935 
do izby należało 1226 członków, z tego 893 w województwie poznańskim i 333 
w województwie pomorskim. W roku 1939 postanowiono zorganizować osobne 
izby lekarskie dla województw poznańskiego i pomorskiego, ale do wybuchu wojny 
nie udało się doprowadzić do realizacji tego zamierzenia35.

Oprócz izb lekarskich sami lekarze i inne pokrewne zawody medyczne (sto-
matolodzy, farmaceuci) organizowali się w inne, stricte zawodowe stowarzysze-
nia36. Największą liczebnie i najbardziej wpływową organizacją zawodową lekarzy 
w okresie międzywojennym był Związek Lekarzy Państwa Polskiego. Jej historię 
przedstawił szkicowo na łamach periodyku Związku Stanisław Niklewski37. Według 
jego relacji, lekarskie stowarzyszenia zawodowe działały już w okresie poprzedzają-
cym odbudowę państwa polskiego. W 1908 roku powstała w Poznaniu „zawodowa 

32 T. Szulc, Służba zdrowia i higiena publiczna w mieście Poznaniu, „Kronika Miasta Poznania” 11, 
1933, s. 427-433.

33 Dziennik Ustaw 1934, nr 31, poz. 275.
34 Tamże, art. 16, ust. 1.
35 Por.: T. Nasierowski, Samorząd lekarski w Polsce, t. 1-2, Warszawa 1989; Historia Izb Lekarskich 

w Polsce. Materiały Seminarium Zespołu Historycznego, Warszawa 1993; Wielkopolska Izba Lekarska. 
Tradycja i współczesność (1921-1999), red. A. Baszkowski, J.T. Marcinkowski, A. Zarzycki, Poznań 2000; 
K. Brożek, Polskie stowarzyszenia lekarskie 1805-1951, Warszawa 2005; K.M. Nowak, Ustrój i zadania 
samorządu lekarskiego w II Rzeczypospolitej, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu” 
Poznań 2008, s. 107-119.

36 Ich obszerną listę sporządził K. Brożek, Ruch na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych 
polskich lekarzy w latach 1805-1952. Towarzystwa i kursy, „Medycyna Nowożytna” 10, 2003, nr 1-2, s. 78-95.

37 S. Niklewski, Szkic historyczny Związku Lekarzy Państwa Polskiego, „Nowiny Społeczno-Lekar-
skie”, R. 12, nr 1 z 1 stycznia 1938, s. 1-3.

Adam Mickiewicz University Press © 2022



Paragraf aryjski uchwalony podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Związku Lekarzy Państwa Polskiego w Poznaniu

399

organizacja lekarska”, która reprezentowała interesy zawodowe lekarzy wobec 
około dwudziestu kas chorych. Oprócz trudności instytucjonalnych spotęgowały 
antagonizmy polsko-niemieckie. Nie udało się jednak pokonać tej rozbieżności 
i wkrótce powstała organizacja zrzeszający lekarzy polskich i niemieckich, a obie 
grupy wybierały po sześciu przedstawicieli – lekarzy, lecz bez wyboru prezesa 
i dwoma sekretarzami (Polakiem i Niemcem). Taki podział kompetencji zachował 
się do zakończenia I wojny światowej. Na terenie Górnego Śląska lekarzy polskich 
było niewielu, a ustawiczne szykany ze strony władz niemieckich utrudniały im 
pracę i egzystencję. Kiedy 20 czerwca 1922 władze polskie przejęły ostatecznie 
ziemię śląską, pracowało tam 257 lekarzy niemieckich i około 25 lekarzy polskich. 
Na terenie Małopolski działał od 1908 roku Związek Lekarzy Małopolski, który 
obejmował swoim zasięgiem Galicję i Śląsk Cieszyński, a struktury Związku w wie-
lu miejscach pokrywały się z zasięgiem tamtejszych kas chorych. Najtrudniej pod 
tym względem wyglądała sytuacja w Królestwie Kongresowym, gdzie nie działał 
żaden związek zawodowy, ani też nie funkcjonowały kasy chorych.

Pierwsze kroki zmierzające do powstania ogólnopaństwowego związku lekar-
skiego zostały podjęte przez środowisko poznańskie już w listopadzie 1918, a tamtejsi 
lekarze: Adam Karwowski, Paweł Gantkowski, Tadeusz Dembiński, Tadeusz Szulc 
i Józef Pomorski zorganizowali 21 lutego 1919 w Warszawie pierwsze konsultacje, 
które doprowadziły do zwołania w kwietniu 1919 ogólnopolskiego zjazdu założy-
cielskiego Związku Lekarzy Państwa Polskiego. 14 marca 1919 się Zarząd Główny 
organizacji, na czele którego stanął dr Jan Bączkiewicz. W roku 1920 zawiązały się 
dwa okręgi: wielkopolski i lwowski, od 1932 łącznie z nowymi okręgami wileńskim 
i pomorskim – cztery. W roku 1920 powstały także następujące obwody: warszawski, 
włocławski, kutnowski, łódzki, piotrkowski, lubelski, zagłębia dąbrowskiego, często-
chowski, łucki, kaliski i chełmski. W końcu okresu międzywojennego, w 1938 roku 
Związek składał się z ośmiu okręgów: kieleckiego, lubelskiego, łódzkiego, pomor-
skiego, wielkopolskiego, wileńskiego, warszawsko-białostockiego, wołyńskiego oraz 
trzech samodzielnych obwodów: warszawskiego, brzeskiego i pińskiego. 

W roku 1922 w Warszawie przyjęto uchwałę o przeistoczeniu dotychczasowego or-
ganu Związku Lekarzy Państwa Polskiego okręgu wielkopolskiego, jakim były „Nowiny 
Lekarskie”, wydawane od 1889 roku przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 
w ogólnopolski organ prasowy Związku Lekarzy Państwa Polskiego. Od 1927 roku 
Związek wydawał własne czasopismo – dwutygodnik „Nowiny Społeczno-Lekarskie”. 
Pierwotnie był on publikowany w Poznaniu, a od roku 1928 w Warszawie38.

38 Redaktorami „Nowin Społeczno-Lekarskich” byli Jan Załuska (1931-1934), Stanisław Gądek 
(1934-1937) i Franciszek Rodziewicz (1937-1939).

Adam Mickiewicz University Press © 2022



RAFAŁ WITKOWSKI

400

Związek Lekarzy Państwa Polskiego odgrywał coraz większą rolę w środowi-
sku. W roku 1926 organizacja została afiliowana do Association Professionnelle 
Internationale des Médecins – Międzynarodowego Związku Zawodowego Lekarzy 
z siedzibą w Paryżu. Najważniejsze jednak z punktu widzenia późniejszych wyda-
rzeń z roku 1937 były umowy o afiliacji pomiędzy różnego rodzaju organizacjami 
zrzeszającymi medyków a Związkiem. Na ich mocy członkowie innych organizacji 
lekarskich byli automatycznie włączani do Związku Lekarzy Państwa Polskie-
go39. Stowarzyszenie rozwijało się także organizacyjnie, albowiem w 1930 roku 
zwołano pierwszy zjazd lekarzy szpitalnych, a także rozpoczął działalność Bank 
Spółdzielczy Lekarzy. 

Pierwsze problemy związane z narodowym charakterem Związku Lekarzy 
Państwa Polskiego ujawniły się już w 1925 roku. Podczas walnego zebrania w War-
szawie podjęto uchwałę o podziale okręgu śląskiego, w którym do tej pory współ-
pracowali lekarze polscy i niemieccy. W wyniku wewnętrznych sporów lekarze 
polscy utworzyli osobną organizację, zaś zdominowane przez Niemców władze 
okręgu śląskiego stopniowo utraciły wpływy. 

Dziesięć lat później, 17 maja 1936 w Warszawie podczas siedemnastego 
walnego zgromadzenia Związku po raz pierwszy obradowano nad wprowa-
dzeniem do statutu Związku tzw. paragrafu aryjskiego, czyli wykluczenia ze 
Związku Lekarzy Państwa Polskiego osób pochodzenia żydowskiego. Postulat ten 
został zgłoszony przez przedstawicieli okręgów wielkopolskiego, pomorskiego, 
śląskiego i kieleckiego. W 1936 roku wniosek został odrzucony. Propozycja ta 
została ponownie zgłoszona podczas kolejnego walnego zgromadzenia, które 
zwołane zostało na 9 maja 1937 do Warszawy. Wtedy wniosek o zmiany w sta-
tucie został przyjęty.

We wspomnianym szkicu historii Związku S. Niklewski odnotował, że przyjęcie 
paragrafu aryjskiego wywołało żywą dyskusję w organizacji. Jak zauważył histo-
ryk Związku, odbywały się „zebrania organizacyjne na terenie Krakowa i Lwowa”, 
których celem było wyłonienie „czysto polskich organizacji lekarskich”. Podob-
ne działania zostały podjęte w obwodzie grodzieńskim, brzeskim, białostockim 
i wileńskim. W zakończeniu swojego szkicu S. Niklewski zauważył, że „obecnie 
związek przeżywa dość ciężkie chwile, jednak opinia świata lekarskiego wyrażona 
w znanych uchwałach dwóch ostatnich walnych zgromadzeń oraz konferencji 
Młodych Lekarzy jest rękojmią, że dzieło unarodowienia zawodu lekarskiego, 
pomimo piętrzących się trudności, będzie doprowadzone do końca”40.

39 Takie umowy zawarły ze Związkiem liczne lokalne Zrzeszenia Lekarzy Kas Chorych.
40 S. Niklewski, Szkic historyczny Związku Lekarzy Państwa Polskiego…, s. 3.
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ŚRODOWISKO LEKARSKIE ZACHODNIEJ POLSKI –  
WYDZIAŁ LEKARSKI UNIWERSYTETU POZNAŃSKIEGO

Związek Lekarzy Państwa Polskiego skupiał w swoich szeregach większość osób 
posiadających dyplom lekarski i farmaceutyczny. W międzywojennej zachodniej 
Polsce jedynym ośrodkiem kształcącym przyszłych lekarzy był Wydział Lekarski 
Uniwersytetu Poznańskiego. Jego kadra lekarska oraz absolwenci zasilali listy człon-
kowskie Związku. Znaczenie Wydziału Lekarskiego dla środowiska lekarskiego 
w Wielkopolsce, na Pomorzu i na Górnym Śląsku była trudna do przecenienia. 
Najbardziej widoczne to było w samym Poznaniu, gdzie inicjatorem powstania 
polskiego uniwersytetu jesienią 1918 roku był lekarz Heliodor Święcicki41, stoją-
cy na czele Komisji Uniwersyteckiej. Ciało to w krótkim czasie – bo już w maju 
1919 – doprowadziło do uruchomienia w mieście uczelni wyższej – Wszech-
nicy Piastowskiej, od roku 1920 zwanej Uniwersytetem Poznańskim. W końcu 
1919 roku składał się on z wydziałów Filozoficznego, Prawno-Ekonomicznego 
oraz Rolniczo-Leśnego.

Kolejne starania zmierzały do formalnego zawiązania Wydziału Lekarskiego. 
Duże zasługi położył w tym zakresie dr Paweł Gantkowski, dyrektor departamentu 
zdrowia publicznego w Ministerstwie byłej Dzielnicy Pruskiej, który aktywnie 
zabiegał w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego o wy-
rażenie zgody na uruchomienie Wydziału Lekarskiego w Poznaniu. Napisany 
przez niego memoriał trafił do komisji oświatowej Sejmu, która wyraziła zgodę 
na powstanie Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Poznańskiego. W nawiązaniu 
do tej decyzji Senat Uniwersytetu Poznańskiego na posiedzeniu 25 kwietnia 1920  
przyjął uchwałę o uruchomieniu studiów medycznych, a pierwszym dziekanem 
wydziału został prof. Adam Wrzosek42, wówczas szef Sekcji Nauki i Szkół Wyż-
szych w Ministerstwie Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego43. Siedzibą 

41 M. Musielak, Profesor Heliodor Święcicki (1854-1923) – współorganizator i pierwszy rektor Uni-
wersytetu Poznańskiego, [w:] Nie zgaśnie pamięć o Waszej pracy. Założyciele Uniwersytetu Poznańskiego, 
red. A. Pihan-Kijasowa, D. Konieczka-Śliwińska, Poznań 2016, s. 155-165; por.: R. Meissner, Z. Słomko, 
T. Pisarski, Rektor Wszechnicy Piastowskiej. Szkice do portretu Heliodora Święcickiego (1854-1923), Poznań 
1987; M. Stański, Heliodor Święcicki: 1854-1923, Warszawa – Poznań 1983; M. Musielak, Heliodor Święcicki 
(1854-1923), Poznań 2013.

42 Na temat działalności A. Wrzoska zob.: M. Musielak, Profesor Adam Wrzosek (1875-1965) – hi-
storyk i filozof medycyny. Zarys biografii intelektualnej, Poznań 2022.

43 A. Wrzosek, Wydział Lekarski w Uniwersytecie Poznańskim w pierwszych latach swego istnienia 
(1920/21, 1921/22, 1922/23), Poznań 1924, s. 11-12; tenże, Kursa Medyczne Poznańskie zorganizowane 
w 1919 r., „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 2, 1925, z. 1, s. 131-136; tenże, Powstanie Wydziału 
Lekarskiego w Uniwersytecie Poznańskim, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 2, 1925, z. 2, s. 249; 
Uniwersytet Poznański w pierwszych latach swego istnienia (1919, 1919-20, 1920-21, 1921-22, 1922-23) za 
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Wydziału został budynek pruskiej Komisji Kolonizacyjnej, nazwany Collegium 
Medicum44.

Jak pozostałe jednostki Uniwersytetu Poznańskiego, tak i Wydział Lekarski 
był zdominowany etnicznie przez studentów polskich, a wyznaniowo przez ka-
tolików. Szczegółowe zestawienie studentów wydziału w poszczególnych latach 
akademickich przedstawiono w tabeli 1.

Już poza Wydziałem Lekarskim, ale oparty na tej samej kadrze profesorskiej, 
w październiku 1920 ze struktur Wydziału Filozoficznego został wyodrębniony 
Oddział Farmaceutyczny, kształcący aptekarzy45, od roku 1925 pozostawał on 
częścią Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego. Podobnie jak jednolita pod 
względem narodowościowym i wyznaniowym była grupa studentów kierunków 
medycznych, tak i jednolita była kadra profesorska. Wszyscy profesorowie wy-
kładający na Wydziale Lekarskim i w Oddziale Farmaceutycznym byli Polakami 
i katolikami46. Zarówno profesorowie, jak i absolwenci kierunków medycz-
nych Uniwersytetu Poznańskiego byli zapleczem intelektualnym środowiska 
lekarskiego i farmaceutycznego dla ziem byłego zaboru pruskiego, a zatem dla 
Wielkopolski, Pomorza i Górnego Śląska47. Ich poglądy i przekonania, a także 
doświadczenia zdobyte w różnego rodzaju organizacjach studenckich kształ-

rektoratu Heljodora Święcickiego. Księga pamiątkowa, red. A. Wrzosek, Poznań 1924, s. 183-185; Uniwersytet 
Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w latach 1950-2019. Historia i luminarze nauki, red. 
M. Musielak, Poznań 2019, s. 21-38; 100-lecie studiów farmaceutycznych w Poznaniu. Wydział Farma-
ceutyczny i Oddział Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w latach 
2004-2018, red. A. Magowska, T. Gośliński, I. Muszalska, L. Zaprutko, Poznań 2019; Moździerz i pióro. 
O poznańskiej farmacji akademickiej z okazji jej 100-lecia, red. A. Magowska, I. Muszalska, M. Ogrodow-
czyk, T. Gośliński, L. Zaprutko, Poznań 2019; A. Magowska, Poznańskie studia farmaceutyczne 1919-2002. 
Grono nauczające, absolwenci, Poznań 2003.

44 Por. szczegółowo: M. Michalski, Z. Pałat, Collegium Maius w Poznaniu, Poznań 2020.
45 A. Wrzosek, Wydział Lekarski w Uniwersytecie Poznańskim w pierwszych latach swego istnienia 

(1920/21, 1921/22, 1922/23), Poznań 1924, s. 19; tenże, Rzut oka na rozwój Wydziału Lekarskiego w Uni-
wersytecie Poznańskim w pierwszym trzechleciu jego istnienia […] za rektoratu Heliodora Święcickiego, 

„Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 3, 1925, z. 1, s. 110.
46 Por.: M. Jakś-Ivanovska, Profesorowie Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939, Poznań 2021.
47 B. Kuźnicka, Ewolucja nauczania farmacji w Polsce w latach 1783-1930, Wrocław 1968; M. Stań-

ski, B. Wolnikowa, W 50-lecie rozwoju nauk medycznych w Poznaniu 1920-1970, Poznań 1969; R.W. Gutt, 
Rozwój nauk medycznych w Polsce w latach 1919-1951, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej” 36, 
1991, z. 1, s. 87-132; Wkład lekarzy i farmaceutów wielkopolskich do rozwoju nauk medycznych. Materiały 
Sesji Naukowej. Poznań, 14 XII 1973 r., Warszawa – Poznań 1975; Z. Woźniewski, Rozprawy na stopień 
doktora medycyny polskich wydziałów lekarskich. Okres międzywojenny, Warszawa 1969; B. Jaczewski, 
Polityka naukowa państwa polskiego w latach 1918-1939, Wrocław 1978; M. Przeniosło, Wydział Lekarski 
Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie 1919-1939, „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych” 78, 
2017, s. 283-316; M. Przeniosło, Zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie w okresie 
międzywojennym, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 57, 2014, z. 1-2, s. 87-103.
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Tabela 1. Liczba studentów Wydziału Lekarskiego w poszczególnych latach akademickich z podziałem na 
deklarowany język ojczysty i wyznanie

Rok akad. 
Trymestr

Studenci 
i wolni 

słuchacze

Deklarowany język ojczysty Deklarowane wyznanie

polski
niemiec-

ki
rosyjski inny

katolic-
kie

ewange-
lickie

prawo-
sławne

juda-
istyczne

inne

1920/1921
I 81 – – – – 70 4 2 5 –

II 64 – – – – 52 5 2 5 –

III 95 – – – – 82 5 3 5 –

1921/1922
I 288 285 2 1 – 262 17 3 4 2

II 292 287 2 1 2 263 17 6 4 2

III 285 280 2 1 2 261 14 3 4 3

1922/1923
I 422 412 4 2 4 393 20 5 3 1

II 428 416 5 2 5 399 20 5 3 1

III 444 429 7 2 6 412 22 6 3 1

1923/1924 431 – – – – – – – – –

1924/1925 498 478 5 3 13 455 23 9 1 1

1925/1926 446 430 4 2 10 420 12 3 0 10

1926/1927 616 595 7 3 11 581 18 6 0 17

1927/1928 667 628 16 7 18 613 26 10 2 16

1928/1929 733 688 23 5 17 671 34 7 2 19

1929/1930 756 692 14 4 13 666 28 16 5 41

1930/1931 827 772 18 6 31 749 28 11 6 33

1931/1932 855 807 23 8 17 780 28 14 10 22

1932/1933 985 920 30 6 29 882 39 14 17 33

1933/1934 1119 1049 33 – 45 1010 37 42 10 25

1934/1935 1243 1163 32 0 48 1113 25 16 27 31

1935/1936 1133 1081 39 10 41 1002 50 14 29 38

1936/1937 1034 954 33 8 39 909 44 17 27 37

1937/1938 964 – – – – – – – – –

1938/1939 971 – – – – – – – – –

Źródło: AUAM, Rektorat 15/34, 15/848.
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towały ich postawy wobec społeczności żydowskiej i przekonania na temat 
dostępności zawodów medycznych dla Żydów. Zdecydowanie wrogi stosunek 
do żydowskich studentów na Uniwersytecie Poznańskim48, powodował także 
negatywne postawy lekarzy i  farmaceutów do swoich żydowskich kolegów. 
Już w lutym 1920 podczas Pierwszego Ogólnego Zjazdu Polskiej Młodzieży 
Akademickiej w Warszawie delegacja z Poznania wezwała do ekonomicznego 
i społecznego bojkotu Żydów49. 

PRZYGOTOWANIA DO NADZWYCZAJNEGO ZJAZDU  
ZWIĄZKU LEKARZY PAŃSTWA POLSKIEGO W POZNANIU

Powodem zwołania w październiku 1937 nadzwyczajnego zjazdu Związku Lekarzy 
Państwa Polskiego w Poznaniu było wprowadzenie w maju tegoż roku podczas 
warszawskiego zjazdu tzw. paragrafu aryjskiego do statutu Związku. Okoliczności 
zwołania nadzwyczajnego zjazdu oraz jego przebieg znalazły odbicie w licznych 
artykułach w prasie lokalnej, ogólnopolskiej oraz fachowej, które w dobitny sposób 
oddawały nastrój wydarzeń oraz poglądy ówczesnych środowisk.

Kontrowersje wokół wprowadzenia paragrafu aryjskiego były szeroko dysku-
towane w środowisku lekarskim i nie dotyczyły tylko kwestii ideologicznych oraz 
politycznych. Niektóre środowiska ze Związku zdecydowanie odrzuciły warszaw-
skie uchwały. Znalazło to odbicie m.in. w ustaleniach podjętych przez Związek 
Lekarzy Kas Chorych, który jeszcze w 1932 roku zawarł ze Związkiem Lekarzy 
Państwa Polskiego umowę, na mocy której wszyscy członkowie Związku Lekarzy 
Kas Chorych stali się członkami Związku Lekarzy Państwa Polskiego50. Dyskusja, 
jaką podjęli lekarze kas chorych, pozwala zorientować się w sposobach, które 
doprowadziły do uchwalenia paragrafu aryjskiego w czasie zjazdu w Warszawie. 
Jak stwierdzono w rezolucji: 

aż do 1936 roku pracowaliśmy wspólnie, przestrzegając zasad jednolitości zawodowej 
organizacji, dopóki nie wysunięto projektu zmiany § 7 statutu brzmiącego: „Człon-

48 Na ten temat zob.: W. Mądry, Stosunki polsko-żydowskie na Uniwersytecie Poznańskim w latach 
1919-1939 w świetle materiałów archiwalnych, „Sprawy Narodowościowe. Seria Nowa” 52, 2020, s. 1-20; 
por.: artykuły M. Michalskiego i P. Foreckiego w niniejszym tomie. 

49 Por.: J. Rybak, Jewish Nationalism and Indifference between Posen and Poznań: The Jewish People’s 
Council, 1918-1920, „Leo Baeck Institute Year Book” 65, 2020, issue 1, s. 109-126.

50 Związek Lekarzy Kas Chorych w obronie jednolitości Związku Lekarzy Państwa Polskiego, „Wia-
domości Lekarskie”, R. 10-11: 1937-1938, nr 1, s. 27.
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kiem Związku Lekarzy P.P. nie może być lekarz – żyd”51. Wniosek taki został prze-
mycony na Walne Zebranie Związku Lekarzy Państwa Polskiego dnia 17 maja 1936 r. 
wbrew przepisom statutu, gdyż Zarząd Główny wniosku takiego nie przyjął. Pomimo 
tego, po przegłosowaniu wniosków wniesionych prawidłowo na porządek dzienny. 
Dr. Węgrzynowski przemawiający z ramienia Zarządu Głównego zapytał, czy ktoś 
wniosek o zmianę § 7 podejmuje. Postąpienie to było sprzeczne z postanowieniami 
statutu. Wniosek został podjęty przez dra Tomkiewicza. Przewodniczący na to nie 
zareagował i odbyło się głosowanie, które w celu uniknięcia oddawania głosów przez 
nieuprawnionych przeprowadzono przez imienne wywoływanie z listy. Wniosek upadł 
znakomitą większością głosów52.

Okręgi zachodnie Związku Lekarzy Państwa Polskiego, które propagowały 
wprowadzenie paragrafu aryjskiego, nie dały jednak za wygraną i w 1937 roku  
rozpoczęły starania, by rozwiać wszelkie prawne wątpliwości i wykluczyć lekarzy 
Żydów ze Związku. Pomimo ostrych i jednoznacznie przeciwnych wprowadzeniu 
takiego rozwiązania głosów, kwestia ta powracała w dyskusjach i projektach Związ-
ku53. Ostatecznie, wniosek Zarządu Głównego zmieniający statut Związku został 
przegłosowany 9 maja 1937 podczas zjazdu w Warszawie. Jak pisali przeciwnicy 
tego rozwiązania, stało się tak, że „wniosek […] dzięki różnym nieprawidłowo-
ściom otrzymał przypadkową większość”. 

Uchwalenie zmian w statucie Związku Lekarzy Państwa Polskiego wywoła-
ło szereg protestów wśród członków stowarzyszenia, jak i w okręgach Związku. 
Już podczas samego zjazdu warszawskiego prof. dr Marcin Zieliński z Krakowa, 
wypowiadając się w imieniu okręgów krakowskiego, lwowskiego, łódzkiego, wo-
łyńskiego, zgłosił stanowczy protest przeciw uchwale zjazdu.

Jeszcze w tym samym miesiącu, 23 maja 1937, odbyło się nadzwyczajne walne 
zebranie okręgu krakowskiego Związku Lekarzy Państwa Polskiego, które uznało, 
że Związek jest powszechną organizacją lekarską, co wyklucza możliwość po-
zbawienia członkostwa lekarzy-Żydów. Stanowisko to zostało zakomunikowane 
zarządowi głównemu Związku z żądaniem reasumpcji majowego głosowania oraz 
zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania w Warszawie. Cztery dni później od-
było się zebranie okręgu lwowskiego Związku, które podjęło analogiczne uchwały54.

51 W niniejszym tekście przyjęto zasadę zachowania ortografii i interpunkcji stosowanej w cytowa-
nych tekstach źródłowych. Dotyczy to także pisowni słowa Żyd. zob. szerzej: M. Michalski, K. Podemski, 
Antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939 – wprowadzenie.

52 Tamże; por.: M. Natkowska, Numerus clausus, getto ławkowe, numerus nullus, paragraf aryjski: 
antysemityzm na Uniwersytecie Warszawskim 1931-1939, Warszawa 1999.

53 Por. np.: Związek Lekarzy Kas Chorych w obronie jednolitości Związku Lekarzy Państwa Polskiego, 
„Wiadomości Lekarskie”, R. 10-11: 1937-1938, nr 1, s. 27.

54 Tamże, s. 29.
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Zarząd Główny Związku zwołał posiedzenie 20 czerwca 1937 i uchwalił, że 
„obwody, wchodzące w skład okręgów krakowskiego i lwowskiego nie wywiązują się 
należycie ze swych zobowiązań wobec Związku L.P.P. i po wysłuchaniu opinii pre-
zesów okręgów […] postanawia […] rozwiązać wszystkie obwody […]”55. Podczas 
tego posiedzenia zdecydowano także o zwołaniu nadzwyczajnego walnego zebrania 
w październiku do Poznania. Po protestach i analizach prawnych uchwała zarządu 
głównego o rozwiązaniu obwodów została cofnięta, ale rozpoczęła się dyskusja 
na temat zgodności ze statutem Związku zwołania nadzwyczajnego zebrania do 
Poznania zamiast do Warszawy. Spór ten zarząd główny rozwiązał metodą faktów 
dokonanych, ogłaszając program zjazdu poznańskiego56.

Wprowadzenie paragrafu aryjskiego dyskutowane było także w prasie codzien-
nej. Na łamach „Naszego Przeglądu”, polskojęzycznej gazety żydowskiej wydawanej 
w Warszawie, ukazał się artykuł opisujący wydarzenia poprzedzające poznański 
zjazd57. W tym obszernym materiale prasowym przypomniano, że w maju 1937 
odbył się w Warszawie zjazd Związku Lekarzy Państwa Polskiego, na którym w myśl 
wniosku delegatów poznańskich zapadła decyzja, że lekarze Żydzi nie mogli być 
członkami związku. Uchwała ta „wywołała w swoim czasie wielkie poruszenie 
wśród elementów demokratycznych i postępowych należących do związku”. Pod-
czas licznych spotkań organizacji okręgowych, jak to miało miejsce w przypadku 
okręgów lwowskiego, łódzkiego, krakowskiego i warszawskiego, uchwalano żądanie 
skierowane do Zarządu Głównego Związku Lekarzy Państwa Polskiego zwołania 
nadzwyczajnego zjazdu ogólnego w celu reasumpcji uchwały o nieprzyjmowaniu 
Żydów. Zarząd główny Związku wybrany na ostatnim ogólnym zjeździe postanowił 
zwołać nadzwyczajny zjazd właśnie do Poznania, przy czym na porządku dziennym 
miał ponownie znaleźć się wniosek zarządu głównego, że członkami Związku mogli 
być tylko Polacy-chrześcijanie. Mimo protestów organizacji okręgowych, które 
sprzeciwiły się zwołaniu zebrania w tej sprawie właśnie do Poznania, „nie dającego 
rękojmi spokojnej i rzeczowej atmosfery obrad, Zarząd Główny wyznaczył nadzwy-
czajne ogólne zebranie na 17 b.m. (w przyszłą niedzielę) w Poznaniu”. Wśród lekarzy 
wiadomość ta wywołała zrozumiałe oburzenie. Kilka organizacji okręgowych na znak 
protestu postanowiło, że nie będzie wysyłać swoich delegatów na zjazd. Również 
lekarze Żydzi prawdopodobnie mieli powstrzymać się od udziału w zebraniu „zwo-
łanym jakby naumyślnie do miejscowości, z której wyszedł wiosek o wprowadzenie 
paragrafu aryjskiego w organizacji skupiającej ogół lekarzy Państwa Polskiego”.

55 Tamże.
56 Tamże, s. 29-31.
57 Nadzwyczajne ogólne zebranie Związki Lekarzy Państwa Polskiego zwołane do Poznania na 17 b.m., 

„Nasz Przegląd”, nr 288 z 10 października 1937, s. 6.
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O nadchodzącym zjeździe informowała także prawicowa narodowa. W ga-
zecie „ABC – Nowiny Codzienne”, związanej z Obozem Narodowo-Radykalnym, 
w dniu poprzedzającym zjazd, 16 października 1937, ukazał się artykuł, w którym 
informowano, że 

na 17 października r.b. zwołane zostało walne zebranie Związku Lekarzy Państwa 
Polskiego. […] Największe zainteresowanie wywołuje poprawka do statutu uściślająca, 
że członkiem Związku może być jedynie lekarz, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, 
chrześcijanin z urodzenia, a lekarze nieodpowiadający tym warunkom mogą być 
przyjmowani do Związku jedynie na mocy uchwały Zarządu Głównego58. 

Następnie autor wyjaśnił, że dyskutowany paragraf aryjski został już przyjęty 
podczas dorocznego walnego zebrania Związku w Warszawie 9 maja 1937 znaczną 
większością głosów. Dwa okręgi Związku z Małopolski (lwowski i krakowski), „gdzie 
procent lekarzy żydów sięga 80 procent, rozwinęły bardzo ożywioną działalność, 
zmierzającą do reasumpcji wspomnianej uchwały”. W tej sytuacji zarządy obu okrę-
gów zażądały zwołania nadzwyczajnego walnego zebrania. Zarząd główny zgodził 
się zwołać taki zjazd, ale wprowadził też do porządku obrad inne punkty, w tym 

sprawę dalszego istnienia obecnych okręgów lwowskiego i krakowskiego, które za-
powiedziały, że w żadnym razie uchwale o paragrafie aryjskim nie podporządkują 
się. W tych warunkach, zdając sobie sprawę, że pomimo zmobilizowania wszystkich 
zwolenników współpracy z żydami, Zarząd Główny będzie miał zapewnioną więk-
szość, walne zebranie okręgów lwowskiego i krakowskiego w dn. 10 m.b. uchwaliły 
zlikwidować dotychczasowe okręgi. 

Artykuł kończy się jednoznacznym wezwaniem: „Zapowiedziane na 17 b.m. walne 
zebranie w Poznaniu będzie ważnym etapem walki o jednolity, polski charakter 
Związku Lekarzy”.

Tuż przed samym nadzwyczajnym zjazdem, 14 października 1937 odbyło się 
zebranie Związku Narodowo-Radykalnego uczelni poznańskich. Podobna orga-
nizacja działająca w Warszawie została rozwiązana wiosną 1937 r., ale poznańska 
mogła nadal legalnie działać. Na zebranie przybyło około 200 studentów wszystkich 
uczelni poznańskich. Otworzył je prezes związku Przemysław Duś, przedstawiając 
zebranym w krótkich słowach obowiązki, „jakie nakłada na młodzież akademicką 
współczesna rzeczywistość polska”. Następnie przemawiał do zebranych kurator 

58 Walka o paragraf aryjski w Związku Lekarzy Państwa Polskiego. Do Poznania – po zwycięstwo, 
„ABC – Nowiny Codzienne”, nr 332A z 16 października 1937, s. 1.
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Związku prof. dr Moczarski, zachęcając do wytrwałości. Drugi referat wygłosił 
Przemysław Warmiński i poświęcił go omówieniu sytuacji politycznej w Polsce. 
Z Warszawy przyjechał Tadeusz Salski, przywódca tamtejszej młodzieży narodowo- 

-radykalnej, i wygłosił referat „Czym jest i jakie ma obowiązki do spełnienia młodzież 
akademicka w ruchu narodowo-radykalnym”. Spotkanie to stanowiło przygotowa-
nie działaczy poznańskim przed nadchodzącym nadzwyczajnym zjazdem ZLPP59.

W takim samym celu Koło Medyków Uniwersytetu Poznańskiego i zrzeszająca 
studentów medycyny korporacja Aeskulapia 15 października 1937 zorganizowały 
zebranie dyskusyjne w sprawie reformy studiów lekarskich. Podczas spotkania 
przemawiali Zbigniew Gutter, prezes korporacji i W. Stanula, zastępca prezesa 
Koła Medyków, którzy przy okazji zgłoszenia szeregu postulatów związanych z re-
formą programu studiów domagali się także wprowadzenia „numerus nullus dla 
elementu żydowskiego na wszystkich uniwersytetach w Polsce […], ograniczenia 
nostryfikacji do wyjątkowych wypadków i to wyłącznie stosowanych dla dzieci 
Polaków (Aryjczyków), zamieszkałych za granicą”60. Prezes Młodzieży Narodo-
wo-Radykalnej Przemysław Duś

odczytał rezolucję domagającą się ustalenia ghetta ławkowego dla żydów, a jednocze-
śnie sprecyzował stanowisko młodzieży akademickiej Poznania, która nie pozwoli 
sobie w żadnym wypadku na odebranie praw raz zdobytych i przekreślenia numerus 
nullus istniejącego już od dwóch lat na tutejszym uniwersytecie. Rezolucję przyjęto 
przez aklamację61. 

Studenci medycyny Uniwersytetu Poznańskiego wyrazili także zadowolenie 
w związku z wprowadzoną 9 maja 1937 podczas zebrania Związku Lekarzy Pań-
stwa Polskiego zmianą w statucie, zabraniającą Żydom członkostwa w Związku62. 
Przedstawiciel Związku – dr Józef Nowak oraz przedstawiciel Izby Lekarskiej 
dr E. Matuszewski byli obecni podczas zebrania.

Dzień przed samym zjazdem prasa narodowa wyjaśniała, dlaczego ponowne 
głosowanie nad przyjęciem paragrafu aryjskiego, uchwalonego już podczas majo-
wego zjazdu w Warszawie pozostaje tak ważne. Na łamach „ABC” pisano w dwóch 

59 Młodzież Narodowo-Radykalna rozpoczęła nowy rok pracy, „ABC – Nowiny Codzienne”, nr 334A 
z 18 października 1937, s. 4.

60 Odżydzenia zawodu lekarskiego i reformy studiów domagają się studenci medycy w Poznaniu, 
„ABC – Nowiny Codzienne”, nr 334A z 18 października 1937, s. 4. Cytat z rezolucji por.: Kronika, „Życie 
Medyczne” 1937, nr 13, s. 14-15.

61 Odżydzenia zawodu lekarskiego i reformy studiów…, s. 4; Kronika, „Życie Medyczne” 1937, 
nr 13, s. 15.

62 Kronika, „Życie Medyczne” 1937, nr 13, s. 15.
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artykułach, że zjazd w Poznaniu będzie „ważnym etapem walki o jednolity polski 
charakter Związku”63. Wskazywano także, że:

w walce o odżydzenie wszelkich dziedzin naszego życia społecznego chodzi o unieza-
leżnienie całego narodu polskiego od wpływów żydowskich i od żydowskiego ducha 
materializmu. Walka na terenie lekarskim ma poza tym szczególne znacznie. Chodzi 
o uwolnienie medycyny polskiej od szczególnych form, w jakich przejawia się na jej 
terenie wpływ żydostwa na społeczeństwo64. 

Sięgano przy tym po argumenty historyczne, głosząc, że: 

już przed kilku stuleciami Kościół stał na stanowisku, że katolikowi nie wolno leczyć 
się u żyda. […] Żydzi potrafili skomercjalizować szczytny zawód lekarski. Tam, gdzie 
chodzi o zdrowie narodu, wprowadzili element dążenia do zysku. Im więcej chorób, 
tym więcej wizyt lekarskich – oto dewiza żydowskiej medycyny65. 

W okresie poprzedzającym zjazd, kiedy w prasie codziennej i fachowej ukazywa-
ły się antysemickie artykuły, autorzy pochodzenia żydowskiego próbowali niekiedy 
prowadzić z nimi polemikę. Była to potyczka nierówna, gdyż w dużej części toczyła 
się na łamach „Nowin Społeczno-Lekarskich”, a zatem oficjalnego czasopisma Związ-
ku Lekarzy Państwa Polskiego. W odpowiedzi na artykuł Dlaczego nie możemy nadal 
zasiadywać z lekarzami Żydami w jednej organizacji, który ukazał się w „Nowinach 
Społeczno-Lekarskich” (nr 19), opublikowana została polemika, którą przygotował 
dr Schwejg. Przeprowadzony ze swadą, erudycją i humorem wywód był jednak z góry 
skazany na niepowodzenie, ponieważ prowadzono go nie z logicznymi argumentami, 
ale ze stereotypami i poglądami pozbawionymi sensu. Na przykład wśród licznych 
absurdalnych argumentów zaprezentowanych w artykule w „Nowinach” pojawił 
się też taki, że Polska wcześniej nie mogła rozprawić się z duchem żydowskim wśród 
lekarzy, albowiem „zależna była od kapitału zagranicznego, znajdującego się w lwiej 
części w rękach żydowskich”. Doktor Schwejg wskazał, że jest to pogląd absurdalny, 
upraszczający problemy współżycia obywateli w państwie polskim. Odrzucił także 
argument o zalewie lekarzy pochodzenia żydowskiego, którzy rugowali z posad 
lekarzy Polaków. Jak stwierdził Schwejg, były to „twierdzenia nie tylko żadnym 
faktem, żadną liczbą nie poparte, ale tak bardzo biegunowo sprzeczne z tym, co się 
naprawdę dzieje na rynku pracy lekarskiej, że dziwić się należy, jak można poważnie 

63 Walka o paragraf aryjski w Związku Lekarzy Państwa Polskiego, „ABC – Nowiny Codzienne”, 
nr 332A z 16 października 1937, s. 1.

64 Szczytne powołanie czy geszeft?, „ABC – Nowiny Codzienne”, nr 332A z 16 października 1937, s. 1.
65 Tamże.
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ogłaszać takie tezy”. W konkluzji Schwejg zauważył, że propaganda antyżydowska 
nie była wcale oryginalna, a sprowadzała się do „prostej konkurencji, strojącej się 
w togę patriotyzmy, czy innych szczytnych haseł”66.

List dra Schwejga nie pozostał bez odpowiedzi. Autor kryjący się po pseudo-
nimem Silesiensis przytoczył ponownie większość wcześniejszych argumentów, 
przytaczał także dane statystyczne i nowe uwagi, związane z usunięciem żydow-
skich lekarzy ze Związku. W zakończeniu Silesiensis przedstawił podsumowanie 
całej dyskusji na łamach prasy: 

Nie ciasna, osobista konkurencja kieruje nami, lecz współzawodnictwo dwóch naro-
dów, polskiego i żydowskiego, z których pierwszy dąży do Polski narodowej, a drugi 
do Judeo-Polski. Podobnie jak syoniści [sic!] nie godzą się na to, by Palestyna była 
państwem arabsko-żydowskim, lecz dążą do wyparcia Arabów, tak i my chcemy żyć 
bez żydowskiego sublokatora, który zajął najlepszą część naszego mieszkania67.

W jednym z kolejnych numerów „Nowin Społeczno-Lekarskich” ukazał się 
obszerny artykuł, będący polemiką z tekstem W obronie zawodowego charakteru 
i powszechności Związku Lekarzy Państwa Polskiego, opublikowanego na łamach 

„Wiadomości Lekarskich”68. Polemika autora o pseudonimie Audax dotyczyła 
kwestii funkcjonowania zasad polityki narodowościowej państwa i poszczególnych 
grup zawodowych. Głosił on, że związki zrzeszające przedstawicieli poszczególnych 
zawodów najlepiej wiedzą, jak rozwiązać tę kwestię. W jego mniemaniu:

każdy stan winien porządek zaprowadzić na własnym podwórku; uporać się muszą 
z Żydami kupcy, adwokaci, lekarze. Państwo powinno pozostać ośrodkiem dozoru-
jącym i ingerującym tylko w wypadkach nadużyć. Może ono dla zachowania bez-
pieczeństwa normować ustawowo lub rozporządzeniami to, co społeczeństwo już 
wywalczyło, jak np. ghetto ławkowe. Spodziewamy się, że zaprowadzi ono z czasem 
przymus emigracji młodzieży żydowskiej, ale uczyni to zapewne nie z własnej inicja-
tywy, lecz sankcjonując wyniki walki społeczeństwa. 

Autor polemiki z „Nowin Społeczno-Lekarskich” zauważył także, że:

nie wolno również jednostronnie malować tylko stron ujemnych walki z żydowstem; 
trzeba również wspomnieć o błogosławieństwie odżydzenia, o usuwaniu elementu 

66 Listy do redakcji, „Nowiny Społeczno-Lekarskie” 1937, nr 21, s. 274.
67 Tamże, s. 274-275.
68 W obronie zawodowego charakteru i powszechności Związku lekarzy Państwa Polskiego, „Wiado-

mości Lekarskie” 1937, nr 1, s. 6-15.
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wrogiego państwu, ufundowaniu państwa narodowego, pozbycia się źródła deprawacji 
charakteru narodowego, usunięcia niebezpieczeństwa komunizmu69.

Jak można łatwo sobie wyobrazić, każdy z autorów tej dyskusji zamieszczonej na 
łamach prasy specjalistycznej pozostał przy swoich poglądach.

NADZWYCZAJNY ZJAZD ZWIĄZKU LEKARZY PAŃSTWA POLSKIEGO

Przebieg nadzwyczajnego zjazdu Związku Lekarzy Państwa Polskiego odbywające-
go się 17 października 1937 w Poznaniu w sali Jędrzeja Śniadeckiego w Collegium 
Medicum został opisany zarówno w prasie lekarskiej, jak i w gazetach codziennych. 
Relacje te są zgodne, podkreślają jednak różne aspekty opisywanego wydarzenia. 
Kronika zjazdowa zamieszczona w „Wiadomościach Lekarskich” akcentowała 
wątpliwości prawne, podając, że odbył się on:

mimo sprzeciwu ze strony ¾ organizacji wchodzących w skład Z.[wiązku] L.[ekarzy] 
P.[aństwa] P.[olskiego]. Zebranie nie zostało obesłane przez okręg lwowski i krakowski 
Z.L.P.P., Związek Lekarzy Kas Chorych (ten ostatni liczy ca 1000 członków), samo-
dzielny obwód warszawski (kilkuset członków), Zrzeszenie Lekarzy Ubezpieczalni 
Społecznej w Warszawie (ca 200 członków) i okręg łódzki. O ile nam wiadomo, pra-
womocnych delegatów nie wysłały okręg lubelski ani wołyński. Zebranie odbyło się 
wbrew przepisom statutu i ustawy o stowarzyszeniach z innym porządkiem dziennym, 
aniżeli ten, który został zgłoszony przez żądające zwołania Nadzwyczajnego Walnego 
Zebrania w Warszawie okręgi krakowski i lwowski Z.L.P.P.70.

Przewodniczącym zjazdu „w myśl tradycji” został prezes Związku dr Jan Czar-
necki z Warszawy. Do prezydium powołano dra Tadeusza Alkiewicza – prezesa 
oddziału poznańskiego Związku i dra Niepołomskiego, na sekretarzy dra Fran-
ciszka Witaszka i dra Józefa Nowaka – obydwaj z oddziału poznańskiego. 

W imieniu grupy opozycyjnych lekarzy łódzkich przemawiał wśród hałasów i okrzy-
ków dr Dynenson, składając oświadczenie uzasadniające nieprawomocność Nadzwy-

69 Audax, Na mównicy. Na atak „Wiadomości Lekarskich”, „Nowiny Społeczno-Lekarskie” 1937, 
nr 22, s. 283-285. Na łamach „Nowin Społeczno-Lekarskich” ukazała się też inna polemika z artykułem 
z „Wiadomości Lekarskich”. Zob.: Hemipoznaniensis, Na mównicy. Na atak „Wiadomości Lekarskich”, 

„Nowiny Społeczno-Lekarskie” 1937, nr 22, s. 285-296.
70 Kronika związkowa. Nadzwyczajne Walne Zebranie Związku Lekarzy Państwa Polskiego, „Wia-

domości Lekarskie”, R. 10-11: 1937-1938, nr 2, s. 21.

Adam Mickiewicz University Press © 2022



RAFAŁ WITKOWSKI

412

czajnego Walnego Zebrania i szkodliwość uchwał rasistowskich dla zdrowotności 
publicznej oraz interesów moralnych i materialnych ogółu lekarskiego71.

Organizatorzy Zjazdu zadbali o rozmieszczenie przestrzenne delegatów, oba-
wiając się przybycia zbyt wielu przedstawicieli żydowskich lekarzy. Zamieścili 
mianowicie w sali obrad plakat, o treści: „Polacy zajmują miejsca po tej stronie sali 
i głosują za paragrafem aryjskim”72. Wbrew obawom organizatorów, w Zjeździe 
brał udział tylko jeden żydowski lekarz z okręgu łódzkiego, dr S. Warszawski, któ-
ry w imieniu swoich kolegów odczytał oświadczenie, przedstawiające krytyczną 
opinię na temat proponowanego brzmienia statutu. Ponadto zwrócił uwagę, że 
pozostali żydowscy lekarze nie przybyli na Zjazd, m.in. dlatego że odbywa się on 
w Poznaniu. Wystąpienie dra Warszawskiego zebrani w sali Śniadeckiego komen-
towali okrzykami „Do Palestyny!”73.

Wzbudzające dyskusję poprawki do statutu Związku referował dr Niklewski – 
sekretarz Związku. Proponowany przez zarząd główny zapis brzmiał: 

Członkiem zwyczajnym Związku może być lekarz, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, 
chrześcijanin z urodzenia. Lekarza nie odpowiadającego powyższym warunkom 
może przyjąć do Związku jedynie wydział wykonawczy zarządu głównego na wniosek 
zarządu właściwego oddziału. 

Jak można wnioskować z relacji w „Wiadomościach Lekarskich” grupa opo-
zycyjna wobec tej propozycji wskazywała brak logiki proponowanego zapisu sta-
tutu i jego nieetyczny charakter. Lekarz wojskowy płk Naramowski z Poznania 
nazwał propozycję rasistowską i uważał, że jako wzorowana na rozwiązaniach 
niemieckich, jest ona niebezpieczna dla polskiej państwowości i polskiej racji 
stanu74. Ostatecznie, proponowany przez zarząd główny Związku zapis statutu 
został przegłosowany przy tylko jednym głosie wstrzymującym i wprowadzony 
do oficjalnych dokumentów75. Dopełnieniem tych działań korygujących prawny 

71 Tamże.
72 Zbędny afisz, „Kurier Poznański”, nr 468 z 19 października 1937, s. 1.
73 Lekarze uchwalili paragraf aryjski, „Kurier Poznański”, nr 468 z 19 października 1937 r., s. 1.
74 Kronika związkowa. Nadzwyczajne Walne Zebranie Związku Lekarzy Państwa Polskiego, „Wia-

domości Lekarskie”, R. 10-11: 1937-1938, nr 2, s. 21-22.
75 Zapis par. 7 Statutu brzmiał: „Członkiem zwyczajnym Związku może być lekarz, obywatel Rze-

czypospolitej Polskiej, chrześcijanin z urodzenia. Lekarza, nie odpowiadającego powyższym warunkom 
może przyjąć do Związku jedynie Wydział Wykonawczy Zarządu Głównego na wniosek Zarządu właści-
wego Oddziału”, por.: Statut Związku Lekarzy Państwa Polskiego, Warszawa 1937. Poprzednia wersja tego 
paragrafu brzmiała: „Członkiem zwyczajnym Związku może być każdy lekarz, obywatel Rzeczypospolitej 
Polskiej”, por.: Statut Związku Lekarzy Państwa Polskiego, Warszawa 1932.
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porządek w Związku Lekarzy Państwa Polskiego było rozwiązanie protestujących 
przeciw wprowadzeniu zmian w statucie okręgów lwowskiego i krakowskiego. 
Przywoływano przy tym opinię, że protesty lekarzy tych okręgów były spowodo-
wane wysokim odsetkiem żydowskich lekarzy w Małopolsce.

Podczas zjazdu Związku wypowiadał się także przedstawiciel odbywającego 
się w poprzedniego dnia w Poznaniu w tej samej sali Zjazdu Młodych Lekarzy. 
Domagał się on:

wprowadzenia zasady numerus nullus dla żydów na Wydziałach lekarskich, oraz nume-
rus nullus dla profesorów i asystentów – żydów na Wydziałach lekarskich i szpitalach, 

„odżydzenia” sanitariatu w armii, „odżydzenia” przemysłu farmaceutycznego i aptek, 
zniesienia nostryfikacji dla żydów, publikowania przez Naczelną Izbę Lekarską staty-
styki wyznaniowej i usunięcie lekarzy-żydów z kierowniczych stanowisk76. 

W zakończeniu relacji ze zjazdu redakcja „Wiadomości Lekarskich” umieściła 
słowa: „Komentarze zbyteczne”, zaś lokalny „Kurier Poznański” donosił, że wie-
czorem, po obradach przewidziane zostało dla uczestników zjazdu wystawienie 
operetki w Teatrze Wielkim, a następnie spotkanie towarzyskie w Adrii77.

Relacje ze zjazdu zamieszczała obficie prasa narodowa. Związany z Obozem 
Narodowo-Radyklanym dziennik „ABC – Nowiny Codzienne” przekazał, że „za-
raz po rozpoczęciu obrad, przedstawiciel lekarzy żydów z okręgu łódzkiego złożył 
oświadczenie, że lekarze żydzi udziału w obradach nie wezmą. Oświadczenie to 
zebrani przyjęli radosnymi okrzykami”78. W gazecie „ABC” zamieszczono też opis 
sporów między delegatami zjazdowymi.

Nieco szerzej ukazał sam zjazd związany z ruchem narodowym „Kurier Poznań-
ski”, który zamieścił artykuł wprowadzający na temat zjazdu Związku i jego celów. 
W tekście obszernie uzasadniano powody, które skłaniały Związek do wprowadze-
nia paragrafu aryjskiego. Powołano się na dane statystyczne, z których wynikało, 
że średni odsetek żydowskich lekarzy w Polsce wynosi 40 procent. I dodawano:

Jeżeli przy tym uprzytomnimy sobie fakt, że niestety spora liczba lekarzy Polaków 
ma żony Żydówki, albo też odwrotnie pewna liczba lekarek Polek wyszła za mąż za 

76 Kronika związkowa. Nadzwyczajne Walne Zebranie Związku Lekarzy Państwa Polskiego, „Wia-
domości Lekarskie”, R. 10-11: 1937-1938, nr 2, s. 22. Na temat zjazdu młodych lekarzy, m.in. treść ich 
postulatów zob.: Konferencja młodych lekarzy z całej Polski, „Kurier Poznański”, nr 477 z 17 października 
1937, s. 3, 7.

77 Zjazd lekarzy w Poznaniu, „Kurier Poznański”, nr 474 z 16 października 1937, s. 5.
78 Paragraf aryjski w Związku Lekarzy wprowadzony w życie. Wniosek okr. krakowskiego i lwowskiego 

odrzucony, „ABC – Nowiny Codzienne”, nr 334A z 18 października 1937, s. 1.
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Żydów, że następnie wśród tych 40 procent lekarzy-Żydów nie są uwzględnieni Ży-
dzi wychrzczeni, którzy przecież mimo pozorów pozostali w uczuciach swych, rasie 
i postępowaniu – Żydami, z Żydami się solidaryzują, kategoriami semickimi myślą 
i są zaciętymi wrogami polskiego nacjonalizmu, to stwierdzimy istotnie zatrważający, 
groźny stan zażydzenia tego zawodu79.

Te rasistowskie i nacjonalistyczne argumenty nie tłumaczyły jednak, dlaczego 
pomimo obecności tylko 25 żydowskich lekarzy w poznańsko-pomorskiej Izbie 
Lekarskiej (dane te podano w artykule), to właśnie przedstawiciele tego okręgu 
tak aktywnie uczestniczyli we wprowadzaniu paragrafu aryjskiego. Próbowano 
to wyjaśnić, przywołując argumenty historyczne. Wskazywano, że niechęć do 
żydowskich lekarzy na ziemiach dawnego zaboru pruskiego zrodziła się w czasach 

„pruskich”, kiedy lekarze żydowscy prezentowali swój „niemiecki patriotyzm”, 
który był bardzo negatywnie postrzegany przez ludność polską. Według opinii 
autora tekstu, lekarze żydowscy „zawsze gnębili polski stan lekarski”, który do-
brze poznał „perfidię Żydów lekarzy”. Autor ze smutkiem stwierdzał, że zupełnie 
inne nastawienia do lekarzy żydowskich występuje wśród ludności polskiej na 
wschodnich obszarach Rzeczypospolitej, co miało tłumaczyć także protesty śro-
dowiska lekarskiego z okręgów lwowskiego, krakowskiego i łódzkiego przeciwko 
decyzji o wprowadzeniu paragrafu aryjskiego do statutu Związku Lekarzy Państwa 
Polskiego80.

W kolejnym artykule opublikowanym w „Kurierze Poznańskim” już po nie-
dzielnym zjeździe ukazano wprowadzone zmiany w statucie Związku w pozytyw-
nym świetle81. Co więcej, rozwiązane podczas zjazdu okręgi Związku – krakowski 
i lwowski – nazwano „zażydzonymi”, a samą decyzję przedstawiono jako sukces 
w procesie walki z „żydostwem” w zawodzie lekarskim. Zmiany w statucie nie 
były ostatnim słowem w procesie pozbywania się Żydów z zawodu lekarskiego. 
Odwołano się do radykalnych postulatów Zjazdu Młodych Lekarzy jako do treści 
wskazujących odpowiedni kierunek działań. Pisano, że:

„Chrześcijanie z urodzenia”, a Żydzi z tradycji, umysłowości i przekonań nie są dla 
narodu polskiego bynajmniej mniej niebezpieczni od Żydów z urodzenia, często są 
oni od nich nawet niebezpieczniejsi. Toteż naszym poglądom odpowiadają postulaty 
sobotniej konferencji Młodych Lekarzy, którzy stawiają sprawę żydowską śmiało 

79 W walce o odżydzenie zawodu lekarskiego, „Kurier Poznański”, nr 476 z 17 października 1937, s. 1.
80 Tamże.
81 Lekarze uchwalili paragraf aryjski, „Kurier Poznański”, nr 478 z 19 października 1937, s. 1.
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i zdecydowanie, a które zakomunikowane zostały niedzielnemu walnemu zebraniu 
Związku Lekarzy82.

Ten niemal programowy artykuł odnoszący się do strategii walki z „żydostwem” 
w zawodzie lekarskim stawiał także znak równości między patriotyzmem a anty-
semityzmem. Autor twierdził, że wzorem w tym zakresie służyć mogą mieszkańcy 
ziem zachodnich Polski, a szczególnie „przez Żydów znienawidzony Poznań”.

W tym samym numerze „Kuriera Poznańskiego” opublikowano także obszerne 
sprawozdanie ze zjazdu83, zgodne w przekazie z wersją publikowaną w „ABC” oraz 
w „Wiadomościach Lekarskich”. Na uwagę zasługuje faworyzowanie rasistowskie-
go radykalizmu młodego pokolenia lekarzy i studentów medycyny, który został 
zaprezentowany w „Kurierze Poznańskim” w chyba obszerniejszych relacjach niż 
tych, które towarzyszyły Zjazdowi Związku Lekarzy Państwa Polskiego.

Konferencja Młodych Lekarzy odbyła się dzień wcześniej, 16 października, 
w tym samym budynku i w tej samej sali co zjazd Związku. Co więcej, obydwu 
wydarzeniom towarzyszyła wystawa sprzętu farmaceutycznego, prezentowana na 
drugim piętrze Collegium Medicum. Młodzi lekarze, pochodzący z Wielkopolski, 
Pomorza, Śląska, Warszawy, Krakowa, Lwowa, Wilna, Brześcia nad Bugiem, Łodzi 
i Zagłębia Dąbrowskiego, stanowczo i bezkompromisowo przedstawili swoje postu-
laty. Zostały one także jasno opisane jako program „odżydzenia” stanu lekarskiego 
oraz „całkowitego unarodowienia” medycyny84. Konferencja Młodych Lekarzy 
zgłosiła m.in. postulaty wprowadzenia numerus nullus Żydów na wydziałach 
lekarskich polskich uniwersytetów oraz numerus nullus dla Żydów wśród ka-
dry nauczającej – profesorów, docentów i asystentów – na wydziałach lekarskich 
i w szpitalach. Postulowano także „odżydzenie” wojskowej służby zdrowia i inne 
rozwiązania dyskryminujące Żydów85 (zob.: Wybór źródeł, nr 40-41).

Tak jak zjazd Związku Lekarzy Państwa Polskiego poprzedzony był Konferen-
cją Młodych Lekarzy, tak to wydarzenie poprzedzało wspomniane już zebranie dys-
kusyjne medyków, zorganizowane przez uniwersyteckie Koło Medyków i korpora-
cję Aeskulapia. Niewątpliwie ten ciąg zebrań i dyskusji miał pokazać jedność całego 
środowiska lekarskiego, od studentów, przez młodych lekarzy, po doświadczonych 

82 W tym artykule zamieszczono fotografię podpisaną: Fragment Sali podczas wczorajszego Wal-
nego Zgromadzenia (z prawej prezydium zebrania z prezesem drem J. Czarneckim na czele) (zob.: Wybór 
źródeł, nr 38-39).

83 Wczorajsze obrady, „Kurier Poznański”, nr 478 z 19 października 1937, s. 1.
84 Konferencja młodych lekarzy z całej Polski, „Kurier Poznański”, nr 477 z 17 października 1937, s. 3, 5.
85 Archiwum Państwowe w Poznaniu Urząd Wojewódzki Poznański, sygn. 267 (53/296/0/2.4/267), 

k. 24. Postulaty młodych lekarzy zostały także opublikowane w „Kurierze Poznańskim”, nr 478 z 19 paź-
dziernika 1937, s. 1.
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lekarzy praktyków wykładowców. Różnica akcentów była jednak bardzo wyraźnie 
widoczna. Młode pokolenie medyków, wyrosłe w Polsce niepodległej, patrzyło na 
swoją misję inaczej niż pokolenie wykształcone podczas zaborów. Różnica ta za-
rysowała się szczególnie w latach trzydziestych, kiedy poglądy narodowe przybrały 
formę nacjonalistycznych i rasistowskich, a niekiedy nawet imperialistycznych. 

Zbigniew Laskowski w obszernym artykule podsumowującym dyskusję stu-
dentów medycyny stwierdził jasno: 

Zdajemy sobie dobrze sprawę z tego, o co mamy walczyć. O Wielką Polskę, Katolickie 
Państwo Polskiego Narodu, o państwo moralności społecznej, które musi być ośrod-
kiem swoistego typu cywilizacji chrześcijańskiej. Cywilizacji, w której człowiek żyje 
według zasad wiary w Boga i walki o wewnętrzną doskonałość duszy. Cywilizacji, 
w obrębie której osobista wolność i prawa jednostki kończą się wtedy, kiedy wchodzą 
w kolizję z dobrem Narodu. […]86. 

Tak rozumiana „Wielka Polska” miała – według Laskowskiego – dwóch wro-
gów: ogólnoświatowe żydostwo i nacjonalistyczne Niemcy. Pokonanie tych wro-
gów warunkowało wypełnienie misji, jaką „Narodowi Polskiemu” przeznaczyła 

„Opatrzność”. „Dźwignią tej misji jest imperializm polskiej idei narodowej”87.
Sprowadzając te górnolotne idee do konkretów, można przypuszczać, że za-

prezentowana przez młodzież lekarską lista postulatów przedstawiała program 
maksimum według stanu na październik 1937, i jako taka – choćby ze względów 
prawnych – była wówczas w całości niewykonalna. Warto jednak pamiętać, że 
w roku akademickim 1936/37 Wydział Lekarski Uniwersytetu Poznańskiego – pod 
pretekstem braku „żydowskich” preparatów anatomicznych – nie przyjął na studia 
medyczne ani jednego żydowskiego kandydata. Należy pamiętać, że w całym okresie 
międzywojennym na Uniwersytecie Poznańskim nie pracował ani jeden pracow-
nik – profesor, asystent bibliotekarz… stróż – żydowskiego pochodzenia. Być może 
w innych ośrodkach akademickich postulaty młodych lekarzy były utopijne i ra-
dykalne, ale w Uniwersytecie Poznańskim część z nich była wprowadzana w życie.

PO NADZWYCZAJNYM ZJEŹDZIE

Przyjęcie zmian w statucie Związku Lekarzy Państwa Polskiego otworzyło dys-
kusje wokół konsekwencji tej decyzji dla środowiska lekarskiego. W artykule 

86 Z. Laskowski, Po przełomie, „Życie Medyczne” 1937, nr 14-15, s. 14-15.
87 Tamże, s. 15.
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podsumowującym zamieszczonym w „Wiadomościach Lekarskich”88 zauważono, 
że zawodowa organizacja lekarska stała się terenem do opanowania „przez jedno-
stronny ruch polityczny, dla którego hasła przeciwżydowskie i rasistowskie – twór 
obcy Polakom, zaszczepiony z zagranicy lub jak się to potocznie mówi «przez obce 
agentury» – są tylko środkiem zdobycia władzy”89. Zwrócono uwagę, że Związek 
Lekarzy Państwa Polskiego stał się organizacją upolitycznioną, która przestała 
dbać o interesy całego środowiska medycznego oraz przestała je reprezentować.

Wskazano, podnoszone już, nieprawidłowości statutowe i prawne ujawnione 
podczas organizacji warszawskiego zjazdu w maju i poznańskiego nadzwyczajnego 
zjazdu w październiku 1937. Odwołano się do argumentu siły, podkreślając, że poza 
delegatami i przedstawiciela okręgów Związku skupionych w Polsce zachodniej, 
pozostałe okręgi i obwody były przeciwne zmianom statutowym90.

Konsekwencje zorganizowania nadzwyczajnego walnego zebrania Związku 
Lekarzy Państwa Polskiego w Poznaniu były jednak o wiele szersze i nie ograniczały 
się tylko do polemik prasowych. Tego samego dnia, kiedy odbywało się zebra-
nie Związku w Poznaniu – 17 października 1937 – zwołane zostało posiedzenie 
zarządu okręgu lwowskiego Związku Lekarzy Państwa Polskiego. Podczas posie-
dzenia dyskutowano kwestię zerwania stosunków pomiędzy okręgiem lwowskim 
a zarządem głównym Związku, a także kwestię uznania decyzji nadzwyczajnego 
zebrania w Poznaniu. Skierowano także list do prezydium nadzwyczajnego ze-
brania w Poznaniu, w którym deklarowano nieuznawanie przez okręg lwowski 
samego zebrania oraz podjętych podczas jego trwania uchwał. W odniesieniu do 
proponowanych zmian w statucie Związku, które miały doprowadzić do usunięcia 
z niego żydowskich lekarzy, okręg lwowski wypowiedział się następująco: 

[…] nie chcemy brać współodpowiedzialności za te poczynania i nie bierzemy udziału 
w akcji nieobliczalnej, która wprowadzając zamęt w świat lekarski, łamie wolność ko-
alicji i zasady etyczne stanu lekarskiego z jednej strony, z drugiej zaś godzi w obronność 
i stan sanitarny Państwa. […] Ani wojna, ani epidemia, ani choroba nie jest wyzna-
niowa czy narodowościowa, w walce z cierpieniem wszyscy lekarze muszą stać ramię 
przy ramieniu bez względu na wyznanie, narodowość lub pochodzenie. Ci, którzy 
tego nie uznają, nie są naszym zdaniem lekarzami z powołania i nie uwzględniają 
dobra Państwa91.

88 W obronie zawodowego charakteru i powszechności Związku Lekarzy Państwa Polskiego, „Wia-
domości Lekarskie”, R. 10-11: 1937-1938, nr 1, s. 6-15.

89 Tamże, s. 13-14.
90 Tamże, s. 15.
91 Sprawozdanie z całego zebrania lwowskiego, zob.: Z życia związkowego, „Wiadomości Lekarskie” 

1937, nr 2, s. 26-28, przywołany cytat ze s. 27.
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Samolikwidacja okręgu lwowskiego Związku Lekarzy Państwa Polskiego była 
jednocześnie początkiem budowy nowych lekarskich struktur zawodowych w Ma-
łopolsce. W pracach tych wzięli udział przedstawiciele województw lwowskiego, 
stanisławowskiego i tarnopolskiego. Ponieważ wcześniej (już 10 października) zarząd 
okręgu krakowskiego również zadecydował o samorozwiązaniu – w połowie paź-
dziernika 1937 struktury Związku w Małopolsce w gruncie rzeczy przestały istnieć. 

Nie tylko liczne i silne organizacyjnie okręgi małopolskie protestowały przeciwko 
uchwale zjazdu poznańskiego. Jeszcze w październiku zwołane zostało nadzwyczajne 
walne zebranie Stowarzyszenia Lekarzy Miasta i Uzdrowiska Otwocka, które było 
jednocześnie sekcją uzdrowiskową obwodu warszawskiego Związku Lekarzy Państwa 
Polskiego, podczas którego protestowano przeciwko zmianom w statucie Związku92. 

Wspomniany wcześniej artykuł w „Wiadomościach Lekarskich”, broniący jed-
ności Związku, zwracał uwagę, że decyzje podjęte w Poznaniu stały się tematem 
licznych publikacji w codziennej prasie nacjonalistycznej, w których przodowała 
gazeta „ABC – Nowiny Codzienne” organ Obozu Narodowo-Radykalnego. Nie 
mniej aktywne był także „Wieczór Warszawski”, „Goniec Warszawski”93. Teksty 
ogłaszane w tych periodykach gloryfikowały antysemickie działania Związku Le-
karzy Państwa Polskiego i podkreślały ich rolę w procesie „odżydzania” zawodów 
medycznych.

Obóz Narodowo-Radykalny głosił wprowadzenie „nowego ładu” nie tylko 
w samym Związku Lekarzy, ale także w całym państwie94. Decyzje medyków były 
bowiem tylko pierwszym akordem „walki o odżydzenie wolnych zawodów”. We-
dług autora tekstu było to działanie konieczne, gdyż widoczne obniżenie poziomu 
polskiej inteligencji miało wynikać głównie z: 

zażydzenia wolnych zawodów. […] Wielka ilość żydów, wciskająca się do zawodów 
lekarskiego i adwokackiego, a nawet do zawodów inżynierskich oddziałała rozkłado-
wo na Polaków w tych zawodach i zaraziła ich swym materializmem, pozbawionym 
wszelkiego idealizmu, swym niewybrednym sposobem walki konkurencyjnej. 

W rezultacie powstała liczna grupa inteligencji, która nie angażowała się w sprawy 
narodowe, a jedynie kierowała się 

żądzą zysku i nieetycznością metod żydowskich kupców95.

92 Tamże, s. 28-29.
93 W obronie zawodowego charakteru i powszechności Związku Lekarzy Państwa Polskiego, „Wia-

domości Lekarskie”, R. 10-11: 1937-1938, nr 1, s. 34-35.
94 Inteligencja a Nowy Ład, „ABC – Nowiny Codzienne”, nr 335A z 19 października 1937, s. 1.
95 Tamże.
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Na łamach „ABC” atakowane były środowiska lekarskie, które sprzeciwiały 
się wprowadzeniu paragrafu aryjskiego:

Dziś już do rzędu pewników należy stwierdzenie, że współpraca lekarzy Polaków 
z żydami do niczego nie doprowadzi. Wchodzą tu w grę różnice rasowe, różne pojmo-
wanie obowiązków i powołania lekarskiego. Żyd-lekarz swój zawód uważa za business 
jedynie i pod tym kątem widzenia reguluje swoją zawodową moralność96.

Także w następnych tygodniach „ABC” nie ustępowała w krytyce środowisk lekar-
skich przeciwnych decyzjom zjazdu poznańskiego, próbując wyjaśnić przyczyny 
takiej postawy: 

walka o odżydzenie stanu lekarskiego zaczyna wchodzić w decydujące stadium. […] 
Zażydzenie stanu lekarskiego dochodzi w dzielnicach południowo-wschodnich do 
75 procent. […] Obsadzając licznie posady w Ubezpieczalni Społecznej, klinikach, 
szpitalach i samorządzie, lekarze-żydzi mieli zdecydowany wpływ na bieg życia lekar-
skiego, posługując się często żydofilami, wysuwanymi na czołowe stanowiska. Dzielnice 
zachodnie wrażliwe na napływ elementu wrogiego zainicjowały akcję odżydzania 
stanu lekarskiego. Pierwsze batalie odbyły się na terenie zawodowym – w Związku 
Lekarzy Państwa Polskiego97. 

Zwracano też uwagę, że decyzje o poparciu lub sprzeciwie wobec zmian w statu-
cie Związku lekarzy Państwa Polskiego wynikały nie z troski o dobro środowiska 
lekarskiego, ale z powodów politycznych. Na przykład okręg wileński Związku nie 
wysłał do Poznania swojej delegacji, do czego przyczyniło się stanowisko Klubu 
Lekarzy Polskich, na czele którego stał pułkownik Dobaczewski, zwolennik sanacji 
i członek OZON-u98. Wspomniany klub działał także w innych rejonach kraju 
i przynależeli do niego lekarze o poglądach sanacyjnych, których gazeta „ABC” wy-
mieniała z nazwiska i podkreślała ich sprzeciw wobec zmian w statucie Związku99.

Formą sprzeciwu wobec decyzji podjętych podczas zjazdu w Poznaniu były 
protesty prawne związane z naruszeniem ówczesnego statutu Związku Lekarzy 
Państwa Polskiego. Taki pozew złożyli 9 grudnia 1937 żydowscy lekarze, byli 
członkowie Związku Lekarzy Państwa Polskiego, którzy zaskarżyli decyzję o wpro-

96 Przyjaciel żydów pod maską. Kulisy decyzji wileńskich lekarzy. Paradoksy wileńskiego Ozonu, 
„ABC – Nowiny Codzienne”, nr 337A z 21 października 1937, s. 2.

97 Tajemnicze siły przeciwdziałają wprowadzeniu paragrafu aryjskiego do Związku Lekarzy Państwa 
Polskiego, „ABC – Nowiny Codzienne”, nr 353 z 6 listopada 1937, s. 3.

98 Przyjaciel żydów pod maską...
99 Tajemnicze siły przeciwdziałają…
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wadzeniu paragrafu aryjskiego, ponieważ uchwała zapadła bez kworum, gdyż 
„żydowscy członkowie zarządu na posiedzenie to nie zostali zaproszeni”100. Również 
Związek Lekarzy Kas Chorych podważał prawomocność uchwał zjazdu poznań-
skiego, wskazując, że 9 maja 1937 nie posiadał swojego przedstawiciela w zarządzie 
głównym, a tym samym wszystkie decyzje tego gremium były wadliwe. Protesty 
te zostały jednak przez odrzucone…

W sytuacji toczących się sporów prawnych i organizacyjnych dnia 6 grudnia 
1937 odbyło się w Brześciu nad Bugiem zebranie zarządu głównego Związku Le-
karzy Państwa Polskiego. W przeddzień posiedzenia zorganizowano konferencję, 
podczas której referaty wygłosili: dr Stanisław Niklewski (Warszawa) – „Szkic 
historyczny Związku Lekarzy Państwa Polskiego”, dr Tadeusz Alkiewicz (Poznań) – 

„Cele i zadania Związku Lekarzy Państwa Polskiego”, dr Józef Nowak (Poznań) – 
„Organizacja samopomocowe Okręgu Wielkopolskiego Związku Lekarzy Państwa 
Polskiego”, dr Edward Hanke (Chorzów) – „Kasy Chorych na Górnym Śląsku”. 
Zarząd przyjął także rezolucję, w której wyjaśniał: 

Związek niebezpieczeństwo żydowskie docenia i przystąpił do zdecydowanej walki 
o polski charakter stanu lekarskiego, o uchronienie go od obcych wpływów i zapew-
nienie w nim żywiołowi polskiemu stanowiska opartego na niezaprzeczalnych prawa 
narodu polskiego do decydowania o losach państwa101.

Decyzje podjęte podczas poznańskiego zjazdu Związku Lekarzy Państwa Pol-
skiego zostały z kolei jednoznacznie poparte przez studentów medycyny wszystkich 
ośrodków uniwersyteckich ówczesnej Polski. Obradujący w dniach 13 i 14 listo-
pada 1937 w Poznaniu zjazd Prezesów Kół Medycznych w Polsce opowiedział się 
za ograniczeniem nostryfikacji dyplomów oraz wyraził poparcie dla organizacji 
lekarskich w walce „z zalewem żydowskim”102. 

Zarząd główny Związku stopniowo zaczął przejmować kontrolę nad kolej-
nymi „zbuntowanymi” okręgami. Odbywało się to poprzez zmuszanie członków 
poszczególnych zarządów lokalnych okręgów i obwodów do złożenia dymisji 
i mianując na ich miejsce zwolenników wprowadzenia paragrafu aryjskiego. W ten 
sposób stanowisko w konflikcie zmienił np. okręg wileński. Dnia 7 grudnia 1937 

100 Żydzi skarżą postanowienia Związku Lekarzy, „ABC – Nowiny Codzienne”, nr 391 z 10 grudnia 
1937, s. 5.

101 W decydującej walce o polskość stanu lekarskiego nie może zabraknąć żadnego lekarza, „ABC – 
Nowiny Codzienne”, nr 388 z 8 grudnia 1937, s. 3.

102 Medycy w walce o odrodzenie idealizmu. Znamienna uchwała Zjazdu Prezesów Kół Medycznych, 
„ABC – Nowiny Codzienne”, nr 389 z 9 grudnia 1937, s. 4; Rezolucje i uchwały Zjazdu Prezesów K.M., 
„Życie Medyczne”, nr 14-15, 1938, s. 22-23.
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na ostatnim posiedzeniu zarządu obwodu wileńskiego Związku Lekarzy Państwa 
Polskiego przyjęto uchwałę wprowadzającą rezolucję zjazdu w Poznaniu. „Obec-
nie zdekompletowany zarząd będzie pełnił funkcję do stycznia 1938 r. do czasu 
zebrania się dorocznego walnego zebrania”103.

Ostatecznie z końcem grudnia 1937 „ABC” mogło opublikować artykuł, 
w którym oznajmiło, że „Komisariat Rządu m.st. Warszawy zatwierdził poprawki 
w statucie Związku Lekarzy Państwa Polskiego uchwalone na ostatnim walnym 
zjeździe Związku. Jak wiadomo, poprawki te wprowadzają do Związku Lekarzy 
paragraf aryjski”104. Zostały one niezwłocznie umieszczone w wydanym drukiem 
w grudniu 1937 „Statucie Związku Lekarzy Państwa Polskiego”, który zawierał ar-
tykuł 7 w brzmieniu przyjętym na walnym zjeździe w maju tego roku w Warszawie 
i potwierdzonym w październiku tego roku w Poznaniu:

Członkiem zwyczajnym Związku może być lekarz, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, 
chrześcijanin z urodzenia. Lekarza nieodpowiadającego powyższym warunkom może 
przyjąć do związku jedynie Wydział Wykonawczy Zarządu Głównego na wniosek 
Zarządu właściwego oddziału105.

PARAGRAF ARYJSKI W INNYCH GRUPACH ZAWODOWYCH

Program polityczny środowisk prawicowych w drugiej połowie lat trzydziestych 
uległ radykalizacji, czego przejawem były pełne przemocy i agresji ekscesy an-
tyżydowskie, które przybierały formę zorganizowanych działań ogólnopolskich. 
Symbolem tego nastawienia są pogromy żydowskie w Przytyku 9 marca 1935, 
Mińsku Mazowieckim 2 czerwca 1936 czy „najazd” na Myślenice w nocy z 22 na 
23 czerwca 1936. Istotne były także przemiany organizacyjne środowisk prawi-
cowych. Wielu członków Stronnictwa Narodowego należało do zdelegalizowa-
nego w 1934 roku Obozu Narodowo-Radykalnego, dlatego też należy traktować 
legalne Stronnictwo jako przykrycie dla nielegalnych działań Obozu106. W ulotce 
skierowanej do młodzieży datowanej na 26 stycznia 1937 ONR otwarcie wzywał 
do przemocy: 

103 Lekarze wileńscy wprowadzają paragraf aryjski, „ABC – Nowiny Codzienne”, nr 389 z 9 grudnia 
1937, s. 6.

104 Paragraf aryjski zatwierdzony, „ABC – Nowiny Codzienne”, nr 409 z 29 grudnia 1937, s. 1.
105 Statut Związku Lekarzy Państwa Polskiego, Warszawa [grudzień] 1937; część II: Członkowie 

Związku, art. 7.
106 Sz. Rudnicki, Obóz Narodowo Radykalny. Geneza i działalność, Warszawa 1985, s. 292.
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Postęp, nauka, demokracja – to pięknie brzmi. A co się pod tym kryje? Wstrętny 
żydowski duch. A to wstrętne pałkarstwo, przed którym się wzdragasz, to w rze-
czywistości piękna walka o uwolnienie narodu z żydowskich więzów. Pomyśl tylko: 
spotykasz żyda czy komunistę gdzieś w ciemnym miejscu. Walisz! Walisz żelastwem 
prosto w zęby. Tylko się, mamin synku, nie cofnij!107

W kontekście takich haseł żądania wprowadzenia paragrafu aryjskiego, getta ław-
kowego czy numerus clausus wydają się łagodniejszą formą działań politycznych…

Środowisko lekarskie nie było jedynym, które w drugiej połowie lat trzydzie-
stych podjęło działania, by wprowadzić paragraf aryjski, a tym samym wykluczyć 
obywateli polskich pochodzenia żydowskiej z uczestnictwa w życiu publicznym 
i zawodowym. W maju 1938 taką uchwałę podjęła Rada Główna Związku Polskich 
Inżynierów Kolejowych108. Jeszcze bardziej radykalny 

paragraf aryjski uchwaliła 25 czerwca 1939 Naczelna Organizacja Inżynierów R.P., 
grupująca wszystkie zrzeszenia inżynierskie. Przybyli do Warszawy delegaci z całej 
Polski uchwalili nowy statut, nakładający na wszystkie stowarzyszenia inżynierskie 
zrzeszone w Naczelnej Organizacji obowiązek wprowadzenia paragrafu aryjskiego na 
zasadach następujących: 1) wyłączone są od członkostwa osoby religii mojżeszowej; 
2) osoby pochodzenia żydowskiego; 3) osoby, które zawarły ślub z izraelitkami lub 
izraelitami109.

Podobne działania podejmowane były także w wymiarze lokalnym, często 
pod przykryciem rywalizacji ekonomicznej. 8 listopada 1937 Zarząd Zrzesze-
nia Drobnych Kupców Chrześcijan w Gnieźnie wydzierżawił od magistratu na 
przystępnych warunkach teren wokół rynku. W ten sposób tylko członkowie tej 
organizacji mogli handlować na tym obszarze, usuwając nielicznych kupców ży-
dowskich z przestrzeni miejskiej110. W nieco innej skali przeprowadzono podobną 
akcję w Inowrocławiu. W listopadzie 1937 odbyło się zebranie Stowarzyszenia 
właścicieli nieruchomości pod przewodnictwem dra Mierosławskiego. Referat 
wprowadzający wygłosił Wincenty Szklarski, po którym przyjęto jednogłośnie 
rezolucję następującej treści: 

107 Tamże, s. 303.
108 O paragraf aryjski w kolejnictwie. Jednomyślna uchwała Zw. Polskich Inżynierów Kolejowych, 

„Kurier Poznański”, nr 147 z 31 maja 1938, s. 1: „Rada Główna […] oświadcza, że nie powinni być przyj-
mowani do służby kolejowej Żydzi, jako nie dający dostatecznej gwarancji lojalności wobec państwa […]”.

109 Paragraf aryjski wśród inżynierów uchwaliła Naczelna Organizacja, „Dzień Dobry” (Warszawa), 
nr 174 z 26 czerwca 1939, s. 6.

110 Tylko kupcy polscy na rynku w Gnieźnie, „ABC – Nowiny Codzienne”, nr 356 z 9 listopada 1937.
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Właściciele nieruchomości miasta Inowrocławia przyrzekają w granicach przysługu-
jących im praw wyeksmitować wszystkich żydów ze swoich domów i w przyszłości 
nie wydzierżawiać żadnych lokali żydom. Wszyscy ci właściciele, którzy w przyszło-
ści wynajęliby mieszkania lub lokale żydom, zostaną napiętnowani publicznie jako 
zdrajcy narodowych interesów polskich i zostaną wykluczeni ze Stowarzyszenia jako 
szkodnicy sprawy narodowej111. 

W ten sposób, „w drodze naturalnej” – jak to określił autor artykułu – powstało 
„pierwsze w Polsce miejskie ghetto”.

Tego rodzaju motywacja przyświecała także przedstawicielom innych sfer 
gospodarki. W październiku 1937 odbyło się w Mościcach, w największej sali 
w mieście, należącej do „Sokoła”, zebranie Związku Polskiego. Przemówienie 
otwierające obrady wygłosił inż. Kubiński, wicedyrektor Państwowej Fabryki 
Związków Azotowych w Mościcach, w którym

zobrazował przyczyny upadku gospodarczego Polski i ponurą w tym rolę żydostwa. 
[…] Wszyscy wypowiedzieli się za koniecznością akcji wyparcia handlu i przemysłu 
z rąk żydowskich. 

Powtarzano wówczas hasła, że Żydzi zarabiali miliony na dostawach dla fabryki 
w Mościcach ze szkodą dla polskich przedsiębiorców i pracowników. Autor arty-
kułu podkreślił, że:

w tym świetle udział w komitecie organizacyjnym Związku Polskiego dyrektora pań-
stwowej fabryki jest niezwykle znamienny. Może wreszcie coś się w Polsce zmieni na 
lepsze112.

Ostatnie zdanie zamieszczone w tym artykule jest bardzo istotne, albowiem 
w okresie nasilenia antysemickich działań prawicowych środowisk z wielu przy-
czyn tego rodzaju hasła pojawiły się w wystąpieniach i decyzjach przedstawicieli 
ówczesnych władz państwowych. W grudniu 1937 gazeta „ABC” informowała, 
że w Poznańskiej Izbie Skarbowej nie pracował już żaden urzędnik pochodzenia 
żydowskiego. Mendel Berger przysłany do Poznania 9 grudnia tegoż roku pra-
cował jedynie do 11 grudnia i w tym dniu został przeniesiony do Białegostoku. 
Inny urzędnik skarbowy, Żyd z pochodzenia, który miał objąć pracę w Poznaniu, 

111 Pierwsze w Polsce ghetto powstaje w Inowrocławiu. Zbiorowa eksmisja żydów z domów chrze-
ścijańskich, „ABC – Nowiny Codzienne”, nr 384 z 4 grudnia 1937.

112 Do wyparcia żydów z okręgu przemysłowego zmierza akcja Związku Polskiego, „ABC – Nowiny 
Codzienne”, nr 338A z 22 października 1937.
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nie stawił się w ogóle. „Podobno Poznańska Izba Skarbowa zrezygnowała z tego 
urzędnika”113.

Stosunek władz państwowych i samorządowych do ludności żydowskiej znaj-
dował odbicie w interpelacjach sejmowych posłów żydowskich114. Dnia 9 grudnia 
1937 poseł Emil Sommerstein zgłosił interpelację do prezesa rady ministrów 
w sprawie okólnika tymczasowego prezydenta miasta Poznania Erwina Więckow-
skiego z 9 czerwca 1937:

Zdarzyło się niejednokrotnie w ostatnim czasie, że pobory urzędników zostały zajęte 
sądownie na wnioski kupców żydowskich, pochodzących z odległych okolic i to na 
domiar złego w niektórych przypadkach za przedmioty natury raczej luksusowej, jak 
kilimy, itp. 
Zwraca się uwagę pp. urzędnikom, iż jest moralnym obowiązkiem popierać chrze-
ścijańskie i polskie kupiectwo m. Poznania. […] Stwierdzono również, że niektórzy 
urzędnicy leczą się u lekarzy niepolskiej narodowości. Zwracam uwagę, że w Poznaniu 
praktykuje wielka ilość lekarzy Polaków i że każda gałąź medycyny reprezentowa-
na jest nie przez jednego, ale wielu specjalistów, tak, że urzędnicy mają możność 
dokonania wyboru lekarza według swego uznania spośród praktykujących lekarzy 
Polaków […]115.

Poseł Sommerstein pytał, czy premier zamierzał uchylić ten okólnik jako 
sprzeczny z konstytucją i obowiązkami władzy samorządowej116. Takie zalecenia 
wydawane drogą administracyjną traktować trzeba jako jeszcze jedną formę re-
presji wobec ludności żydowskiej.

Inną grupą zawodową, w której widoczne były dążenia do ograniczenia obec-
ności Żydów, były zawody prawnicze. Dnia 22 listopada 1937 odbyło się nad-
zwyczajne walne zebranie Zrzeszenia Aplikantów Adwokackich w Warszawie. 

113 Paragraf aryjski w Poznańskiej Izbie Skarbowej, „ABC – Nowiny Codzienne”, nr 391 z 10 grud-
nia 1937.

114 Parlament Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1927, red. H. Mościcki, W. Dzwonkowski, Warszawa 
1928; J. Fałowski, Posłowie żydowscy w Sejmie Ustawodawczym 1919-1922, Częstochowa 2000; A. Landau-

-Czajka, Z. Landau, Posłowie polscy w Sejmie 1935-1939 o kwestii żydowskiej, [w:] Rozdział wspólnej historii. 
Studia z dziejów Żydów w Polsce ofiarowane prof. Jerzemu Tomaszewskiemu w siedemdziesiątą rocznicę 
urodzin, Warszawa 2001, s. 211-223; Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939. Słownik 
biograficzny, t. 1-2, oprac. M. Smogorzewska, Warszawa 1998-2000; Z. Zaporowski, Sejm Rzeczypospolitej 
1919-1939. Działalność posłów, parlamentarne koncepcje Józefa Piłsudskiego, mniejszości narodowe, Lublin 
1992; Sz. Rudnicki, Żydzi w parlamencie II Rzeczypospolitej, Warszawa 2004; J. Fałowski, Mniejszość ży-
dowska w parlamencie II Rzeczypospolitej (1922-1939), Kraków 2006.

115 Bezczelna interpelacja żydowska. Okólnik prezydenta Poznania na forum sejmowym, „ABC – 
Nowiny Codzienne”, nr 391 z 10 grudnia 1937, s. 3.

116 Tamże.
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Przyjęto wówczas rezolucję, że Zrzeszenie będzie organizować oddzielne seminaria 
dla aplikantów Polaków, zwalniające z seminariów organizowanych przez Radę 
Adwokacką. Ponadto zgłoszono postulat „wprowadzenia co najmniej numerus 
clausus dla żydów”117.

Paragraf aryjski nie ominął także środowiska sportowego. W grudniu 1937 
w Bydgoszczy odbywało się zebranie pomorskiego okręgu Polskiego Związku 
Kajakowego (PZK). Wybrano wówczas nowy zarząd z prezesem Strąbskim na 
czele. Na wniosek Toruńskiego Klubu Kajakowego uchwalono jednogłośnie, aby 
domagać się od walnego zjazdu PZK zmian w statucie i wprowadzenia paragrafu 
aryjskiego. Na wniosek prezesa Strąbskiego uchwalono także zerwanie dalszej 
współpracy z kapitanem sportowym z PZK z Krakowa Lustrem, który był Żydem 
z pochodzenia118.

Paragraf aryjski, często powiązany z hasłami wprowadzenia getta ławkowego 
oraz numerus clausus, numerus nullus, równie często pojawiał się w środowisku 
akademickim. W kwietniu 1938 wpływowa organizacja studencka Bratnia Pomoc 
studentów weterynarii Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie wprowadziła 
paragraf aryjski, tym samym wykluczając studentów żydowskich ze swoich szere-
gów119. Dnia 27 stycznia 1937 odbyło się nadzwyczajne walne zebranie Towarzystwa 
Biblioteki Słuchaczów Prawa w Krakowie, na którym uchwalono paragraf aryjski. 
Wynik głosowania wśród uczestników tego zebrania był jednoznaczny: oddano 
321 głosów za wprowadzeniem i 56 przeciw wprowadzeniu paragrafu aryjskiego, 
a wśród sprzeciwiających się był tylko jeden Polak. Jak zauważył autor artykułu:

obecny wynik jest ogromnym sukcesem młodzieży narodowej, która kilkuletnią walkę 
zakończyła absolutnym zwycięstwem. Jest to już ostatnia w Krakowie organizacja 
akademicka, która dotąd nie miała paragrafu aryjskiego. Organa Policji Państwowej 
dokonały konfiskaty afiszów, nawołujących młodzież do głosowania za paragrafem120.

Podobne w duchu uchwały podejmowali także studenci Uniwersytetu Poznań-
skiego. W marcu 1938 odbyło się w Poznaniu doroczne walne zebranie poznań-
skiego Towarzystwa Farmaceutycznego, podczas którego uchwalono jednogłośnie 
wprowadzenie do statutu paragrafu aryjskiego. W tym samym miesiącu zwołano 

117 Numerus clausus w adwokaturze i oddzielnych seminariów żądają aplikanci Polacy, „ABC – 
Nowiny Codzienne”, nr 373 z 25 listopada 1937.

118 Kajakowcy z Pomorza żądają usunięcia żydów z P.Z.K. i nie chcą współpracować z żydem Lustrem, 
„ABC – Nowiny Codzienne”, nr 391 z 10 grudnia 1937.

119 „Trybuna Akademicka” z 1 kwietnia 1938, s. 23.
120 Paragraf aryjski w organizacjach studenckich, „Kurier Poznański”, nr 48 z 30 stycznia 1937, s. 2.
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walne zebranie asystentów Uniwersytetu Poznańskiego, podczas którego również 
przyjęto olbrzymią większością głosów wprowadzenie paragrafu aryjskiego121.

Wszelkie słowa wsparcia dla Żydów i niezgody na wprowadzanie paragrafu 
aryjskiego, getta ławkowego czy numerus clausus, numerus nullus wyrażane przez 
środowisko akademickie były powodem do napastliwych artykułów wymierzonych 
w tych uczonych. W taki sposób potraktowano prof. Radlińskiego, który w „Dzien-
niku Ludowym” oświadczył, że „antysemityzm grozi obronności kraju” oraz wyraził 
wiele ciepłych słów pod adresem Żydów, czy prof. Michałowicza, który stwierdził, 
że „dopóki on będzie profesorem, nie pozwoli urządzić ghetta podczas swoich 
wykładów”122. Takich przykładów można przytoczyć znaczne więcej, a zastraszanie 
i agresja słowna były jednym ze sposobów prowadzenia działalności politycznej.

W październiku 1937, kiedy odbywał się w Poznaniu Nadzwyczajny Zjazd 
Związku Lekarzy Państwa Polskiego, ukazał się artykuł w dzienniku „ABC”, w któ-
rym otwarcie wyjaśniono motywy działania:

Zarządzenie senatu wyższych uczelni, ustanawiające osobne miejsca dla studentów 
żydów, spotkało się z krzykliwymi protestami. Doszło nawet do tego, że w północnych 
dzielnicach żydzi we wtorek zamknęli sklepy w godzinach rannych, to jest wtedy, kiedy 
ruch handlowy jest słaby.
Żydom zdaje się, iż fakt wyznaczenia im osobnych miejsc jest wykazaniem ich niższości. 
Tymczasem uzasadniając konieczność osobnych miejsc nikt nie twierdził, że żydzi 
są narodem mniej wartościowym. Mamy wprawdzie na tę sprawę wyrobiony pogląd, 
ale nie potrzebujemy go cytować dla uzasadnienia naszej tezy i nie mamy zamiaru 
wdawać się w dyskusję na temat wyższości tego czy innego narodu.
Wystarczy nam proste stwierdzenie, że jesteśmy inni, że swoją odrębność cenimy, 
nie chcemy poddawać młodzieży polskiej wpływom środowiska całkowicie obcego 
duszy polskiej.
Żydzi natomiast fakt wyznaczenia im osobnych miejsc uważają po prostu za obrazę. 
Koniecznie chcą pchać się między Polaków. Czyż przebywanie w swoim towarzystwie 
jest dla nich aż tak przykre?
Zatarg polega na tym, że Polacy chcą siedzieć w swoim gronie, żydzi natomiast chcą 
się wmieszać między Polaków. Takiego stanowiska żaden Polak nie rozumie. […]. 
Jeżeli żydowskie awantury na wyższych uczelniach nie ustaną, to trzeba będzie dążyć 
do stworzenia odrębnej wyższej uczelni dla żydów, w której zebraliby się wszyscy 
żydzi – studenci i wszyscy żydzi profesorowie z całej Polski. Wobec zażydzenia ciał 

121 Paragraf aryjski wprowadzają poznańscy farmaceuci i asystenci U.P., „ABC – Nowiny Codzienne”, 
nr 99A z 30 marca 1938.

122 Groteskowe „protesty” żydów przeciwko ghettu ławkowemu. Szabesgoje ruszyli z pomocą, „ABC – 
Nowiny Codzienne”, nr 334A z 18 października 1937.
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profesorskich na niektórych uczelniach zagadnienie to nie będzie trudne do rozwią-
zania praktycznego.

Tego rodzaju pogląd kończył się stwierdzeniem, że Żydzi nie chcą przebywać we 
własnym gronie, gdyż mają kompleks: 

albo czują się gorszymi od innych narodów, albo lepszymi; za żadną cenę nie chcą być 
takim samym narodem, jak wszystkie inne123.

Jawne popieranie haseł antysemickich nie było wyjątkiem także wśród ducho-
wieństwa katolickiego w okresie międzywojennym. Jeden z najbardziej aktywnych 
publicystów w prasie prawicowej, ks. prałat Stanisław Trzeciak w sierpniu 1937 brał 
udział w kongresie zorganizowanym w Erfurcie przez pułkownika Fleischäuera, 
wydawcę gazety „Der Welt-Dienst”, drukowanej w ośmiu językach. Fleischäuer 
został określony przez autora artykułu jako „niezrównany bojownik i działacz 
o odżydzenie narodów aryjskich”124. W kongresie brali udział przedstawiciele 
23 państw z Europy i spoza Europy, a ks. prałat Trzeciak wygłosił dwa odczyty: 

„Zagadnienie żydowskie w Polsce” oraz „Zagadnienie żydowskie w oświetleniu 
etyki chrześcijańskiej”. Ten ostatni wykład konferencja postanowiła przetłuma-
czyć na różne języki i rozesłać „do wszystkich katolickich duchownych całego 
świata”. Podczas kongresu uchwalono, „że przede wszystkim należy dążyć do jak 
najszerszego uświadomienia mas, następnie do ograniczenia stopniowego praw 
żydowskich, co z kolei doprowadzi do całkowitej izolacji społecznej, a z biegiem 
czasu do usunięcia ich na Madagaskar”. Trudno się dziwić, że w gazecie „Der 
Welt-Dienst” ukazał się artykuł przychylnie opisujący postać ks. S. Trzeciaka 
z Warszawy, byłego profesora Akademii Katolickiej w Petersburgu. Według tego 
duchownego podstawowym polem walki między „Izraelem” a Kościołem jest szko-
ła. W Polsce piękne tradycje w tej walce miał Związek Nauczycielstwa Polskiego, 
ale obecnie należało do niego „3000 członków-żydów”, a na czele Związku stał 

„żyd, który prowadzi związek do bolszewizmu”. W kongresie brali udział także 
przedstawiciele Finlandii i Danii, którzy relacjonowali o „sukcesach” w swoich 
państwach. W Finlandii mieszkało „zaledwie 1750 żydów, w Danii – 7100”. W opi-
nii ks. Trzeciaka od 98 do 100 procent komunistów w Polsce było pochodzenia 
żydowskiego, co tłumaczyło zdecydowanie negatywny stosunek do nich…

123 Kompleks żydowski, „ABC – Nowiny Codzienne”, nr 334A z 18 października 1937.
124 Na kongresie w Erfurcie światowa walka z żydami i kwestia żydowska w Polsce. Ks. prałat 

S. Trzeciak o najaktualniejszych zagadnieniach chwili, „ABC – Nowiny Codzienne”, nr 3379A z 21 paź-
dziernika 1937.
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PODSUMOWANIE

Wszystkie te jawnie wyrażane poglądy antysemickie i wszystkie działania będące 
w istocie formami prześladowania Żydów na obszarze Drugiej Rzeczypospolitej 
działy się w państwie, którego konstytucja precyzyjnie określała prawa i obowiąz-
ki wszystkich obywateli125. Podstawowym dokumentem prawnym był Traktat 
o ochronie mniejszości, podpisany w Wersalu 28 czerwca 1919. Przyjmując go, 
Polska zobowiązała się do uznania za prawa zasadnicze (fondamentales) te prawa, 
które dotyczyły mniejszości etnicznych, religijnych i językowych. Władze polskie 
zostały zobowiązane do udzielenia „wszystkim mieszkańcom bez różnicy uro-
dzenia, narodowości, języka, rasy czy religii zupełnej i całkowitej ochrony życia 
i wolności” (art. 2). W dalszych postanowieniach odnoszono się do zapewnienia 
równych praw cywilnych i politycznych, swobodnego używania języka mniejszości 
(art. 7). W artykule 11 zagwarantowano ludności żydowskiej prawo do swobodnego 
wyznawania swojej religii126.

Kwestia praw mniejszości została poruszona w Konstytucji uchwalonej 17 mar-
ca 1921. Artykuł 109 gwarantował każdemu obywatelowi prawo do „zachowania 
swej narodowości i pielęgnowania swojej mowy i właściwości narodowych”. Ar-
tykuł 110, odnoszący się do wspomnianego traktatu wersalskiego, gwarantował 
wszystkim polskim obywatelom należącym do „mniejszości narodowościowych, 
wyznaniowych i językowych” równe traktowanie z innymi obywatelami. Kolejny 
artykuł zapewniał wolność sumienia i wyznania wszystkim obywatelom127.

W nieco inny sposób definiowała prawa przedstawicieli mniejszości etnicz-
nych Konstytucja przyjęta 23 kwietnia 1935, ale nawet ten akt prawa zachował 
artykuł 111 konstytucji marcowej, stanowiący, że „żaden obywatel nie może być 
ograniczony w prawach przysługujących innym obywatelom”128. Dlatego łamanie 
postanowień konstytucji zawsze prowadziło (i prowadzi) do wynaturzeń w życiu 
społecznym.

125 B. Stoczewska, Mniejszości narodowe II RP w świetle konstytucji oraz innych aktów prawnych, 
[w:] Konstytucjonalizm, doktryny, partie polityczne. Księga dedykowana Profesorowi Andrzejowi Ziębie, 
Kraków 2016, s. 669-683.

126 A. Chojnowski, Koncepcje polityki narodowościowej rządów polskich w latach 1921-1939, Wro-
cław – Warszawa 1979, s. 15; K. Kierski, Ochrona praw mniejszości w Polsce, Poznań 1933.

127 S. Kutrzeba, Mniejszości w najnowszym prawie międzynarodowym, Lwów 1925; Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921. Tekst. Komentarz opracował A. Paszkudzki, Lwów – War-
szawa 1926, s. 119; W. Komarnicki, Polskie prawo polityczne (geneza i system), Warszawa 1922, s. 375; 
L. Zieleniewski, Zagadnienie mniejszości narodowościowych w Konstytucji Rzeczypospolitej. Zarys histo-
ryczno-dogmatyczny, „Sprawy Narodowościowe”, R. 9: 1935, nr 1-2 (odbitka); Konstytucje Polski. Studia 
z dziejów polskiego konstytucjonalizmu, red. M. Kallas, Warszawa 1990.

128 Por.: A. Ajnenkiel, Konstytucje Polski w rozwoju dziejowym 1791-1997, Warszawa 2001.
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Bogumiła KANIEWSKA, Maciej MICHALSKI

MOC(NE) SŁOWA.  
ŻYDZI W POZNAŃSKIEJ 

PRASIE ANTYSEMICKIEJ 
LAT TRZYDZIESTYCH XX WIEKU

WPROWADZENIE

Oksfordzki filozof John Langshaw Austin, tworząc teorię aktów mowy, wskazał 
(idąc tropem Ludwiga Wittgensteina), że słowa mają nie tylko zdolność do kon-
statacji i opisywania świata. Mogą być także wyposażone w moc konstytuowania 
faktów (tę właściwość nazwał funkcją performatywną języka), a więc tworzyć rze-
czywistość, wpływać na jej kształt1. Ta szczególna właściwość języka może okazać 
się niebezpiecznym narzędziem, gdy zaczyna służyć ideologiom totalitarnym. Opi-
sywali to zjawisko m.in. Victor Klemperer w odniesieniu do języka nazizmu, Michał 
Głowiński – analizując komunistyczną i postkomunistyczną Polskę, czy Zygmunt 
Bauman – rozważając związki nowoczesnej cywilizacji z machiną Holokaustu2.

Zagłada, jaką zgotowali narodowi żydowskiemu naziści, nie pojawiła się nagle, 
była poprzedzona długim okresem przygotowywań, bo wojna z użyciem prze-
mocy symbolicznej i realnej przeciw osobom pochodzenia żydowskiego toczyła 
się znacznie wcześniej, jeszcze w czasach pokoju. Opisany przez badaczy proces 
przygotowania do ludobójstwa obejmuje wiele faz, wśród których kluczowe są 

1 Por. J.L. Austin, How to do things with words. The William James lectures delivered at Harvard 
University in 1955, Oxford 1976; polska wersja: tenże, Mówienie i poznawanie. Rozprawy i wykłady filozo-
ficzne, przeł. B. Chwedeńczuk, J. Woleński, Warszawa 1993.

2 V. Klemperer, LTI. Notatnik filologa, tłum. J. Zychowicz, Warszawa 2014; M. Głowiński, Nowomowa 
i ciągi dalsze, Kraków 2009; Z. Bauman, Nowoczesność i Zagłada, tłum. T. Kunz, Kraków 2009. 
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działania na języku3. Użyte słowa, infekujące ludzkie umysły, przygotowują realną 
inwazję – fazę eksterminacji. Wojna o rząd dusz, podstępna i pokrętna, przynosiła 
mniej wymierne zniszczenia, często jednak były one trwalsze niż te, które pojawiły 
się w wyniku realnych działań. Jej terenem był przede wszystkim język i świado-
mość, jaką on kształtuje – wszelkie stereotypy rodzą się przecież w naszych myślach, 
a brak krytycznego i samodzielnego osądu wynika często właśnie z nieumiejętno-
ści przenikliwego, podejrzliwego stosunku do słowa. Z obojętności, o której tak 
przejmująco mówił Marian Turski 27 stycznia 2020 podczas obchodów 75. rocz-
nicy wyzwolenia obozu Auschwitz-Birkenau, odwołując się do słów prezydenta 
Austrii Alexandra Van der Bellena4; Auschwitz nie spadło z nieba – zrodziło się 
ze społecznego przyzwolenia na przemoc, także tę symboliczną, tkwiącą w języku. 

Takie przyzwolenie pojawiło się w latach trzydziestych XX w. w wielu eu-
ropejskich państwach, w tym i w Polsce. Kraj, który przez wiele wieków był za-
mieszkały przez przedstawicieli narodu bez ojczyzny, stawał się dla Żydów coraz 
bardziej niebezpieczny za sprawą antysemickiej propagandy. Nawet jeśli przyjąć, 
że nowożytna historia społeczności żydowskich zamieszkujących Rzeczpospolitą 
Obojga Narodów była silnie naznaczona niechęcią polskiej większości, to dopiero 
przekształcenie niechęci w nowoczesną ideologię antysemicką w wieku XIX i na 
początku XX wytworzyło język pogardy, nienawiści i przemocy5. Działo się tak 
także w Poznaniu, choć tu wspólnota żydowska po 1919 roku była stosunkowo 
mało liczna6. Jednak w dwudziestoleciu międzywojennym, a szczególnie w latach 
trzydziestych, także i w naszym mieście nasiliły się nastroje antyżydowskie.

3 Pojęcie genocide – „ludobójstwo” wprowadził Rafał Lemkin, w pracy publikowanej w 1944 roku 
Axis Rule in Occupied Europe. Laws of Occupation – Analysis of Government – Proposals for Redress, 
a w Polsce wydanej w 2013 roku: R. Lemkin, Rządy państw Osi w okupowanej Europie. Prawa okupacyjne, 
analiza rządzenia, propozycje zadośćuczynienia, tłum. A. Bieńczyk-Missala, P. Grzebyk, B. Lanckoroński, 
M. Madej, Warszawa. Fazy ludobójstwa wyodrębnił Gregory H. Stanton, w artykule The Ten Stages of 
Genocide, [w:] Genocidewatch.com, https://www.genocidewatch.com/tenstages [dostęp: październik 2021].

4 Tekst wystąpienia zob.: M. Turski, Auschwitz nie spadło z nieba, https://www.polityka.pl/tygo-
dnikpolityka/kraj/1940080,1,marian-turski-auschwitz-nie-spadlo-z-nieba.read [dostęp: kwiecień 2022].

5 Na temat sytuacji Żydów w Polsce nowożytnej zob.: J.S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. 
Wiek XVI-XVIII, wstęp J. Tazbir, Warszawa 1994, s. 71-87. O narodzinach specyficznego antysemityzmu 
w Europie Środkowo-Wschodniej na przykładzie Królestwa Kongresowego po powstaniu styczniowym, 
zob.: M. Moszyński, Antysemityzm w Królestwie Polskim. Narodziny nowoczesnej ideologii antyżydowskiej 
(1864-191), Poznań 2017. Zob. także: J.B. Michlic, Obcy jako zagrożenie. Obraz Żyda w Polsce od roku 1880 
do czasów obecnych, Warszawa 2017. Syntetyczne ujęcie dziejów antysemityzmu, szczególnie w odnie-
sieniu do ziem polskich, zob. przede wszystkim: A. Cała, Żyd – wróg odwieczny? Antysemityzm w Polsce 
i jego źródła, Warszawa 2012.

6 Por.: R. Witkowski, Szykanowana mniejszość. Żydzi w Poznaniu między pierwszą i drugą wojną 
światową, w niniejszym tomie; Z. Dworecki, Poznań i poznaniacy w latach Drugiej Rzeczypospolitej. 1918- 

-1939, Poznań 1994, s. 116-158; tenże, Ludność żydowska w Poznaniu w latach 1918-1939, [w:] Żydzi w Wiel-
kopolsce na przestrzeni dziejów, red. J. Topolski, K. Modelski, Poznań 1995, s. 189-211; tenże, Mniejszości 
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W Poznaniu na murach budynków należących do żydowskich właścicieli nacjonaliści 
malują hasła w rodzaju „Do Berezy z Żydami” i „Żyd to hańba dla Polski”. Organizują 
blokady żydowskich sklepów, by zniechęcić klientów do robienia w nich zakupów. 
Zdarza się, że bojówkarze wybijają szyby w placówkach handlowych i usługowych 
należących do Żydów. Czasem wrzucają do środka pojemniki z substancjami żrący-
mi i cuchnącymi. Bojkot społeczności żydowskiej propaguje utworzona specjalnie 
w celach agitacyjnych Liga Zielonej Wstążki”7 

 – tak odtwarzał atmosferę tamtych czasów Artur Domosławski w biografii Zyg-
munta Baumana. Zanim jednak bojówkarze wzięli do ręki laski i kamienie, zanim 
w poznańskich szkołach wprowadzono getta ławkowe, zanim w 1937 roku Związek 
Lekarzy Państwa Polskiego uchwalił na swym nadzwyczajnym walnym zjeździe 
w Poznaniu „paragraf aryjski”, pojawiła się w Poznaniu antysemicka prasa.

Pojęcie antysemicka prasa8 nie odnosi się w tym wypadku do tytułów, które 
zamieszczały na swoich łamach notki prasowe i szersze artykuły o treści antyse-
mickiej. Do takich w Poznaniu należały tytuły związane z ruchem narodowym, 
jak na przykład „Kurier Poznański” czy „Orędownik Wielkopolski”, a później kon-
kurujący z nimi „Nowy Kurier” oraz w latach trzydziestych także konserwatywny 
i sanacyjny „Dziennik Poznański”. Do takich należały także czasopisma, najczę-
ściej tygodniki, związane z Kościołem katolickim, jak np. „Przewodnik Katolicki”9. 

narodowe, [w:] Dzieje Poznania, t. 2, cz. 2: 1918-1945, red. J. Topolski, L. Trzeciakowski, Warszawa – Poznań 
1998, s. 1033-1043; P. Matusik, Historia Poznania, t. III: 1918-1945, Poznań 2021, s. 79-82.

7 A. Domosławski, Wygnaniec. 21 scen z życia Zygmunta Baumana, Warszawa 2021, s. 50. Podobny 
obraz Poznania okresu międzywojennego rysuje Izabela Wagner w swojej wersji biografii Zygmunta Bau-
mana. Zob.: I. Wagner, Bauman. Biografia, Warszawa 2021, szczególnie rozdz. 1: „Szczęśliwe dzieciństwo 
w trudnych «okolicznościach». Poznań (1925-1932)” i rozdz. 2: „Uczeń outsider. Poznań (1932-1939)”.

8 Na temat antysemickiej prasy, w szczególności wydawanej w Poznaniu, w okresie międzywojen-
nym zob.: J. Załubski, Prasa i ruch wydawniczy, [w:] Dzieje Poznania, t. 2, cz. 2: 1918-1945, red. J. Topolski, 
L. Trzeciakowski, Warszawa – Poznań 1998, s. 1310; A. Paczkowski, Prasa polska w latach 1918-1939, War-
szawa 1980, s. 291-292; I. Kopczyńska, Prasa antyżydowska w dwudziestoleciu międzywojennym w Poznaniu, 
[w:] Żydowscy sąsiedzi, red. K. Morta, Ostrów Wielkopolski – Wrocław 2018, s. 168-185; J. Tomasiewicz, 
W poszukiwaniu nowego ładu. Tendencje antyliberalne, autorytarne i profaszystowskie w polskiej myśli poli-
tycznej i społecznej lat 30. XX w.: piłsudczycy i inni, Katowice 2021, s. 313-314 (dziękujemy panu Grzegorzowi 
Krzywcowi, za zwrócenie uwagi na tę pozycję); mechanizmy językowe propagandy antysemickiej omawia 
m.in.: M. Wojtyńska-Nowotko, Antysemityzm w polskiej prasie dwudziestolecia międzywojennego. Leksyka 
nagłówków prasowych tygodnika „Pod Pręgierz”, „Poradnik Językowy” 2020, nr 6, s. 64-78; taż, „Szloma 
Korkociąg przed sądem”, czyli humor na łamach tygodnika „Pod Pręgierz”, „Linguodidactica” 25, 2021, 
s. 277-291. O języku sporu politycznego w szerszym kontekście początku lat dwudziestych zob.: I. Kamiń-
ska-Szmaj, Judzi, zohydza, ze czci odziera. Język propagandy politycznej w prasie 1919-1923, Wrocław 1994.

9 Por.: P. Forecki, Żydzi jako emanacja wrogich sił w publikacjach na łamach „Rycerza Niepokalanej”, 
„Przewodnika Katolickiego” i „Naszego Dziennika”, [w:] Z dziejów prasy wielkopolskiej XIX i XX wieku, t. V, 
red. J. Załubski, Poznań 2003, s. 79-97.
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Il. 1. Pierwsze strony wybranych antysemickich cza-
sopism wydawanych w Poznaniu w latach trzydzie-
stych XX wieku
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Redakcje tych i innych pism nie ukrywały swojej niechęci do Żydów, co wyrażało 
się w setkach antysemickich notek i artykułów10. Pomimo tego natężenia treści 
związanych z „kwestią żydowską” tytuły te zaliczamy do klasycznej prasy czasowej, 
w której tematyka żydowska była ważna, ale funkcjonowała na równi z innymi 
relacjonowanymi wydarzeniami. 

Kiedy używamy pojęcia „antysemicka prasa”, mamy na myśli czasopisma, 
których jedynym celem – deklarowanym niekiedy w podtytułach – była walka 
z Żydami, a zawartość kolejnych numerów w całości i bez wyjątku miała antyse-
micki charakter. Prasa tego typu w kolejnych wydaniach, systematycznie, tydzień 
za tygodniem, przez kolejne lata budowała atmosferę nienawiści, posługując się 
antysemickimi hasłami, używając języka wykluczenia, zamieszczając poniżające 
rysunki i fotografie11. W takich czasopismach jak „Pod Pręgierz”, „Bez Pardonu”, 

„Czarna Księga”, „Potęga Polski bez Żydów”, „Samoobrona Narodu” i innych już od 
połowy lat dwudziestych pojawiała się antyżydowska retoryka, która z czasem prze-
nikała do języka codziennego, a szczególnej mocy nabrała w latach trzydziestych.

Jarosław Tomasiewicz, pisząc o różnego rodzaju polskich ruchach społecznych 
z lat trzydziestych XX w., dla których antysemityzm był wspólnym mianowni-
kiem, wskazał, że antysemicka prasa była „najważniejszą formą reprezentacji” tych 
stowarzyszeń i ruchów. Brak spójnych struktur organizacyjnych wielu emanacji 
społecznego antysemityzmu, powodował bowiem, że tylko w tytułach antysemic-
kich czasopism znajdowały one wsparcie i identyfikację12. Idąc tym tropem, należy 
uznać poznańską prasę antysemicką za ważny element kształtowania i podtrzy-
mywania powszechnego, społecznego wymiaru antysemityzmu.

Niniejszy artykuł ma dwa podstawowe cele. Pierwszym jest przedstawienie 
fenomenu, jakim była poznańska prasa antysemicka w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego. Drugim jest próba odtworzenia wizerunku wyimaginowanego 
Żyda i wyobrażonego żydostwa prezentowanego w poznańskiej prasie antyse-
mickiej. Inaczej mówiąc, obracać się będziemy w obszarze konstrukcji myślo-

10 Redakcje antysemickiej prasy dostrzegały tę tendencję, pisząc: „Nie ma w Polsce ani jednego 
pisma codziennego, któreby nie zamieściło w ciągu tygodniu większego na swych łamach artykułu o wysił-
kach narodu polskiego w kierunku odżydzenia naszego przemysłu i handlu, naszej sztuki i literatury, całej 
naszej gospodarczej i duchowej kultury” – O prawdziwy antysemityzm, „Potęga Polski bez Żydów”, nr 14 
z 29 listopada 1936, s. 2. W niniejszym tekście przyjęliśmy zasadę zachowania ortografii i interpunkcji sto-
sowanej w cytowanych tekstach źródłowych. Dotyczy to także pisowni słowa Żyd. Szerzej zob.: M. Michalski, 
K. Podemski, Antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939 – wprowadzenie. Wyjątkiem 
będzie zapis tytułu czasopisma „Potęga Polski bez Żydów”, który, pomimo używania przez redakcję małej litery 
w słowie „żyd” postanowiliśmy zmienić, zachowując współczesną konwencję zapisywania tytułów czasopism.

11 Na temat antysemickich rysunków zamieszczanych w prasie poznańskiej zob.: A. Baszko, „Par-
ciana retoryka”. Rysunki w poznańskiej prasie antysemickiej lat trzydziestych XX wieku, w niniejszym tomie.

12 Por.: J. Tomasiewicz, W poszukiwaniu nowego ładu…, s. 313-314.
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wych, które za pomocą słów drukowanych w prasie nabierały realnego kształtu 
i stawały się rzeczywistością czytelników13. Ich relacja do stanu faktycznego nie 
będzie przedmiotem naszej uwagi, choć można zaryzykować i sformułować tezę, 
że prezentowany w poznańskiej prasie antysemickiej obraz Żyda był daleki od 
rzeczywistości. Ze względu na lawinę antysemickich treści zamieszczanych w ana-
lizowanych artykułach prasowych, nie sposób ustosunkować się krytycznie do 
każdego zawartego w nich poglądu. Nie sposób też zdekonstruować pokrętnych 
ścieżek antysemickiej logiki i antysemickiego spojrzenia na rzeczywistość. Nie 
przyniosłoby to zresztą żadnych twórczych rezultatów. Przyjęliśmy, że artykuły 
publikowane w poznańskiej prasie antysemickiej prezentowały świat wyobrażony, 
fałszywy i skrzywiony obraz rzeczywistości, a ich celem było wywoływanie nie-
nawiści, wzbudzanie niepokoju i lęku, budowanie społecznego dystansu między 
społecznością polską i żydowską. 

ANTYSEMICKA PRASA W POZNANIU

Pod względem liczby ukazujących się tytułów prasy antysemickiej oraz częstotli-
wości ich wydawania Poznań był ewenementem w porównaniu z innymi polskimi 
miastami. Najwcześniej, bo od marca 1927, ukazywała się „Czarna Księga”, niere-
gularne czasopismo, publikowane do 1932 roku co 1-2 miesiące, wydawane przez 
Związek Samoobrony Społecznej „Rozwój”. Inicjatorem powstania czasopisma, 
a jednocześnie aktywnym działaczem „Rozwoju” był popularny w Poznaniu we-
teran powstania wielkopolskiego, księgarz i poseł na Sejm Rzeczypospolitej z listy 
Chrześcijańskiego Związku Jedności Narodowej Karol Rzepecki14. Czasopismo 
reklamowało się wysokością nakładu, który miał wynosić 10 tysięcy, a niektórych 
numerów nawet 20 tysięcy egzemplarzy. Siedziba „Rozwoju” mieściła się przy 
Alejach Marcinkowskiego 24, gdzie prowadzona była także „biblioteka żydo-
znawcza”, posiadająca ponad 100 dzieł o tematyce żydowskiej. Ponadto Związek 
organizował trwające trzy dni „kursy żydoznawcze”, mające – jak informowano – 

„uświadomić umysły o niebezpieczeństwie żydowskiem w Polsce”15. Znamienne, 
że kursy te odbywały się bezpłatnie w sali Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu.

13 Por.: J. Dunin, Postać Żyda w polskiej kulturze popularnej do 1945 roku, [w:] Wszystek krąg ziem-
ski. Antropologia, historia, literatura. Prace ofiarowane Czesławowi Hernasowi, red. P. Kowalski, Warszawa 
1998, s. 316-323.

14 Zob.: Z. Kaczmarek, Karol Rzepecki, [w:] Internetowy Polski Słownik Biograficzny, https://www.
ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/karol-rzepecki [dostęp: kwiecień 2022]; J. Karwat, Rzepecki Karol, [w:] Ency-
klopedia powstania wielkopolskiego 1918-1919, red. J. Karwat, M. Rezler, Poznań 2018, s. 323-324.

15 Kurs żydoznawczy zorganizowany przez „Rozwój” w Poznaniu, „Czarna Księga”, nr 4, 1928, s. 4.
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Interesująca była geneza czasopisma, nawiązującego tytułem do wydanej ano-
nimowo16 w 1906 roku we Lwowie przez Karola Rzepeckiego Czarnej księgi, w któ-
rej opublikował on nazwiska polskich ziemian i szlachty, którzy sprzedali swoje 
majątki pruskiej Komisji Kolonizacyjnej17. „Czarna Księga” w 1927 roku miała 
piętnować tych, którzy w jakikolwiek sposób sprzyjali Żydom napływającym do 
Wielkopolski i na Pomorze18.

W roku 1933 rozpoczęło karierę najdłużej wydawane antysemickie czasopismo 
w Poznaniu – „Pod Pręgierz”, w 1939 roku tytułowane jako „Pręgierz”. Głównym 
redaktorem pisma był Jan Kulig, a wydawczynią Longina Kulig, jego redakcja mie-
ściła się najpierw przy ulicy Krętej 24 (obecnie ulica Nowowiejskiego), a następnie 
przy ulicy Ratajczaka 14. W 1935 roku wydawca świętował dziesięciolecie pracy 

„żydoznawczej” w Poznaniu, gdyż przed powstaniem czasopisma „Pod Pręgierz” 
pracował w stolicy Wielkopolski w redakcji „Czarnej Księgi”, a następnie wydawał 
inne antysemickie czasopisma: tygodnik satyryczny „Szabesgoj” (1926) (jako Jan 
Kulig-Kulikiewicz), wraz z bratem Michałem Kulikiem „Szabeskurier” (od 1924 
w Bydgoszczy)19, dwutygodnik satyryczno-społeczny „Bat” (1927), nieregularnie wy-
dawany „Pająk” (1930-1931, red. Jan Kulik tożsamy z Janem Kuligiem)20. Czasopisma 
te miały – jak pisano w podtytułach i reklamach – charakter „satyryczny” – wątki 

16 K. Rzepecki przyznał, że to on był autorem i wydawcą Czarnej księgi z 1906 r. Por.: K. Rzepecki, 
„Czarna księga”, „Czarna Księga”, nr 1, 1927, s. 1-2.

17 [K. Rzepecki], Czarna księga czyli wykaz szkód wyrządzonych polskości przez komisją koloniza-
cyjną, Lwów 1906. W obszernym wywodzie autor uzasadniał szkody, jakie sprzedaż należącej do Polaków 
ziemi wyrządza narodowi, gospodarce, życiu społecznemu i politycznemu oraz moralnemu. 

18 K. Rzepecki, „Czarna księga”…, s. 1-2. Zob. także: Potop żydowski zalewa Pomorze. Krzyk rozpaczy 
z Torunia, „Pod Pręgierz”, nr 15 z 12 maja 1935, s. 2.

19 Na temat „Szabeskuriera” zob.: Z. Biegański, Bydgoski „Szabeskurier” – przyczynek do dyskusji na 
temat kształtowania stereotypu Polaka-antysemity, [w:] Konflikty w przestrzeni kulturowej, red. Z. Biegański, 
Ł. Jureńczyk, J. Szczutkowska, Bydgoszcz 2015, s. 51-57. Wydawcy „Szabeskuriera” Michał Kulik i „Bata”, 

„Pająka” oraz „Pod Pręgierz” Jan Kulik vel Kulig byli braćmi. Ich drogi rozeszły się w 1931 roku, kiedy Jan 
wycofał się z redakcji „Szabeskuriera”, przejmując jego poznańskich prenumeratorów i monopolizując 
czasopisma antysemickie w Poznaniu. Por.: J. Kulik, Zawiadomienie, „Pająk”, Jan Kulik [dalej: JK], rok 2, 
[1930], nr 4, s. 2; L. Steinke, Nieustraszony pionier walki z żydostwem. Dziesięciolecie pracy antyżydowskiej 
Jana Kuliga, naczelnego redaktora „Pod Pręgierza” na terenie miasta Poznania. Widome znaki jego pracy – 
czasopisma antysemickie, „Pod Pręgierz”, nr 1, 1935, s. 1-2. Obydwie redakcje oskarżały się wzajemnie 
o oszustwo oraz o czerpanie korzyści z tematyki antyżydowskiej. Por.: Frant., „Cokolwiek czynisz, czyń 
mądrze i zważaj na cel”. Kanciarzom z pod znaku „Szabeskuriera” w odpowiedzi, „Pod Pręgierz”, nr 1, 1935, 
s. 2; Wstyd!… W kwestji antyżydowskiej słów kilka… czyli… Kupiectwu poznańskiemu pod uwagę, „Verax”, 
nr 11, 1933, s. 1-2.

20 Chronologia wydawania przez Jana Kulika czasopisma „Pająk” nie jest jasna. Numer 1 
w roku I opatrzony był datą 1 czerwca 1930, numer 2, z datą 15 czerwca 1930, był sygnowany jako wyda-
ny w roczniku 2, numery 3 i 4, już bez daty, ponownie jako rocznik 2. Od numeru 5 do 11, nadal bez daty, 
rocznik był oznaczany jako „1 (2)”. Po tej sekwencji następuje rocznik 3 numerowany od 1 do 21, numer 22 
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antyżydowskie podnoszone były w sposób prześmiewczy, co nie znaczy, że pozba-
wione były antysemickiego charakteru. W roku 1938 wydawnictwo „Pod Pręgierz” 
świętowało piętnastolecie działalności antyżydowskiej. Z tej okazji wydano obszerny 
album z antyżydowskimi rysunkami z przedmową Adolfa Nowaczyńskiego21.

W podtytule czasopisma „Pod Pręgierz” widniało wyjaśnienie „Pismo Obrony 
Handlu i Przemysłu Chrześcijańskiego”, od wiosny do jesieni 1934 roku zamienione 
na „Pismo zwalczające niebezpieczeństwo żydowskie”, uzupełniane niekiedy za-
mieszczanym w winiecie pisma hasłem: „Walka z żydostwem leży w interesie silnej 
Polski!”. „Pod Pręgierz” był tygodnikiem (rocznie wydawano około 40 numerów) 
o nakładzie sięgającym w latach trzydziestych 25 tysięcy egzemplarzy, o objętości 
od czterech do sześciu stron. Kontynuowany był w 1939 roku przez pismo „Prę-
gierz”, także tygodnik, mający w podtytule „Pismo antyżydowskie, poświęcone 
obronie Handlu, Przemyślu i Rzemiosła Chrześcijańskiego”. 

O skali antyżydowskiej napastliwości pisma niech świadczy to, że na czterech 
stronach gazety słowo Żyd lub jego derywaty były z reguły wymienianie średnio 
około 100 razy (60 razy – nr 32 w 1933 do 150 – nr 35 w 1934). Retoryka tytułów 
zamieszczanych w poszczególnych numerach czasopisma artykułów nie pozosta-
wiała wątpliwości co do profilu pisma22. W przypadkowo wybranym numerze 2 za 
1933 roku znajdowały się następujące tytuły: Czołowa Prasa Wielkopolska składa 
przysięgę, że już nigdy ogłoszeń żydowskich zamieszczać nie będzie!; Zabobon żydow-
ski w XX wieku; Żydzi „chrzczą” się; Żydowski handel drzewny; Żydzi w „Zachęcie”; 
Chrześcijański handel upada; Nasza dyplomacja. Wyżsi urzędnicy Żydzi w M.S. Z.; 
Szabesgoje i żydzi; Czy można emigrować?…; Żydowska wytwórnia win; Wielka 
nienawiść; Drogowskaz. Spis firm chrześcijańskich godnych polecenia w Poznaniu. 
Ponadto w numerze zamieszczono kilka haseł: „Kupując u żydów – wspomagasz 
swego wroga!”; „Dziś kupuj jeszcze tylko w firmach chrześcijańskich, bo jutro 
może być już za późno!”; „Popierajcie «Pod Pręgierz»”. 

W roku 1933 zaczął się ukazywać tygodnik „Samoobrona”, od 1935 roku noszą-
cy tytuł „Samoobrona Narodu”, wydawany przez wydawnictwo pod tą samą nazwą, 
drukujące także liczne antysemickie broszury i kalendarze. Czasopismo było tygo-

określony był jako specjalny, a ponadto wydano jeden numer nadzwyczajny pomiędzy numerem 14 i 15. 
Żaden z numerów rocznika 3 nie był datowany.

21 Żydzi w karykaturze. W piętnastolecie wydawnictwa tygodnika „Pod Pręgierz”. Z rysunkami: 
K. Grusa, Fipsa, Żebrowskiego, Z. Świerczyńskiego, Lecha i innych oraz z reprodukcjami z tygodnika „Der 
Sturmer”, Poznań 1938. Na temat antysemickiego pisarstwa A. Nowaczyńskiego zob.: M. Domagalska, 
Antysemityzm dla inteligencji? Kwestia żydowska w publicystyce Adolfa Nowaczyńskiego na łamach „Myśli 
Narodowej” (1921-1934) i „Prosto z mostu” (1935-1939) (na tle porównawczym), Warszawa 2004.

22 Por. zestawienie analizowanych artykułów z antysemickiej prasy w Bibliografii do niniejszego tomu.
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dnikiem. Pierwszy numer ukazał się 16 kwietnia 1933, a ostatni 27 sierpnia 1939. 
Winieta pisma obfitowała w liczne dopowiedzenia: „Tygodnik ogólnospołeczny 
wszystkich stanów”, „Polska – dla Polaków”, „Z Bogiem – dla narodu”. Redaktorem 
naczelnym był pierwotnie Henryk Skąpski z Kalisza, a od 1935 roku Kazimierz 
Gajewski, a redakcja mieściła się przy Alejach Marcinkowskiego 25. „Samoobronę” 
kolportowano szeroko – od Kalisza i Łodzi, do Warszawy, Krakowa, Wilna, Lwowa 
i Katowic. Nakład czasopisma wynosił 15 tysięcy egzemplarzy.

W grudniu 1935 ukazał się pierwszy numer dwutygodnika „Pająk”, redago-
wanego przez Aleksandra Stasika, mający w podtytule dopowiedzenie: „dwu-
tygodnik zwalczający niebezpieczeństwo żydowskie”. Tytuł wychodził do maja 
1939, jednakże z dłuższą przerwą pomiędzy kwietniem 1936 a majem 1938, od 
kiedy pomimo określenia „dwutygodnik” wydawany był nieregularnie, w odstę-
pach 3-5-tygodniowych. W czasopiśmie publikowane były artykuły omawiające 
kwestie specyfiki społeczności żydowskiej, zwyczajów i rytuałów judaizmu, in-
formujące jednocześnie o niebezpieczeństwach, jakie niosą one dla polskiego 
społeczeństwa.

Od połowy 1936 roku ukazywało się czasopismo „Potęga Polski bez Żydów” – 
tygodnik społeczno-gospodarczy, reklamujący się także podtytułem: „Organ walki 
z żydo-komuną”, wydawany przez M. Tundaka, a redagowany przez Wacława 
Kupczyka przy ulicy Św. Marcin 63. Od grudnia 1936 roku przygotowywanie 
czasopisma przejęło wydawnictwo „Znicz” przy ulicy Stromej 25/5, a od stycznia 
1937 redaktorem prowadzącym został Janusz Patalong.

W końcu 1936 roku rozpoczęło działalność kolejne antysemickie czasopismo 
„Bez Pardonu”, wydawane z podtytułem: „Pismo bezpartyjne walczące o dobro narodu 
polskiego”. Podobnie jak wymienione wcześniej czasopisma było w całości poświęcone 
antysemickim wątkom. Pismo ukazywało się nieregularnie do 1939 roku w obję-
tości czterech stron. Wydawcą był Józef Szymczak, redaktorami: Wincenty Kubiak, 
Julian Ziembiński, Henryk Ulrich, Redakcja mieściła się przy ulicy Rybaki 21/9, 
a następnie przy ulicy Wierzbięcice 16/2. Pismo poświęcało wiele miejsca kwestii 
Żydów w Kaliszu, szczególnie od wiosny 1938, czyli od formalnego przyłączenia 
wschodnich regionów Wielkopolski do województwa poznańskiego (na podstawie 
ustawy z czerwca 1937).

Przedstawiona wyżej lista czasopism pozwala stwierdzić, że w latach trzy-
dziestych w Poznaniu, zamieszkiwanym w tym czasie przez ok. 240 tysięcy osób, 
wydawana była następująca liczba antysemickich czasopism: w latach 1930-1932 – 
trzy tytuły, w latach 1933-1934 – dwa tytuły, w 1935 roku – cztery tytuły, w latach 
1936-1937 – sześć tytułów, w latach 1938-1939 – pięć tytułów. Trudno oszacować 
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pełny nakład wszystkich antysemickich czasopism wydawanych w Poznaniu, ale 
w drugiej połowie lat trzydziestych zbliżał się on zapewne do 50-80 tysięcy egzem-
plarzy tygodniowo23. Do tego należy dodać różnego rodzaju broszury, kalendarze 
itp., które przygotowywane były przez wydawnictwa publikujące czasopisma24. 
To nasycenie treściami antysemickimi musiało generować konkurencję wśród 
wydawców, a co za tym idzie – stopniową radykalizację treści.

Część nakładów poznańskich tytułów antysemickich kolportowano poza mia-
stem – w Kaliszu, Bydgoszczy, Łodzi, Warszawie i innych miejscach. Zmniejszało 
to nasycenie tego typu czasopismami w Poznaniu, ale wymuszało też umieszczanie 
na łamach prasy pozapoznańskich informacji, co z kolei odwracało uwagę poznań-
skiego czytelnika od lokalnych treści. By temu zapobiec stolica Wielkopolski była 
w omawianej prasie przedstawiana jako centrum antysemickiego ruchu w regionie, 
a informacje z innych miast pojawiały się w formie wiadomości z prowincji. Tytuły 
takie jak „Pod Pręgierz” czy „Bez Pardonu” drukowały niekiedy obszerne relacje 
z innych miast regionu: Bydgoszczy25, Krotoszyna26, Inowrocławia27, Wronek, 

23 A. Paczkowski, opierając się na danych Polskiej Agencji Reklamy, szacował, że w 1938 roku łączny 
nakład dwóch poznańskich tygodników: „Pod Pręgierz” i „Samoobrona Narodu” wynosił ok. 25 tysięcy 
egzemplarzy. Według tego samego źródła wychodziło wówczas w Polsce 10 tytułów prasowych o charakterze 
antysemickim o łącznym nakładzie ok. 100 tysięcy egzemplarzy. Katalog ten nie obejmował jednak innych 
czasopism antysemickich wydawanych w Poznaniu. Por.: A. Paczkowski, Prasa polska w latach 1918-1939, 
Warszawa 1980, s. 291-292. Ustalenia te powtarza J.B. Michlic, Obcy jako zagrożenie. Obraz Żyda w Polsce 
od roku 1880 do czasów obecnych, przekł. A. Switzer, Warszawa 2015, s. 165. Ustalenia te wydają się jednak 
niedoszacowane – por.: Katalog Prasowy PARA, t. 10, Poznań 1936, s. 23 („Pod Pręgierz” 10 tysięcy nakładu, 

„Samoobrona Narodu” – 20 tysięcy); tamże, t. 11, Poznań 1938-1939, s. 27 („Pod Pręgierz” 25 tysięcy nakładu, 
„Samoobrona Narodu” – 30 tysięcy).

24 Przodowało Wydawnictwo „Samoobrona Narodu”. Zob. m.in.: K. Gajewski, Idziemy w bój, Poznań 
1935; tenże, Zbudź się!!!, Poznań 1935; tenże, Tajemnice powodzenia żydowskiego, Poznań 1936; tenże, Poznaj 
Żyda (Talmud i dusza żydowska), wyd. 2, Poznań 1936, wyd. 3, Poznań 1937; tenże, Zbrodnie żydo-komuny, 
Poznań 1938; tenże, Żydzi idą…, Poznań 1937; tenże, Badacze i rozbijacze Kościoła i Państwa Polskiego 
za żydowskie pieniądze, Poznań 1936, Poznań 1937; tenże, Walka o Krzyż, Poznań 1938; K. Dołęga, Żydzi 
w czasie walk o niepodległość Polski, Poznań 1937; Kalendarz Samoobrony na rok 1935, Poznań; Kalendarz 
Samoobrony na rok 1936, Poznań; Kalendarz Samoobrony na rok 1937, Poznań; Propagandowy kalendarz 

„Samoobrony Narodu” na rok 1938, Poznań; Propagandowy kalendarz „Samoobrony Narodu” na rok 1939, 
Poznań.

25 Bydgoszcz się zażydza, „Pod Pręgierz”, nr 1-2, 1934, s. 3-4; Sensacje z bruku bydgoskiego o których 
się nie pisze i nie mówi, „Pod Pręgierz”, nr 4, 1934, s. 3; Nowe twarze Bydgoszczanek, „Pod Pręgierz”, nr 3 
z 24 stycznia 1937, s. 1-2; Znalazły się furtki dla żydów w Bydgoszczy, tamże, s. 2; Atak żydów na rzemiosło 
bydgoskie, tamże, s. 3; Czy Bydgoszcz się odżydzi? Bydgoszczanki wciąż jeszcze na lince żydowskiej, „Pod 
Pręgierz”, nr 11 z 21 marca 1937, s. 1-2. Bydgoszcz doczekała się nawet cyklu artykułów pt. Z zażydzonej 
Bydgoszczy, „Pod Pręgierz”, nr 3 z 1934, s. 4; nr 5 z 1934, s. 2; nr 8 z 1934, s. 3. 

26 Jak to wygląda w Krotoszynie?, „Pod Pręgierz”, nr 9 z 7 marca 1937, s. 3.
27 Klienci żydowscy z Inowrocławia, „Pod Pręgierz”, nr 12 z 28 marca 1937, s. 2.
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Gniezna, Torunia28, Grudziądza29. Spoza regionu szczególnie często wspominano 
Gdynię30 i Łódź31, niekiedy Warszawę32.

Poznańska prasa antysemicka skierowana była głównie do szeroko definio-
wanego drobnomieszczaństwa, a zatem miejskich kupców, rzemieślników, wła-
ścicieli lokali, drobnych przedsiębiorców, właścicieli mieszkań. Tę identyfikację 
społeczno-zawodową niektóre antysemickie pisma wzmacniały różnymi hasłami 
reklamowymi, traktującymi o „obronie” handlu przed Żydami oraz symboliką 
wizualną (il. 2). 

Il. 2. Winieta czasopisma „Pod Pręgierz” z wizerunkiem Merkurego, wzmacniającym identyfikację pisma 
z warstwą drobnomieszczaństwa reprezentowaną przez kupców i handlowców. W antysemickich czaso-
pismach publikowano niekiedy także rysunki, w których występował atrybut Merkurego – kaduceusz

Tak różnorodna grupa docelowa wymuszała poruszanie na łamach czasopism 
szerokiej tematyki, skupionej na wątkach związanych z polsko-żydowską rywalizacją 
ekonomiczną. Większość z publikowanych w poznańskich pismach antysemickich 
tekstów dotyczyła różnych aspektów zdefiniowanego a priori polsko-żydowskiego 
konfliktu interesów gospodarczych. Z tą główną tematyką wiązała się płynnie 

28 Torunianki kupują u żydów, „Pod Pręgierz”, nr 12 z 28 marca 1937, s. 1.
29 „Pod Pręgierz”, nr 3, 1934, s. 2.
30 Z zażydzonej Gdyni. „Gazeta Morska” na żołdzie żydowskim?, „Pod Pręgierz”, nr 4, 1934, s. 3; 

Obrazki z Gdyni, „Pod Pręgierz”, nr 6 z 1934, s. 4; Gdynia – Grudziądz. Pomorze strasznie żydzieje!, „Pod 
Pręgierz”, nr 17 z 2 maja 1937, s. 1-2; Najazd żydowski grozi Gdyni ruiną, tamże, s. 2; Kto zażydza Gdynię, 

„Potęga Polski bez Żydów”, nr 8 z 18 października 1936, s. 2.
31 Miasto Łódź zaplugawione całkowicie przez żydów, „Pod Pręgierz”, nr 5, 1934, s. 3; Łódź w obję-

ciach polipa, „Pod Pręgierz”, nr 24 z 20 sierpnia 1934, s. 2.
32 Warszawa w szponach polipa, „Pod Pręgierz”, nr 4, 1934, s. 3; „Rywale” żydowscy w Warszawie 

rywalizują zawzięcie z Polakami, „Pod Pręgierz”, nr 6, 1934, s. 4.
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kwestia osiedlania się Żydów w „polskich” miastach. Na łamach wielu tytułów 
antysemickiej prasy nie mniej ważne było potępienie osób sprzyjających Żydom.

ŻYD JAKO ZAGROŻENIE DLA POLSKIEJ SFERY EKONOMICZNEJ 
W POZNANIU I  WIELKOPOLSCE

W takim mieście jak Poznań, w którym społeczność żydowska stanowiła niewielką 
grupę mieszkańców, budowanie napięcia ekonomicznego między dominującą 
społecznością polską a mniejszością żydowską było kłopotliwe. Antysemicka prasa 
musiała wykreować zagrożenie, którego źródłem byli Żydzi. Autorzy artykułów 
sięgali po strategię uogólniania, podając dane na temat udziału Żydów w poszcze-
gólnych gałęziach gospodarki i w konkretnych zawodach na podstawie ogólno-
polskich statystyk33. Z drugiej strony sprowadzano rywalizację ekonomiczną na 
poziom indywidualny, publikując informacje o wymienionych z imienia i nazwiska 
Żydach – właścicielach restauracji, domów towarowych itp. lub o osobach, korzy-
stających z należących do Żydów sklepów, czy zatrudniających Żydów w swoich 
firmach lub wynajmujących Żydom mieszkania i lokale. 

Obecna w poznańskiej prasie antysemickiej narracja odnosząca się do sfery 
gospodarczej rozbijała się na kilka wątków, które, w zależności od aktualnych 
wydarzeń, dominowały na łamach czasopism34. Główny problem, jaki podnoszono, 
dotyczył rzekomej żydowskiej aneksji ekonomicznej oraz perspektywy przejęcia 
polskiej gospodarki przez Żydów, a w konsekwencji – ubożenia i marginalizowa-
nia Polaków „we własnym kraju”. W pierwszym numerze pisma „Bez Pardonu” 
z 1936 roku założenia te zostały wyeksplikowane w artykule Żydzi gromadzą swe 
siły, traktującym o powołaniu międzynarodowej żydowskiej instytucji kredytowej. 
Fakt ten został przedstawiony jako atak na polską gospodarkę, prowadzący do 
konieczności sformułowania haseł: 

Zachłanne łapy żydo-komuny grożą całemu życiu gospodarczemu. Musimy krzyknąć 
groźnie! PRECZ Z BRUDNEMI ŁAPAMI!

i dalej: 

33 Por. np.: Set., Groza cyfr, „Czarna Księga”, nr 3, 1928, s. 1-3.
34 Kwestię antysemityzmu gospodarczego jako przejętego przez myśl narodowodemokratyczną 

dziedzictwa pozytywizmu omówił w skali ogólnopolskiej J. Tomasiewicz, Antysemityzm gospodarczy między 
pozytywizmem a rasizmem (1876-1941). Szkic z historii idei, [w:] Między pozytywizmem a nacjonalizmem. 
Przemiany kultury polskiej w latach 1886-1918, red. M. Gloger, Warszawa 2017, s. 229-263.
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Zagadnienie to jest bowiem sprawą ogólnopolską, kwestią życia i śmierci […] Jako 
wolni obywatele chcemy we własnym kraju zapewnić sobie i pokoleniom swobodny 
byt, a obcych, wrogich nam pasożytów musimy się pozbyć! [wyróżnione w oryginale]35.

Informacje o domniemanym ataku ekonomicznym na Polskę zostały w tym 
samym numerze „Bez Pardonu” uzupełnione o statystyki udziału Żydów w róż-
nych sferach gospodarki. Był to częsty zabieg stosowany w antysemickiej i naro-
dowej prasie, mający ukazać wszechobecność i zwiększający się wpływ Żydów 
na różne obszary działalności społeczno-gospodarczej w Polsce. Podano zatem, 
że procentowy udział Żydów wynosił: „Handel 62,6%, Przemysł 42%, Wolne 
zaw.[ody] adw.[okaci] 30%, lek.[arze] 35%, Rolnictwo 1%, Wyższe uczelnie 17- 

-18%”36. Interesujące, że niski udział Żydów w rolnictwie działał – według autora 
artykułu – także na niekorzyść tej grupy, gdyż świadczył o negatywnych cechach 
charakteru narodowego Żydów: „wolą oni zamiast pracować na roli, korzystać 
i żyć z polskiego rolnika i wykorzystywać go na każdym kroku”37. 

Wątkami, które w latach trzydziestych nabierały znaczenia na łamach antyse-
mickiej prasy, były opisy poszczególnych grup zawodowych, które Żydzi opano-
wali rzekomo do tego stopnia, że Polacy mieli czuć się dyskryminowani. Zalew 
informacji na temat opanowania poszczególnych gałęzi handlu przez Żydów służył 
przypominaniu czytelnikom, że na tym polu toczy się wyjątkowa batalia. Zdarza-
ło się to zwłaszcza, gdy tę kwestię podnosiły inne tytuły prasowe, niekoniecznie 
o antysemickiej proweniencji. Tak się stało w lipcu 1934 roku, kiedy zarówno 

„Dziennik Poznański”, jak i „Kurier Poznański” opisywały kwestię walki o polski 
handel. Redakcji „Pod Pręgierz” nie pozostało nic innego, jak przedrukować arty-
kuły z obydwu tytułów38. Przedruki tego typu służyły także legitymizowaniu publi-
kowanych treści, kiedy autorytet największych dzienników w mieście wzmacniał 
przekaz antysemickiej prasy. W innych artykułach odnoszono się do konkretnych 
gałęzi handlu, które, zdaniem redakcji antysemickich czasopism, opanowali Żydzi39. 

35 Żydzi gromadzą swe siły, „Bez Pardonu”, nr 1, 1936, s. 1.
36 A teraz popatrzmy co żydzi w Polsce robią i czem się zajmują, „Bez Pardonu”, nr 1, 1936, s. 2.
37 Tamże.
38 Musimy stanąć do walki o polskość handlu – mówi dyr. Sikorski w wywiadzie udzielonym „Dzien-

nikowi Poznańskiemu”, „Pod Pręgierz”, nr 22 z 1 sierpnia 1934, s. 1; Trzeba zatamować zażydzenie handlu – 
pisze „Kurier Poznański” w tym samym dniu, co ukazał się wywiad dyr. Sikorskiego w „Dzienniku Poznań-
skim”, tamże, s. 1-2.

39 Niesłychany skandal w Poznaniu. Polki nakrywają głowy żydowskimi kapeluszami, „Pod Pręgierz”, 
nr 35 z 1 grudnia 1934, s. 2; Handel owoców opanowali żydzi, tamże; Gilzy żydowskie w Poznaniu, tamże; 
Zalew żydowski polskich rynków mydlarsko-kosmetycznych, „Pod Pręgierz”, nr 8 z 28 lutego 1937, s. 1-2; 
Żydowskie radioodbiorniki pod polskim dachem, „Pod Pręgierz”, nr 10 z 14 marca 1937, s. 3; Handel miodem 
w rękach żydów, „Potęga Polski bez Żydów”, nr 1 z 3 stycznia 1937, s. 7; Żydowskie zwijki (tutki), „Pająk” 
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Z czasem zaczęły pojawiać się też artykuły o innych grupach zawodowych. Na 
przykład w połowie lat trzydziestych w „Pod Pręgierz” opublikowano tekst o opa-
nowaniu literatury polskiej przez żydowskich wydawców, autorów i krytyków40. In-
formowano też o opanowaniu przez Żydów zawodów medycznych i prawniczych41.

W identyczny sposób za kontakty z Żydami antysemickie czasopisma pięt-
nowały konkretne grupy zawodowe, na przykład poznańskich oficerów za szy-
cie mundurów u żydowskiego krawca42. Profesorów uniwersytetu i duchownych 
krytykowano za kupowanie książek u żydowskiego księgarza43. Oburzano się, że 
żydowska firma dostarczała poznańskiemu garnizonowi mięso44. Związek Lekarzy 
Państwa Polskiego apelował o „odżydzenie” Izb Lekarskich45, lubelska Izba Adwo-
kacka zamknęła swoje szeregi dla Żydów46.

Omówione powyżej zagrożenie dla polskiej gospodarki wiązało się ściśle 
z innym aspektem, w którym ujawniała się polsko-żydowska rywalizacja. Opa-
nowujący kolejne gałęzie handlu i usług Żydzi jednocześnie zasiedlali „polskie” 
miasta i zamieszkiwali w „polskich” kamienicach. Jak wielokrotnie wspominano 
w tekstach publikowanych w niniejszym tomie, Poznań, a szerzej województwo 
poznańskie, a częściowo także pomorskie i śląskie stanowiły wyjątki na mapie 
mniejszości narodowych w międzywojennej Polsce. Procentowy udział Żydów 
w ogóle mieszkańców tych obszarów był minimalny, a w porównaniu z innymi 
regionami i miastami Drugiej Rzeczypospolitej od kilkunastu do kilkudziesięciu 
razy mniejszy. Od momentu włączenia Wielkopolski z Poznaniem do nowego 
państwa polskiego w 1919 roku mieszkańcy byłego zaboru pruskiego straszeni 
byli wizją najazdu na te jednolite pod względem narodowym i wyznaniowym 
obszary Żydów z byłego Królestwa Polskiego. Obawa ta rozpowszechniana była 
na łamach poznańskiej prasy antysemickiej oraz narodowej i konserwatywnej 
prasy. Szczególnie nasiliła się w drugiej połowie lat trzydziestych, kiedy do woje-
wództwa poznańskiego zostały włączone dawne wschodnie powiaty Wielkopolski, 

Aleksander Stasik [dalej: AS], nr 1, 1938, s. 3; Unarodowienie Przemysłu Mydlarskiego jest obowiązkiem 
Polskich Kupców, „Pająk” AS, nr 5/6, 1939, s. 1-2. 

40 Zażydzenie literatury polskiej, „Pod Pręgierz”, nr 11 z 1934, s. 2; „Polska” literatura. Żażydzenie 
kultury polskiej, „Potęga Polski bez Żydów”, nr 8 z 18 października 1936, s. 3.

41 Najazd żydowski na wolne zawody w Polsce. Dentystyka w 90 procentach opanowana przez „wy-
brany naród”, „Potęga Polski bez Żydów”, nr 5 z 27 września 1936, s. 3. Por. też: R. Witkowski, Paragraf 
aryjski uchwalony podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenia Związku Lekarzy Państwa Polskiego 
w Poznaniu 17 października 1937, w niniejszym tomie.

42 „Pod Pręgierz”, nr 7 z 5 marca 1935, s. 2.
43 Skąd nabywają dzieła uczeni poznańscy?, „Pod Pręgierz”, nr 9 z 31 marca 1935, s. 1.
44 „Pod Pręgierz”, nr 10 z 7 kwietnia 1935, s. 1.
45 „Pręgierz”, nr 11 z 9 kwietnia 1939, s. 4.
46 Odżydzenie Izby Adwokackiej w Lublinie, „Potęga Polski bez Żydów”, nr 16 z 13 grudnia 1936, s. 4.
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przynależne na mocy decyzji kongresu wiedeńskiego w 1815 roku do Królestwa 
Polskiego, a od 1918 roku należące do województwa łódzkiego. Wówczas nagonka 
antyżydowska w omawianych tytułach osiągnęła apogeum47.

Poznań i inne wielkopolskie miasta wskazywano jako krainy dobrobytu, który 
jednak miał być zarezerwowany dla zamieszkujących w nich Polaków. Przybywa-
jący Żydzi stanowili zagrożenie, ponieważ „ograbiali” prawowitych mieszkańców 
z należnych im bogactw. W 1927 roku w „Czarnej Księdze” Karol Rzepecki ogłosił 
obszerne statystyki dowodzące zwiększania się liczby Żydów w Poznaniu48. W tym 
samym czasopiśmie za wspieranie powstawania żydowskich punktów handlowych 
i rzemieślniczych piętnowano władze takich wielkopolskich miast jak Wągrowiec, 
Pleszew, Gniezno i Oborniki. Redakcja „Czarnej Księgi” cytowała list, w którym 
oburzony czytelnik pisał: 

Wszędzie tam, gdzie żydostwo nie napotyka na zdecydowany opór, osiedla się licznie 
i prowadzi interesy na polskiem społeczeństwie49. 

I dalej: 

[…] żydki jak sępy do żeru, początkowo jeden po drugim dyskretnie, obecnie zaś już 
otwarcie i gromadnie ściągają do złotego koryta, tak że jest ich w Wągrówcu około 
40 (!) rodzin w tem z Małopolski i b. Kongresówki około 2550.

W tym samym piśmie w odniesieniu do statystyk ze stolicy Wielkopolski donoszono:

Napływ żydów do Poznania jest coraz intensywniejszy. W styczniu 1928 r. wprowa-
dziło się do Poznania aż 42 żydów, a wyprowadziło się zaledwie 29. Z cyfr powyższych 
wynika, że Żydzi [sic!] uważają Poznań za „Ziemię obiecaną”, do której zjeżdżają się 
z wszystkich zakątków Polski51. 

Te statystyki ilustrowano niekiedy konkretnymi przykładami zwiększania się licz-
by należących do Żydów punktów handlowych lub hurtowni. Pisano wówczas 

47 Zob. np.: Żydzi rozpoczęli kolonizować Poznań, Polacy! Pamiętajcie o swoich dzieciach i nie kupujcie 
u żyda, „Czarna Księga”, nr 1, 1928, s. 1-2; Najazd żydów na Wielkopolskę. Poznań – Trzemeszno – Borek – 
Wronki, „Czarna Księga”, nr 3, 1928, s. 3; Społeczeństwo poznańskie w letargu a żydzi opanowują wszystkie 
placówki, „Czarna Księga”, nr 5, 1928, s. 4-5; Najazd żydów na zachodnią część Polski!, „Czarna Księga” 
styczeń, luty, marzec, 1930, s. 1-2; Goj, Poznań okropnie się zażydza!, „Pająk” JK, rok 3, [1931], nr 21, s. 3.

48 K. Rzepecki, Niebezpieczeństwo żydowskie w świetle cyfr, „Czarna Księga”, nr 2, 1927, s. 1-3.
49 „Czarna Księga”, nr 5, 1927, s. 1.
50 Tamże.
51 Żydzi zalewają Poznań, „Czarna Księga”, nr 2, 1928, s. 6; por. także: Stan chrześcijańskiego po-

siadania się kurczy, „Pająk” JK, rok 3, [1931], nr 18, s. 1-2.
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o żydowskiej „kolonizacji”52, czy o „włażeniu do Poznania drzwiami i oknami”53. 
Warto podkreślić, że wspomniany w „Czarnej Księdze” „napływ” Żydów dotyczył 
13 osób w mieście, które liczyło w 1928 roku blisko ćwierć miliona mieszkańców. 

Podawane liczby mieszkających w Poznaniu i innych miastach Wielkopolski 
Żydów były niezmiennie minimalne. Redakcje antysemickich czasopism wzbu-
dzały zatem niepokój czytelników, pisząc, że sytuacja taka jest przejściowa i jest 
wstępem do tłumnego napływu Żydów. W „Czarnej Księdze” w 1928 roku pre-
zentowano w ten sposób ulicę Półwiejską w Poznaniu. Pisano, że wprawdzie „na 
razie” istnieją tam tylko trzy należące do Żydów sklepy kolonialne, ale 

jest obawa, że o ile społeczeństwo tamtejsze nie spojrzy prawdzie w oczy, za kilka lat 
znikną piękne i wzorowe sklepy chrześcijańskie, a na ich miejscach usadowią się 
brudni i niekulturalni żydzi z b.[yłej] Kongresówki, którzy zechcą dyktować ceny 
i prawa chrześcijańskim gosposiom54 [wyróżnienie B.K i M.M.]. 

W odniesieniu do funkcjonowania należących do Żydów sklepów na ulicach 
handlowych miast odwoływano się do nomenklatury warszawskiej, nazywając je – 
w zależności od kontekstu – poznańskimi, bydgoskimi, łódzkimi… Nalewkami55.

Rozumowanie przedstawione w powyższym wyimku dotyczącym ulicy Pół-
wiejskiej ukazuje sposób myślenia antysemicko i narodowo nastawionych publi-
cystów. Po pierwsze, wyciągali oni ogólne wnioski na podstawie jednostkowych 
przypadków (trzy sklepy), a po drugie, budowali napięcie, przeciwstawiając przy-
pisane społecznościom narodowym i religijnym cechy: Polakom-chrześcijanom – 
porządek i piękno, zaś Żydom – brud i brak kultury.

Ta sama kwestia wzrostu liczby Żydów w Poznaniu została opisana także 
w innych antysemickich pismach. Na przykład w „Pająku” w 1930 roku Jan Kulik 
alarmował: 

[…] przed czterema laty żyd na ulicach naszego grodu należał do objawów wyjątko-
wych, […] obecnie, gdy się przejdziesz na choćby tylko 5 minut głównemi arteriami 
miasta, wtedy spotkasz już nie jednego, ale co najmniej kilkunastu Judejczyków56. 

52 Pogłębiajmy zagadnienie żydowskie, „Pod Pręgierz”, nr 8, 1934, s. 2: „Żydzi świadomie koloni-
zują Polskę od wieków, pragnąc z niej uczynić kraj ghetta, czyli zbiornik rezerw żydowskiej siły, t.j. mas 
narodowego żydostwa, żyjących według przepisów religijnych”.

53 „Pod Pręgierz”, nr 5, 1934, s. 3.
54 Żydzi kolonizują ul Półwiejską. Matko-Polko przeczytaj, zastanów się i podaj dalej, „Czarna 

Księga”, nr 6, 1928, s. 1.
55 Nalewki w Poznaniu. Zatrważający wzrost żydostwa, „Pod Pręgierz”, nr 32 z 10 listopada 1934, 

s. 1; Popłoch na Nalewkach poznańskich, „Pod Pręgierz”, nr 33 z 17 listopada 1934, s. 1.
56 Do czynu, „Pająk” JK, nr 1, 1930, s. 1.

Adam Mickiewicz University Press © 2022



BOGUMIŁA KANIEWSKA, MACIEJ MICHALSKI

448

„Pod Pręgierz” w 1933 roku głosił: „Poznań chałacieje”, opisując jednostkowy 
przypadek żydowskiego właściciela firmy transportowej, który wynajął lokal przy 
ulicy Masztalarskiej. Przybył on do Poznania przed laty, ale epitet „chałaciarza”, 
czyli Żyda ze wschodnich rejonów Drugiej Rzeczypospolitej, przy nim pozostał. 
Redakcja opatrzyła jego działalność usługową uogólniającym komentarzem: „Pola-
cy, a nawet sami żydzi t. zw. «porządni» twierdzą, że większa część pejsatych chała-
towców przybyłych do nas ze wschodu to złodzieje, oszuści, wydrwigrosze. Wogole 
[sic!] odpadki ze śmietnika żydowskiego”57.W roku 1934 „Pod Pręgierz” ogłaszał 

„Poznaniacy będą niebawem żydom buty czyścić. Za kilka lat Poznań całkowicie 
«zwarszawieje» […] Brońcie się Wielkopolanie póki czas, bo zbliża się straszna 
chwila. Wołamy na alarm w ostatniej godzinie”58. W innym tekście żydowskie tłu-
my miały zalewać bramy Poznania, nikle bronione przez prawdziwych Polaków59.

Autorzy antysemickich artykułów z Poznania byli zgodni co do tego, że war-
szawscy Żydzi różnili się od poznańskich. Była już mowa o brudnych i zaniedbanych 
należących do Żydów sklepach przy ulicy Półwiejskiej, ale w niektórych artykułach 
dzielono społeczność żydowską na kategorie w zależności od wyglądu. Podkreślano 
europejski wizerunek lokalnych żydowskich kupców i właścicieli domów, którzy 
odrzucili tradycyjny strój chasydów. Poznańscy Żydzi byli zeuropeizowani. Nosili 
garnitury, modne fryzury, byli – jak pisano w antysemickiej prasie – „forpocztą wygo-
lonych kanalji”, która torowała drogę „kudłatym parchom” z innych regionów Polski60. 

W artykule Żydzi w Poznaniu, publikowanym w czasopiśmie „Pod Pręgierz” 
zwracano uwagę, że po objęciu władzy w Niemczech przez partię nazistowską 

„daje się zauważyć i w Poznaniu ogromny przyrost tego szkodliwego dla każdego 
Polaka rozkładowego elementu”61. Po tej tezie następowała długa lista różnorod-
nych przykładów zdarzeń, w których Polacy zostali oszukani przez „zwykłych 
niewykształconych brudnych chałaciarzy z brodą aż z Konina”62. Związek między 
objęciem rządów w Niemczech przez Narodowosocjalistyczną Niemiecką Partię 
Robotników (NSDAP) a domniemanym oszustwem w Poznaniu został zarysowany 
enigmatycznie, bo inkryminowany czyn przypisano Żydowi z byłej Kongresówki. 

57 Poznań chałacieje! Wszelkie szumowiny z Nalewek garną się i kryją pod dachami Poznania, „Pod 
Pręgierz”, nr 4 z 20 lutego 1933, s. 1. Podobnie Zażydzenie ulicy Półwiejskiej. Nowe „wyczyny” żydofilów: Licz-
bińskiego i Fietza, „Pod Pręgierz”, nr 37 z listopada 1935, s. 2; Co się stanie z Jeżycami? Na Jeżycach pełno 
przybłędów żydowskich, „Pod Pręgierz”, nr 5 z 7 lutego 1937, s. 5.

58 Twierdza polskości – Poznań poddaje się, „Pod Pręgierz”, nr 26 z 10 września 1934, s. 1-2.
59 Szarańcza w bramach grodu Przemysława. Wszyscy na szańce w obronie Poznania przed zalewem 

żydowskim!, „Pod Pręgierz”, nr 16 z 25 kwietnia 1937, s. 1.
60 Tak wyglądają zdrajcy!, „Pod Pręgierz”, nr 13, 1934, s. 3.
61 „Pod Pręgierz”, nr 8, 1934, s. 1.
62 Tamże.
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W tego typu tekstach rzetelność informacji i logika wywodu nie były prioryteto-
wymi cechami, a antysemicka retoryka wymuszała skróty myślowe, przeinaczenia, 
pozbawione logiki połączenia zdarzeń.

Można to także dostrzec w praktyce uwypuklania szkodliwości otwierania 
przez Żydów w Poznaniu punktów handlowych czy usługowych, w której odwo-
ływano się do nuty patriotycznej. Wyobrażone żydowskie niebezpieczeństwo było 
w takich wypadkach przedstawiane w osobliwy sposób. Wiszącą nad narodem 
polskim groźbę zagłady ilustrowano stosunkowo błahymi faktami. Taki sympto-
matyczny wywód został przedstawiony w końcu 1934 roku w czasopiśmie „Pod 
Pręgierz” w odniesieniu do cukierni Pfitznera w Poznaniu63. We wstępie do artykułu 
nakreślono historiozoficzne figury, opisujące rzekomy nakaz opanowania świata, 
który Abraham miał dać Żydom u zarania narodu, zaś w kolejnych akapitach 
okazywało się, że owo opanowanie świata ogranicza się do… cukierni na Starym 
Rynku w Poznaniu. Jak w wielu innych przypadkach kuriozalnych artykułów 
publikowanych w antysemickiej prasie, trudno rozstrzygnąć, czy w zamierzeniu 
miał on mieć charakter humorystyczny, czy też autorzy w taki właśnie sposób 
myśleli o wynajęciu pomieszczeń firmie, której właścicielem był Żyd, w kamieni-
cy, w której mieściła się „tradycyjna” cukiernia polskich patriotów. Pod piórem 
autorów tych wywodów miejsce to urastało do rangi matecznika działań narodo-
wowyzwoleńczych: 

w cukierni tej podczas pamiętnej słoty listopadowej w 1918 r. siadywali śp. Karol Rze-
pecki, śp. Franciszek Ratajczak […], którzy debatowali do późnej nocy nad oswobodze-
niem Wielkopolski, wywołania zbrojnego powstania i zerwania kajdan niewoli […]64.

Autorzy tekstu prezentowali przestrzeń cukierni nie tylko jako nasyconą pol-
skością, ale także jako uświęconą obecnością bohaterów narodowych, którzy od-
wiedzali to miejsce w przededniu powstania wielkopolskiego. Przejęcie tego miejsca 
przez firmę należącą do Żyda było uznane za swoiste patriotyczne świętokradztwo.

Jedynym sposobem na uchronienie Poznania przed zamieszkiwaniem w nim 
coraz większej grupy Żydów był bojkot społeczny i ekonomiczny. Zgodnie z za-
leceniami prezentowanymi od czasu do czasu niemal we wszystkich poznańskich 
gazetach, a na łamach antysemickich czasopism stale i regularnie, Polacy nie po-
winni wchodzić w żadne kontakty ekonomiczne z Żydami, w tym przede wszystkim 

63 Okupacja Starego Rynku przez żydów. Nad cukiernią Pfitznera unosi się duch Abrahama i Moj-
żesza, „Pod Pręgierz”, nr 36 z 8 grudnia 1934, s. 1. Por. także: Czy cukiernie poznańskie stoją na usługach 
żydowskich?, „Pająk” AS, nr 1, 1935, s. 2.

64 Tamże.
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nie należało robić zakupów sklepach należących do Żydów i wynajmować lokali 
żydowskim przedsiębiorcom oraz mieszkań żydowskim rodzinom65.

Bojkot ekonomiczny uznawano za skuteczny i „etyczny” sposób walki z Ży-
dami. Tak twierdzono na przykład w 1936 roku, otwierając nowe antysemickie 
czasopismo „Potęga Polski bez Żydów”. Zaznaczano, że redakcja czasopisma jest 
przeciwna wszelkim akcjom przemocowym wobec przedstawicieli społeczności 
żydowskiej, ale wskazywano też, że od rozwiązania problemu rzekomego nadmia-
ru Żydów w Polsce zależy przyszłość kraju. Nie pozostawiono też wątpliwości, że 
ostatecznym celem akcji przeciwżydowskiej jest usunięcie Żydów z Polski66. 

Etyczny wymiar bojkotu polegał zatem na tym, że wykluczał użycie fizycznej 
przemocy wobec Żydów. Rozstrzygając dylemat: „nienawiść czy bojkot” stawiano 
zdecydowanie na to drugie rozwiązanie67, choć to samo pismo z czasem stawało 
się coraz bardziej radykalne, pisząc o emigracji i „ewakuacji” Żydów, ilustrując 
tekst rysunkiem miotły usuwającej Żydów68. Wątek wyjazdu Żydów z Polski był 
kontynuowany w kolejnych numerach czasopisma. Przewrotnie sięgano przy tym 
po argumenty syjonistyczne, cytując Ze’eva Żabotyńskiego, który namawiał Żydów 
do wspierania budowy żydowskiego państwa w Palestynie69.

Propagowana w antysemickiej i narodowej prasie izolacja ekonomiczna Żydów 
wspierana była przez proste, ale pojemne hasła. Najbardziej rozpowszechniony był 
slogan mający korzenie jeszcze w okresie polsko-niemieckiej rywalizacji gospodar-
czej z czasów zaborów – „Swój, do swego, po swoje”70. Stał się on sztandarowym 
mottem Związku Towarzystw Kupieckich (il. 3). 

Logo tej instytucji właściciele sklepów i innych punktów usługowych mogli 
zamieszczać w swoich witrynach, informując przechodniów, że dana placówka nie 
należy do Żyda, nie zatrudnia Żyda, ani nie handluje towarem wyprodukowanym 

65 Praktyki te nawiązywały do stosowanych już w czasach zaborów działań, podejmowanych przez 
Polaków w Wielkopolsce, na Śląsku i na Pomorzu. Przez publicystów zorientowanych narodowo, bojkot 
ekonomiczny i społeczny – obok represyjnego antyżydowskiego ustawodawstwa pruskiego – był uznawany 
za przyczynę zmniejszającej się liczby Żydów na tych terenach. Por.: K. Rzepecki, Ubytek żydów w Księstwie 
Poznańskiem, Poznań 1912 [odbitka z „Dziennika Poznańskiego”], s. 10-11.

66 Polska a żydzi, „Potęga Polski bez Żydów”, nr 1 z 30 sierpnia 1936, s. 1; My czy oni? Problem 
emigracji w naszej politycze ludnościowej, „Potęga Polski bez Żydów”, nr 3 z 13 września 1936, s. 1.

67 Nienawiść czy bojkot? Nasza metoda walki z żydostwem, „Potęga Polski bez Żydów”, nr 3 
z 13 września 1936, s. 2.

68 Innego wyjścia nie ma! Ewakuacja całkowita jedynym rozwiązaniem kwestii żydowskiej w Polsce, 
„Potęga Polski bez Żydów”, nr 5 z 27 września 1937, s. 1.

69 Kiedy to nastąpi? Wyjazd ostatniego żyda będzie świętem dla Polski, „Potęga Polski bez Żydów”, 
nr 6 z 4 października 1936, s. 1.

70 „Czarna Księga”, lipiec 1929, s. 1-2; O spolszczenie polskich miast, „Czarna Księga”, wrzesień 
1929, s. 3-5.
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bądź sprowadzonym przez firmy należące do Żydów71. Wspomniane wyżej hasło 
widniało także w winiecie czasopisma „Pod Pręgierz”, które zgodnie ze swoim 
podtytułem broniło „chrześcijańskiego handlu”. W bardziej rozbudowanej formie 
brzmiało ono: „Zakupuj Bracie jeno u rodaka / Byś godnie mógł nosić miano 
Polaka”72 czy „Kto popiera żyda a mija rodaka, nie jest wcale godzien nazwiska 
Polaka!”73 lub „Bogacąc żyda – ubożysz naród polski”74. 

Il. 3. Logo Związku Towarzystw Kupieckich, promujące akcję bojkotu należących do Żydów sklepów, 
wspierane hasłem: „Swój, do swego, po swoje”

Uprawiając tę nacjonalistyczną i rasistowską nagonkę, właściciele i redaktorzy 
poznańskiej prasy antysemickiej dbali także o własne interesy. Wśród wskazywa-
nych przez nich działań pronarodowych znalazło się także abonowanie antysemic-
kiej prasy. Na przykład w „Pająku” ukazało się półstronicowe ogłoszenie przypo-
minające prenumeratorom o uiszczeniu opłat za kolejny kwartał, podsumowane 
takim sloganem: „Upominamy się o popieranie nas! Upominamy wszystkich, że 
coraz więcej żydów w Poznaniu!”75. Aktywność redakcji antysemickich czasopism 

71 Odpierajmy napór żydostwa. Stwórzmy solidarny front w Poznaniu. Popierajmy wzmagający się 
z tygodnia na tydzień antysemityzm, „Pod Pręgierz”, nr 2 z 15 stycznia 1935, s. 1; Swój do swego po swoje!. 
Popieraj chrześcijanina, bo żyd też popiera tylko żyda! Kupiec chrześcijanin posiada godło Związku Tow. 
Kupiec., „Pod Pręgierz”, nr 38 z grudnia 1935, s. 1.

72 „Bez Pardonu”, nr 1a, 1938, s. 4. 
73 „Bez Pardonu” nr 7, 1937, s. 1.
74 „Bez Pardonu” nr 8, 1937, s. 1.
75 „Pająk” JK, rok 3, nr 5, s. 5.
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przedstawiana była jako „obowiązek”, który przyjęli na siebie redaktorzy – ludzie 
„o stalowych nerwach, którzy poświęcili się na śmierć i życie walczyć i przeciw-
stawiać się najazdowi wroga religii katolickiej”76.

ŻYDZI JAKO KUSICIELE POLSKIEJ DUSZY

Mieszkańcy konkretnych miast i regionów dzielili się w świecie wykreowanym 
przez redakcje antysemickich czasopism na trzy zasadnicze grupy. Do pierwszej 
należeli Polacy, do drugiej Żydzi, którzy jednak często nie byli obdarzani statusem 
mieszkańców, a jedynie gości, niekiedy przybłędów lub tułaczy. Bezpośrednie 
kontakty między tymi dwiema grupami były niemożliwe. Całkowita izolacja pol-
skiej i żydowskiej sfery była fundamentem wizji świata prezentowanej w antyse-
mickiej prasie. Istniała jednak jeszcze jedna kategoria obywateli, których dusza 
została „zainfekowana” przez Żydów. Objawem tego miały być osobiste kontakty 
z Żydami, a przede wszystkim łamanie przez przedstawicieli tej trzeciej grupy 
bojkotu ekonomicznego żydowskich kupców. Często, w wymiarze społecznym, 
w grę wchodziła po prostu sympatia do Żydów demonstrowana przez polskich 
mieszkańców miast. W języku redakcji antysemickiej prasy wszyscy ci ludzie na-
zywani byli „szabesgojami”77. W rozpowszechnieniu właśnie takiego rozumienia 
tego pojęcia celowało czasopismo „Pod Pręgierz”, ale też inne antysemickie pisma 
rozpowszechniały i piętnowały to określenie78.

Szabesgoje, w myśl wykładni redakcji antysemickich pism, winni być tak samo 
izolowani jak Żydzi, ale – w odróżnieniu od tych ostatnich – mieli oni możliwość 
zmazania swoich win, odcinając się publicznie od Żydów. Poznańskie czasopisma 
atysemickie nawoływały do bojkotu towarzyskiego osób sprzyjających Żydom. Pisano 

„Nie podawać ręki szabesgojom. – Odgrodzić się duszą i ciałem od szkodników spo-
łecznych. – Omijać zdaleka [sic!] jednostki zarażone żydosyfilizmem. – Kto sprzedaje 
wrogom dom lub nazwisko, gotów jest duszę sprzedać diabłu”79. Niekiedy artykuły 
propagujące bojkot społeczny szabesgojów przybierały formę plakatów (il. 4). 

76 Poznań w szponach polipa, „Pod Pręgierz”, nr 15, 1934, s. 3.
77 Pierwotnie szabesgoj/szabasgoj to osoba, która w czasie szabatu – czyli w dniu, w którym reli-

gijnym Żydom nie wolno pracować – w żydowskich domach, za zapłatę, przygotowała posiłki, sprzątała, 
wykonywała drobne prace domowe. Z czasem termin ten został obarczony pogardliwą konotacją i opisywał 
osobę wysługującą się Żydom. Zob.: Szabas-goj, [w:], J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki, Słownik 
języka polskiego, t. 6, Warszawa 1915, s. 548.

78 Zob. np.: Istota szabesgoja, „Pająk” AS, nr 3/4, 1936, s. 1.
79 Żydzi włażą do Poznania drzwiami i oknami. Kto łamie solidarność narodową?, „Pod Pręgierz”, 

nr 25 z 20 sierpnia 1934, s. 1.
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Il. 4. Trzy strony z liczącego stron cztery 14 numeru czasopisma „Pod Pręgierz” z 1937 z materiałem na-
wołującym do bojkotu ekonomicznego sklepów należących do Żydów
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„Jak rozwiązać kwestię żydowską?” – pytał wytłuszczony nagłówek, a poniżej 
znajdowała się jasna odpowiedź: „Zaprzestać kupowania towarów u żydów, a sami 
z Polski się wyniosą”. Artykuł ilustrowany był fotografiami kobiet, które robiły zakupy 
w należących do Żydów sklepach, z komentarzem: „Kto chodzi do żydów «badać 
ceny», ten jest kandydatem na żydofila! Hańba wrogom chrześcijańskiego stanu 
posiadania!”. Strona była także opatrzona cytatem z Przestróg dla Polski Stanisława 
Staszica na temat Żydów („Żydostwo to letnia i zimowa szarańcza naszego kraju, 
która zaraża powietrze zgnilizną […]”) oraz sentencją Piotra Skargi o Żydach jako 
nieszczęściu dla Polski. Druga strona materiału, poza znanymi już fotografiami 
kobiet, zawierała cytaty z Ottona von Bismarcka na temat Żydów w Poznańskiem 
oraz Helmutha von Moltke na temat Żydów w Polsce. Na kolejnych stronach już 
bez wątpliwości podawano „kto u żyda kupuje, ten jest zdrajcą narodu”80. Tego typu 
zagęszczone antysemickie materiały, jak zaprezentowane na ilustracji 4 nie były czę-
sto publikowane w analizowanej prasie, ale ukazują one, po jakie środki retoryczne 
i estetyczne sięgano w budowaniu antyżydowskiej atmosfery. Zestawiano zatem 
słowa autorów piszących od XVI w. po współczesność, nie bacząc na to, że część 
z nich została wypowiedziana przez wroga Polaków – przyszłego żelaznego kanclerza.

W przekazie antysemickich tygodników, szabesgoje ujawniali się poprzez ła-
manie bojkotu ekonomicznego sklepów należących do Żydów. W dobie kryzysu 
gospodarczego dla nabywców rozstrzygająca była cena towarów, stąd w licznych 
artykułach w antysemickiej prasie udowadniano, że wprawdzie towar sprzeda-
wany w „żydowskich sklepach” jest tańszy, ale jednocześnie gorszej jakości. Aby 
wzmocnić preferowane postawy społeczne wobec Żydów, antysemickie czasopisma 
stosowały różne praktyki. „Czarna Księga” publikowała czarne listy osób współ-
pracujących z Żydami. W każdym numerze czasopisma drukowano obejmujący 
zazwyczaj kilkadziesiąt nazwisk spis przedsiębiorców z Poznania i innych miast 
wielkopolskich, którzy sprzyjali Żydom, stawiając ich – jak pisano – „pod pręgierz 
opinii publicznej”81, aby „społeczeństwo wydało o [nich] swój sąd i w odpowiedni 
sposób ustosunkowało się od tego, kto zgrzeszył przeciw etyce narodowej i oby-
watelskiej”. Konkludowano, że konieczne jest, aby:

społeczeństwo znało nazwiska sprzedawczyków, uważamy za konieczne ogłaszanie 
wszystkich, którzy nie pomni na święty obowiązek, sprawę narodową zdradzają, dając 
dłoń pomocną żydom, wrogom naszej ojczyzny, żydom, których talmudycznym 

80 Jak rozwiązać kwestię żydowską?, „Pod Pręgierz”, nr 14 z 11 kwietnia 1937, s. 1-4.
81 Lista popierających żydów [sic!]. Lista czarna nr 10, „Czarna Księga”, nr 4, 1928, s. 6; Szabesgojów 

pod pręgierz opinji, „Pod Pręgierz”, nr 21 z 20 lipca 1934, s. 1-3.
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nakazem jest wyzyskiwanie nas, polskie społeczeństwo katolickie – gojów82 [wy-
różnienie w oryginale].

Wielu z napiętnowanych w ten sposób podejmowało następnie ekspiację, co 
publicyści skwapliwie odnotowywali, informując o „zdjęciu” nazwiska (i adresu) 
z „czarnej listy”83. Inni na własny koszt publikowali w prasie dementi, informujące 
czytelników, że żadnych kontaktów z Żydami nie utrzymują84. 

Radykalnym rozwiązaniem było wspomniane już zamieszczanie w czasopiśmie 
„Pod Pręgierz” wizerunków osób – najczęściej kobiet – które kupowały w sklepach 
należących do Żydów (il. 4). Tego typu działalność w rozbudowanym stopniu 
prowadził jej inicjator Jan Kulig, wydawca czasopism „Pod Pręgierz” i „Pająk”85. 
Niekiedy też, aby wzmocnić przekaz, fotografie opisywano różnorodnymi hasłami: 

„Patrzcie! Oto sprawczynie Waszej nędzy! – Poznajcie twarze tych, którzy pozbawia-
ją Was i dzieci Wasze chleba! Donieście nam ich nazwiska!”86. Inne antysemickie 
czasopisma stosowały mniej radykalne metody, drukując artykuły, mające prze-
strzec przed zawiązywaniem współpracy z Żydami87, piętnując przykłady działań 
uznanych za sprzyjające Żydom88 lub podając przykłady działań antyżydowskich89.

Niekiedy gesty potępienia dla szabesgojów przybierały makabryczne formy. 
W redagowanym przez Jana Kulika „Pająku” oraz w „Bez Pardonu” drukowano 
fikcyjne nekrologi osób, które utrzymywały kontakty z Żydami. Zawierająca je 

82 Set., O polskość ziemi Wielkopolskiej, „Czarna Księga”, nr 1, 1927, s. 3.
83 Por. np.: „Czarna Księga”, nr 3, 1927, s. 6
84 Por. np.: Komunikat Zarządu Rozwoju” w sprawie Żydów w domach p. Dr Pinkowskiego, „Czarna 

Księga”, marzec 1929, s. 1-3; Sprostowanie, „Czarna Księga”, lipiec 1929 s. 8.
85 Jak fotografujemy „szabesgojów”, „Pod Pręgierz”, nr 14, 1934, s. 3; Pomagajcie nam i współpracujcie 

z nami w tępieniu żydofilów!, tamże.  
86 Pod pręgierz opinji publicznej!, „Pod Pręgierz”, nr 31 z 21 września 1935, s. 1.
87 Czy tak postępuje lokal chrześcijański, „Bez Pardonu”, nr 3-4, 1938, s. 3; Kaliscy szabesgoje na 

widowni, tamże, s. 2; „Magazyn obuwia” p. J. Skrzypczaka jest przedsiębiorstwem chrześcijańskim, „Czarna 
Księga”, nr 9, 1928, s. 5; Żydówka Szwarc’owa, „Czarna Księga”, nr 6, 1928, s. 1-2; Jak żydzi handlują i dlaczego 
sprzedają towar nieco taniej?, „Czarna Księga”, nr 6, 1928, s. 2; Łódzkie żydki okradli firmy chrześcijańskie 
z Poznania, „Czarna Księga”, nr 6, 1928, s. 3; Oszukańcze afery kupców żydowskich, „Pod Pręgierz” nr 17, 
1934 s. 1-2; Łajdackie metody żydów, „Pod Pręgierz”, nr 15 z 12 maja 1935, s. 3.

88 Poznański szabesgoj w obronie żydów, „Bez Pardonu”, nr 1, 1937, s. 1; Powiatowa Kolejka Pleszew-
ska reklamuje żydów, „Bez Pardonu”, nr 13, 1937, s. 2; Kto pije kawę żydowską w Poznaniu?…, „Pająk” JK, 
rok 2, 1930, nr 2, s. 5; Dlaczego artystki poznańskie kupują u żydów?, „Pająk” JK, nr 5, s. 3; Wśród szabesgojów, 

„Pająk” JK, rok 1 (2), [1930], nr 6, s. 3; Hańba Polakom szbesgojom!, „Pająk” JK, rok 1 (2), [1931], nr 11, 
s. 1; Pod pręgierzem hańby!!!, „Pająk” JK, rok 3, [1931], nr 13, s. 1; Firma żydowska w centrum Poznania. 
Warszawianka Lisowska wpuściła żydów na ul. Fr. Ratajczaka nr. 36, „Pod Pręgierz”, nr 2 z 15 stycznia 1935, 
s. 2; dr. Stawarz buduje dom z żydowskiego materiału, „Pod Pręgierz”, nr 15 z 12 maja 1935, s. 3. 

89 Dawniej a dziś. Nowa broń w zwalczaniu żydowskiego konkurenta, „Bez Pardonu”, nr 3-4, 1938, 
s. 3; zob. rubryka: „Trybuna publiczna” w czasopiśmie „Pająk” Jana Kulika, prezentująca wypowiedzi 
w „kwestii żydowskiej” mieszkańców Poznania: „Pająk” JK, nr 1, 1930, s. 5; nr 2, 1930, s. 4.
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rubryka miała tytuł „Zmarli dla Polski”90. Kupowanie towarów w sklepach nale-
żących do Żydów nazywano „grzechem narodowym”, łącząc w ten sposób kwestie 
religijne i etniczne, zaś osoby dokonujące takich działań – najczęściej kobiety – 
nazywano grzesznicami, co dodatkowo miało pejoratywny wydźwięk91. Jeszcze 
innym sposobem piętnowania osób „sprzyjających” Żydom było odwoływanie 
się do kategorii „zażydzonej duszy”. Przykładem takiej praktyki było potępianie 
kupowania literatury w łódzkich księgarniach należących do Żydów. Pod ilustracją 
przedstawiającą fotomontaż portretów kilku kobiet, zamieszczono następujący 
podpis: „Patrzcie młodzi antysemici. Wasze przyszłe żony, szwagierki i kuzynki 
zaprawiają się zawczasu do gaszenia świeczek żydom. A wy chcecie Łódź odżydzić? 
Musicie wpierw dusze Łodzian odżydzić”92.

Apele o izolację szabesgojów miały wymiar genderowy, gdyż redakcje antysemic-
kich czasopism w specjalny sposób traktowały kobiety sprzyjające Żydom. Mowa 
już była o fotografiach przedstawiających klientki sklepów należących do Żydów. 
W artykułach podkreślano jednoznacznie skupienie się na kobietach, pisząc: „wśród 
kupujących przeważają kobiety w mniemaniu, że u żyda taniej”93. Na kobietach 
spoczywała zatem kluczowa odpowiedzialność, bo „gdyby kobiety polskie przestały 
kupować u żydów, tych odwiecznych wrogów naszej wiary, oczyściłyby Wielkopol-
skę z żydostwa w przeciągu kilka miesięcy, a ich czyn obywatelski przeszedłby do 
historii”94. Ponadto zwracano uwagę na to, że nie po to „polegli ojcowie i synowie 
na placu boju, abyś ty matko-Polko, zanosiła ostatni, ciężko zapracowany grosz do 
żyda”95. Odwołanie się do patriotycznej figury matki-Polki wiązało kwestię żydowską 
z wątkiem przetrwania narodu w okresie zaborów. Jeśli czyniono to świadomie, to 
logikę tej antysemickiej wypowiedzi należy rozumieć jako utożsamienie żydow-
skiej działalności gospodarczej z niewolą ekonomiczną, której utrzymanie zależało 
w opinii redakcji antysemickich czasopism od właściwej postawy kobiet polskich. 
Wątek kobiecy na łamach poznańskiej prasy antysemickiej wiązał się jednocześnie 
z pornografią, handlem żywym towarem i przestępstwami seksualnymi oraz z ogól-
nie pojmowaną demoralizacją96. Za wszystkie te przestępstwa obwiniano Żydów, 
a narzędziami w ich rękach były polskie kobiety, które Żydom uległy.

90 „Pająk” JK, rok 1(2), nr 8, s. 1; rok 3, nr 3, s. 1; Kaliscy Szabesgoje, „Bez Pardonu” nr 13 z grudnia 
1937, s. 5: „Zmarli dla Polski śmiercią cywilną!”.

91 Prof. W., „Grzesznice”, „Pająk” JK, nr 8, s. 1-3.
92 Musimy odżydzić się w duchu, „Pod Pręgierz”, nr 21 z 20 lipca 1934, s. 4.
93 Wł. Krz., Do kobiet polskich, „Czarna Księga”, nr 2, 1927, s. 3-4.
94 Tamże.
95 Kobieto-Polko!, „Czarna Księga”, nr 6, 1928, s. 2.
96 Znów żyd dopuścił się gwałtu na polskiej dziewczynie, „Pod Pręgierz”, nr 31 z 21 września 1935, 

s. 2; Dlaczego kobiety muszą przyłączyć się do akcji antyżydowskiej, „Potęga Polski bez Żydów”, nr 8 
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Szabesgoje – niezależnie od płci – byli niebezpieczni w oczach narodowo 
i rasistowsko nastawionych redaktorów antysemickich pism, ponieważ powodo-
wali rzekome wymieszanie kultur i sfer obyczajowych, a przez to przyczyniali się 
do akceptacji społeczności żydowskiej przez społeczeństwo polskie. W oczach 
redakcji pism antyżydowskich szczególnie niebezpieczne były wszelkie kontakty 
polsko-żydowskie, do których dochodziło w szkołach i na dziedzińcach kamienic 
podczas zabaw i dziecięcych kontaktów. Dlatego w ostrych słowach pisano: 

Rodzicom polskim zwracamy uwagę na niesłychane niebezpieczeństwo, jakie stanowi 
dla naszych dzieci pod względem moralnym otoczenie żydowskich bachorów. Żydzi 
są rasą tak dalece nam obcą, ich kultura nie ma ta nic wspólnego z naszą, ich obyczaje 
są tak wstrętne i dla człowieka naszej rasy oraz kultury obrzydliwe, ich sposób myślenia 
i w końcu ich temperament jest tak zupełnie inny, że naraża dziecko polskie na wiel-
kie moralne ryzyko, kto je sadza na jednej ławie szkolnej z żydowskimi bachorami97 
[wyróżnienie w oryginale].

Zagęszczenie rasistowskich i ksenofobicznych treści w tym fragmencie jest tak 
duże, a pogarda i strach wobec Żydów tak widoczna, że jakikolwiek komentarz jest 
zbędny. W powyższym fragmencie autorzy wskazali jednak na jeden z dyskuto-
wanych w antysemickiej prasie problemów, a mianowicie zagrożenie wynikające 
z „mieszania” się polskiej i żydowskiej kultury. Zjawisko to przejawiało się w wielu 
aspektach, wynikających z bezpośrednich kontaktów światów Polaków i Żydów, 
które w opinii antysemickiej prasy winny być precyzyjnie oddzielone. Piętnowano 
wszelkie przykłady rzekomego przenikania się sfery polskiej i żydowskiej. Dotyczyło 
ono m.in. kina. Jako „absurdalną” określono sytuację, w której Józef Lejtes, w tek-
ście określony jako „żydłak”, reżyserował film o Tadeuszu Kościuszce, a wcześniej 
nakręcił film Barbara Radziwiłłówna (premiera w grudniu 1936)98. Historia Polski 
była w oczach autorów analizowanej prasy historią Polaków i tylko Polacy byli 
w stanie ją prawomyślnie przedstawić. Sprawę tę – jak pisano „żydowskiego ghetta” 
w polskim filmie – przedstawiono w artykule Polski film, cuchnący cebulą…99, już 
w tytule odwołując się do łączonych z Żydami stereotypów. Za świętokradztwo uzna-
no zrealizowanie przez, opisywanych w artykule jako Żydów, producenta Stefana 

z 18 października 1936, s. 2. Na temat mitu żydowskiego handlu kobietami na przełomie XIX i XX w. 
zob. interesującą pracę: A. Jakubczak, Polacy, Żydzi i mit handlu kobietami, Warszawa 2020. Dziękujemy 
Pani Aleksandrze Glubie-Pieprz za zwrócenie uwagi na tę pozycję.

97 Przytuliska szkolne dla bachorów poznańskiego żydostwa, „Potęga Polski bez Żydów”, nr 14 
z 29 listopada 1936, s. 6.

98 Żyd reżyserem filmu o Kościuszce, „Bez Pardonu”, nr 11-12, 1937, s. 2.
99 „Bez Pardonu”, nr 2, 1938, s. 1.
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Nasfetera i reżysera Stefana d’Albena-Halperna filmu Ty, co w Ostrej świecisz Bramie… 
z 1937 roku. Ostatecznie obraz został wyreżyserowany przez Jana Nowinę-Przybyl-
skiego. Zmiana ta nie zadowoliła jednak antysemickich krytyków filmowych, gdyż 
wcześniej, w 1936 roku nowy inscenizator filmu był, wraz z żydowskim reżyserem 
Józefem Greenem, współtwórcą jidyszowej produkcji Judeł gra na skrzypcach100.

Tego typu wydarzenia relacjonowano jako przykład „wymieszania” kultury. 
W takich opowieściach przełamanie izolacji  chrześcijan Żydów oraz w innej 
wersji Polaków i Żydów, zawsze prowadziło do zgubnych skutków. Utrzymanie  
izolacji próbowano osiągnąć groźbą (Na Polaków potrzebny jest bat!101) i perswazją 
(Współpracownicy Pająka rozdawali na ulicy kupującym u żydów broszurki po-
uczające…102). Działalność edukacyjna nie była obca wydającemu „Czarną Księgę” 
Związkowi „Rozwój”, który publikował liczne artykuły uświadamiające czytelni-
ków o żydowskim niebezpieczeństwie oraz apelował do „sumień narodowych” na 
przykład o powstrzymywanie się od zakupów w sklepach należących do Żydów.

Niekiedy podejmowana w antysemickich czasopismach akcja edukacyjna przy-
bierała ewangelizacyjny wymiar. W programowym artykule Jana Kuliga, zamiesz-
czonym w połowie 1935 roku w piśmie „Pod Pręgierz”, nawoływał on: „zbliżmy 
się do siebie – poznajmy swoje dusze”. Autor wskazywał: 

[…] należy stwierdzić, że […] Polacy chrześcijanie należą do jednej wielkiej polskiej 
rodziny, która raz wreszcie powinna wzajemnie się zrozumieć. Kupiec czy rzemieślnik, 
robotnik czy urzędnik, adwokat, lekarz, posiedzicie ziemski i chłop – słowem wszystkie 
warstwy społeczeństwa chrześcijańskiego należą niepodzielnie do jednej olbrzymiej 
familji polskiej, która winna się na każdym kroku popierać103. 

Wybijające ze słów Kuliga przekonanie o niezakłóconej wspólnocie narodowej, 
rysowanej na kształt wielkiej rodziny nie uwzględniało możliwości włączenia do 
niej Żydów. W przekonaniu bowiem części narodowo nastrojonych publicystów, 
przejętym od teoretyków myśli narodowej, wspólnota polska była dziedziczona. 
W najszerszym rozumieniu mogła obejmować innych Słowian. Interesujące, że 
w niektórych wykładniach, prezentowanych także na łamach antysemickich czaso-
pism Polacy należeli także do wspólnoty aryjskiej. Niezależnie jednak od niuansów 
dysputy narodowej i nacjonalistycznej, zgoda panowała powszechna – polska 
wspólna narodowa, „polska familja” nie obejmowała Semitów. 

100 Świętości szargać nie wolno, „Pod Pręgierz”, nr 6 z 14 lutego 1937, s. 2
101 „Pająk” JK, rok 3, nr 6, s. 1.
102 „Pająk” JK, rok, 3, nr 7, s. 1.
103 J. Kulig, Polska winna być jedną wielką rodziną chrześcijańską, „Pod Pręgierz”, nr 18-19 z 8 czerw-

ca 1935, s. 1.
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ŻYDZI CZARNYMI BOHATERAMI HISTORII  POLSKI

Antysemiccy publicyści, chcąc zniechęcić czytelników do Żydów, sięgali także 
po argumenty historyczne. Opowiadali na nowo historię Polski, przepisywali 
ją na antyżydowską modłę. W piśmie „Czarna Księga” znalazła się następująca 
pseudohistoryczna narracja o tytule Z przeszłości naszego miasta: 

W drugiej połowie XIII w. wyrzucono właśnie żydów z Anglji i to jak się zdawało na 
zawsze, acz w rzeczywistości tylko na cztery wieki. A niemal jednocześnie, bo w r. 1264 
uzyskali oni w Polsce pierwszy dla siebie przywilej od Bolesława, ks. kaliskiego, który 
przyznał im wolność handlu, wyłączył z pod jurysdykcji władz miejskich i wziął ich pod 
bezpośrednią opiekę panującego, względnie jego wojewodów. W ten sposób uzyskali 
żydzi w Polsce prawa mniejszości narodowej, zatwierdzone potem [w] r. 1334 przez 
Kazimierza Wielkiego. Niepożądani to byli przybysze – wnieśli ze sobą najokropniejsze 
niechlujstwo, lichwę, nieuczciwość i demoralizację. Nie podlegając jurysdykcji magi-
stratu, zależni od wojewody, płacili mu w zamian za opiekę pensję, która w Poznaniu 
wynosiła później do 100 dukatów rocznie. Obejmujący władzę [sic!] wojewoda dostawał 
od nich znaczne podarki. Nie zapominali żydzi i o pani wojewodzinie i o całym jego 
dworze. Opłacało im się to sowicie, albowiem dzięki wojewodom, którzy praw ich 
bronili na sejmach i przed królem, dopinali niemal zawsze swych celów. Akta miejskie 
Poznania pełne są skarg na żydów. Miejskie akta sądowe dużo opowiadają o tem, jak 
to żydzi, kupując kradzione rzeczy byli podnietą złodziejom i sami kradli104. 

Fragmenty te ukazują mechanizm archaizowania funkcjonujących w początku 
wieku XX antyżydowskich stereotypów, które w opinii autorów poznańskiej prasy 
były niezmienne, niezależnie od epoki historycznej.

W innym miejscu antysemicka wersja historii osadnictwa żydowskiego w Pol-
sce została przedstawiona jako masowa migracja, nieprzypadkowo skorelowana 
z trudnymi dla państwa momentami:

W okresie wojen szweckich i buntu Chmielnickiego liczba żydów w Polsce wzrosła 
trzykrotnie […], między 1766 a 1772, w przeciągu zaledwie pierwszych kilku lat 
panowania St. Augusta, o 50 proc. […]. W okresie lat kilkunastu między pierwszym 
a drugim rozbiorem Polski w latach 1772-1792, wzrosła dwukrotnie […]. Wreszcie 
w okresie niewoli Polski liczba żydów na ziemiach dawnej Polski wzrosła z 1.800 tysięcy 
do 4.980 tysięcy, to jest blisko trzykrotnie. Ściśle w okresie upadku państwa polskiego 
kraj nasz był widownią zalewu żydowskiego. Słaba Polska leżała i leży w interesie 

104 Z przeszłości naszego miasta, „Czarna Księga”, grudzień 1930, s. 3-5; Z przeszłości miasta naszego, 
„Czarna Księga”, wrzesień 1929, s. 1-3; Z przeszłości Poznania, „Pająk” JK, rok 1 (2), [1930], nr 11, s. 1-2.
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światowej polityki żydowskiej i to bez względu na to, czy nasz stosunek do żydów 
będzie życzliwy, obojętny czy wrogi105. 

Z kolei w czasopiśmie „Potęga Polski bez Żydów” informowano o rzekomych 
bezeceństwach żydowskich w polskiej historii, m.in. o żydowskich trucicielach 
królów polskich, o magnatach, którzy przeszli na judaizm106.

Także ówczesna najnowsza historia Polski doczekała się antysemickiej wersji, 
kiedy w piśmie „Pod Pręgierz” opublikowano przedruk artykułu z krakowskiego 

„Hasła Podwawelskiego”. Przedstawiono w nim rzekome zdradzieckie działania Ży-
dów podczas wojny polsko-bolszewickiej. Był to zbiór krótkich relacji, opisujących 
wydarzenia, rozgrywające się w różnym czasie wojny i na różnych jej odcinkach. 
Konkluzja tekstu głosiła, że Żydzi nie mają prawa do świętowania rocznic odzy-
skania niepodległości Polski oraz rocznic bitwy warszawskiej107.

Pochwał nie zebrały także próby pomocy Żydom przebywającym w obozie 
przejściowym w Zbąszyniu, powstałym w wyniku Polenaktion w 1938 roku. Wska-
zywano, że deportowane z hitlerowskich Niemiec grupy były zagrożeniem dla 
Polski ze względu na swoją liczebność wynoszącą od kilku do kilkunastu tysięcy 
osób. Szczególne niezadowolenie antysemickiej prasy wywołały wszelkie infor-
macje o zawiązujących się w Zbąszyniu relacjach polsko-żydowskich. Piętnowano 
np. wspólne uprawianie sportu, przekazując informację o meczu piłkarskim mię-
dzy miejscową zbąszyńską drużyną „Obra” a reprezentantami zespołu Żydów108.

ŻYDZI A UNIWERSYTET

Na łamach poznańskiej prasy antysemickiej niezbyt często gościła tematyka aka-
demicka. Zdarzało się to wówczas, gdy odnotowywano wyjątkowo głośne wy-
stąpienia antyżydowskie. Tak było podczas zamieszek na przełomie listopada 
i grudnia 1935 w Warszawie i Lwowie109 i z listopada 1936 z Wilna110. Niekiedy 

105 Pogłębiajmy zagadnienie żydowskie, „Pod Pręgierz”, nr 8, 1934, s. 2.
106 Żydzi w historii Polski, „Potęga Polski bez Żydów”. nr 15 z 6 grudnia 1936, s. 3.
107 Jak żydzi walczyli o Niepodległość Polski, „Pod Pręgierz”. nr 29 z 1 września 1935, s. 2; w podob-

nym tonie: Rola żydów w obronie Lwowa, „Pod Pręgierz”, nr 34 z listopada 1935, s. 2.
108 Żydowskie internacjonały, „Bez Pardonu”, nr 11-12, 1938, s. 1; na temat obozu w Zbąszyniu 

w 1938 roku zob.: Do zobaczenia za rok w Jerozolimie. See you next year in Jerusalem, red. I. Skórzyńska, 
W. Olejniczak, Zbąszyń 2012.

109 Żydów usunięto, „Pod Pręgierz”, nr 38 z grudnia 1935, s. 2; Zajścia antyżydowskie we Lwowie, 
tamże; Prasa żydowska o zajściach, tamże. 

110 Trzeba ich zrozumieć. Na marginesie tragedii polskiej młodzieży uniwersyteckiej, „Potęga Polski 
bez Żydów”, nr 14 z 29 listopada 1936, s. 3.
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prasa zamieszczała też wieści z Uniwersytetu Poznańskiego, z reguły odnoszące 
się do wzrostu liczby żydowskich studentów111. Informowano o doraźnych roz-
strzygnięciach poszczególnych wydziałów w kontekście numerus clausus112, ale 
formułowano też postulaty, do których przyjęcia namawiano młodzież akademicką:

„numerus nullus” (ani jednego żyda) na naszej uczelni. Poznań jest twierdzą polskości 
i chrześcijaństwa, niech więc przynajmniej na razie chociaż na jego uniwersytecie nie 
pokazuje się ani jedno niesympatyczne oblicze synów i cór zachłannego Izraela113 
[wyróżnienia w oryginale]. 

Niekiedy też apelowano o wsparcie dla propozycji młodzieży akademickiej, 
podnosząc patetycznie, że „należałoby wreszcie zrozumieć, że na polskich wyż-
szych uczelniach toczy się wielka i nieubłagana walka o byt, walka o kawałek chleba 
w życiu. […] W murach naszych uniwersytetów rozgrywa się dramat, którego 
w żadnym razie lekceważyć nie wolno”114.

ŻYD JAKO KOMUNISTA

Obok kwestii ekonomicznych oraz separacji narodowościowej wątkiem, który czę-
sto powtarzał się w antysemickiej prasie, było utożsamianie Żydów z komunizmem. 
W tym wypadku redakcje stosowały znaną już z innych przypadków strategię oma-
wiania sytuacji w skali ogólnej, np. pisząc o rewolucji bolszewickiej jako o żydow-
skiej rewolucji, a następnie zilustrowania kwestii komunizmu Żydów pojedynczymi 
przypadkami z Poznania. Czasopismo „Pod Pręgierz” dla wzmocnienia przekazu 
identyfikacji Żydów z komunizmem publikowało przedruki fotografii ciał ofiar 
rewolucji bolszewickiej115, opatrując je komentarzem sugerującym, że żydowscy 
bolszewicy dokonali na widocznych na fotografiach ofiarach rytualnego mordu. 
Wskazywano także, że rządzący w ZSRR Józef Stalin ma za współpracowników 

111 Na Uniwersytecie Poznańskim wzrasta liczba „Polaków” – mojżeszowego wyznania, „Pod Prę-
gierz”, nr 40 z grudnia 1935, s. 3.

112 Brawo Medycy!, „Potęga Polski bez Żydów”, nr 5 z 27 września 1936, s. 4.
113 Młodzież awangardą odżydzenia Polski. Walka o „numerus nullus” na Uniwersytecie Poznań-

skim, „Potęga Polski bez Żydów”, nr 6 z 4 października 1936, s. 3; Ku lepszemu… Coraz mniej żydów na 
uniwersytetach, „Potęga Polski bez Żydów”, nr 8 z 18 października 1936, s. 2.

114 To walka o przyszłość i byt. Czego chcą studenci?, „Potęga Polski bez Żydów”, nr 11 z 8 listopada 
1936, s. 2.

115 Czy żydzi są komunistami, „Pod Pręgierz”, nr 7 z 20 marca 1933, s. 1; Żydzi popełnili na Rosji 
mord rytualny, tamże, s. 2; Żydzi to komuniści, tamże, nr 8 z 1 kwietnia 1933, s. 1. Ponownie te makabryczne 
fotografie zostały opublikowane w 22 numerze czasopisma „Pod Pręgierz” z 30 czerwca 1935 jako ilustracja 
artykułu Odbitka fotograficzna Rosji Sowieckiej. 
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żydowskich komunistów, którzy uczynili z niego bezwolną figurę polityczną. Rząd 
Związku Radzieckiego w przeważającej części złożony z Żydów miał przyczynić 
się do otumanienia rosyjskiego ludu i podporządkowania go radzieckiej władzy 
(„rosyjscy goje diabelską chytrością talmudu przemienieni w bydło, które nie może 
podnieść głosu, nie są już straszni dla żydowskiego kahału”), a zdobywający kolejne 
stanowiska Żydzi rządzą bezwolnym ludem i wykorzystują Stalina116. Uzupełniano 
te informacje, przedstawiając tragiczne skutki wprowadzenia komunizmu w Rosji 
i oskarżając o nie Żydów117 oraz przedstawiając Żydów w Polsce jako potencjalnych 
sojuszników Rosji i komunizmu podczas ewentualnego ataku118. 

ŻYDZI W HITLEROWSKICH NIEMCZECH

W przekazie poznańskiej prasy antysemickiej można dostrzec czytelny zachwyt 
nad metodami stosowanymi w innych krajach. Publikowano artykuły, które były 
swoistym przeglądem antysemickich represji stosowanych w różnych państwach119. 
Jeszcze przed 1933 rokiem zainteresowanie wzbudzały antysemickie idee niemiec-
kich narodowych socjalistów. W „Czarnej Księdze” wydrukowano dziesięć przyka-
zań antysemitów niemieckich, wśród których znalazł się między innymi taki nakaz: 

Wobec antysemityzmu należy powiedzieć „tak” lub „nie”. Kto szanuje żydów, grzeszy 
wobec swego narodu. Można być albo parobkiem, albo przeciwnikiem żydów. Wrogie 
ustosunkowanie się wobec żydów jest kwestją czystości osobistej120. 

Po 1933 roku tematy związane z sytuacją Żydów w Niemczech często gościły 
na łamach narodowej i antysemickiej prasy. O ile jednak prasa narodowa raczej 
informowała o wydarzeniach, to bulwarowa prasa antysemicka nie ukrywała zado-
wolenia z początkowo trudnej, a później tragicznej sytuacji Żydów w Niemczech. 
Opis sytuacji międzynarodowej był jednak zbyt skomplikowany dla dziennikarzy 
antysemickiej prasy, stąd musieli oni posiłkować się przedrukami z czasopism 
narodowych, np. z „Gazety Warszawskiej”121. Z czasem wypracowywano też własne 
stanowiska. „Pod Pręgierz” pisał, że „nie chce bynajmniej brać w obronę naganki 

116 W.Sz., W.B., Kto rządzi narodem rosyjskim, „Pod Pręgierz”, nr 1-2, 1934 r., s. 1.
117 Komunizm zrujnował rosyjskiego chłopa, „Potęga Polski bez Żydów”, nr 2 z 6 września 1936, s. 2.
118 Chorążowie czerwonej płachty. Sztandar komunizmu spoczywa w rękach żydowskich, „Potęga 

Polski bez Żydów”, nr 9 z 25 października 1936, s. 1.
119 Cały świat przeciwko żydom, „Pod Pręgierz”, nr 32 z 10 listopada 1934, s. 3; Na całym świecie 

zwalczają żydów, „Pod Pręgierz”, nr 3 z 25 stycznia 1935, s. 3.
120 „Czarna Księga”, nr 2, 1929, s. 5-7.
121 Hitleryzm Polska i żydzi, „Pod Pręgierz”, nr 8 z 1 kwietnia 1933, s. 1-2.
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hitlerowskiej przeciwko Żydom”, ale wskazywano, że społeczność ta sama jest 
sobie winna, a ponadto Żydzi, uciekając z Niemiec, mogą udać się w inne rejony 
świata, niekoniecznie do Polski122. Obok żydowskich uciekinierów, którzy stano-
wili potencjalne zagrożenie, problemem w opisie relacji polsko-niemieckich były 
także pojawiające się żądania niemieckie wobec Pomorza, a szczególnie wobec 
Wolnego Miasta Gdańska. 

Redakcje antysemickich czasopism musiały zatem lawirować między pochwa-
łami dla niemieckich metod stosowanych wobec Żydów a oburzeniem wobec 
niemieckich żądań politycznych i terytorialnych. W jednym z numerów pisma 

„Pod Pręgierz” z 1933 roku odnotowano: 

Nie bierzemy sprawy z punktu widzenia politycznego w odniesieniu do Hitlera, gdyż 
tak samo on, jak i każdy inny szef rządu niemieckiego jest i będzie wrogiem polskości. 
Zresztą nad tą sprawą przejdźmy do porządku, bo i tak Hitlerowi Pomorza nie damy. 
Nas natomiast – jako antysemitów – interesuje to, że Hitler jest tym człowiekiem, który 
wlazł w mrowisko żydowskie i nic mu się dotychczas nie stało123. 

Słowa te były redakcyjnym wstępem do przedruku tłumaczenia fragmentu 
wywiadu, którego Adolf Hitler udzielił „New York Herald Tribune” i odpowiadał na 
pytanie o prześladowania Żydów w Niemczech. W kolejnych numerach „Pod Prę-
gierz” opublikowano dziesięć zasad, dotyczących Żydów, jakie ogłosił Joseph Goeb-
bels124. W innym numerze czasopisma przedrukowano także fragmenty z Mein 
Kampf Adolfa Hitlera na temat czystości „rasy”. Wódz Trzeciej Rzeszy porównywał 
w nich mieszane małżeństwa niemiecko-żydowskie do prostytucji. Te i inne poglądy 
głoszone przez nowy niemiecki rząd były obecne na łamach antysemickiej prasy 
w Poznaniu dość często. Były one zamieszczane z aprobatywnym komentarzem, 
a nawet prezentowane jako wzorce rozwiązań do wprowadzenia w Polsce125.

W drugiej połowie lat trzydziestych aprobata dla niemieckich metod prześlado-
wania Żydów wzrosła. W jednym z artykułów z czasopisma „Pod Pręgierz” Adolf 
Hitler został nazwany „mężem opatrznościowym dla Niemiec”, zaś prowadzona 
z „żelazną wolą i stanowczością” akcja „odżydzania” Niemiec została określona jako 
wzorcowa. Szczególnie podkreślano rolę czasopisma „Der Stürmer”, redagowanego 
przez „wodza niemieckich antysemitów” Juliusa Strechera126. Propagowano także 

122 Topór, Wtedy gdy Niemcy przepędzają żydów, „Pod Pręgierz”, nr 9, 1933 r., s. 2.
123 Hitler poruszył cały świat, „Pod Pręgierz”, nr 21 z 19 sierpnia 1933, s. 1.
124 Józef Goebels o żydach, „Pod Pręgierz”, nr 22, 1933 r., s. 1-2.
125 Religja rasy, „Pod Pręgierz”, nr 16, 1934, s. 2-3.
126 Jak Niemcy walczą z żydostwem, „Pod Pręgierz”, nr 24 z 14 lipca 1935, s. 1; Hitler uosobieniem 

walki z żydowstwem [sic!], tamże, s. 2.
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hasła rozpowszechniane w Niemczech, opatrując je wszakże cudzysłowem: „Kto 
nie bojkotuje żydów, jest zdrajcą narodu”127. Relacjonowano także wprowadzenie 
w Niemczech ustaw norymberskich w odniesieniu do „czystości rasowej”. Wska-
zywano, że ich wprowadzenie w Polsce byłoby pożądane128. 

Kwestia prześladowań Żydów w Niemczech niekiedy wymagała od redaktorów 
dużej ekwilibrystyki. „Pod Pręgierz” cytował cenionego w Poznaniu Adolfa Nowa-
czyńskiego, który usprawiedliwiał wydarzenia w Niemczech, pisząc, że nazistow-
skie zbrodnie na Żydach w 1933 nie mają porównania z żydowsko-bolszewickimi 
mordami w Rosji w 1917 i 1918 roku. Ponadto wyrażał przekonanie, że polityka 
Niemiec wobec Żydów przyczynia się do wzrostu antysemickich nastrojów, gdyż 
wiele państw chce naśladować tamtejsze rozwiązania129.

ŻYDZI RZĄDZĄ ŚWIATEM

W antysemickiej prasie poznańskiej można dostrzec także próby wyjaśnienia istoty 
wspominanej w artykułach odrębności Żydów. Teksty tego typu nie należały do 
częstych, ale drukowane były od czasu do czasu na łamach analizowanych tytułów. 
Wspólną cechą tych tekstów było przedstawianie społeczności żydowskiej jako 
sprawnie działającej, wszechobecnej i wszechogarniającej organizacji o charakterze 
religijnym, społecznym i politycznym. Historię Żydów prezentowano jako historię 
tajną, spiskową i zbrodniczą, której dalekosiężny cel można określić jako zdobycie 
pełnej władzy nad światem i rządzenie nim rękami podporządkowanych „gojów”. 
Autor czasopisma „Pod Pręgierz” podawał następujące argumenty: 

Żydostwo jest zbiorem sekt rozmaitych i różnych grup politycznych nieraz zupełnie 
sprzecznych. Pomimo to zachowuje jednolitość działania na zewnątrz, a nawet wy-
grywa nieraz wewnętrzne sprzeczności. Przyczyna tego tkwi w organizacji wewnętrz-
nej żydów. Żydzi są zarządzani przez starą i sprawną tajną organizację jednocześnie 
religijną i polityczną130. 

W innym czasopiśmie precyzowano zależność między żydowską narodowością 
a judaizmem, wskazując, że jedynym wyróżnikiem Żydów jest ich religia. To z niej 

127 „Pod Pręgierz”, nr 28 z 20 sierpnia 1935, s. 1.
128 Norymberska ustawa, „Potęga Polski bez Żydów”, nr 9 z 25 października 1936, s. 3.
129 A. Nowaczyński, Niemcy są powodem wzrostu antysemityzmu na całym świecie, „Pod Pręgierz”, 

nr 13, 1933 r., s. 1.
130 Pogłębiajmy zagadnienie żydowskie, „Pod Pręgierz”, nr 8, 1934, s. 2.
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wywiedzione zostały pozostałe elementy tożsamości zbiorowej131. Takie zdefinio-
wanie żydowskiej tożsamości wykluczało zatem wszelkie dyskusje o porównaniu 
narodu żydowskiego i np. polskiego, gdyż ufundowane były one na odmiennych 
składnikach.

Wyjaśnianie specyfiki żydowskich obyczajów w antysemickiej prasie przybiera-
ło często obraźliwe formy. Redakcja czasopisma „Pod Pręgierz” za częstochowską 

„Gazetą Narodową” zwracała uwagę na związki Żydów i… świń. Wyrażano przeko-
nanie, że zakaz niejedzenia wieprzowiny można wywieść z tabu, którym poszcze-
gólne grupy społeczne otaczały swoje totemy. Nawet biorąc pod uwagę swoistą 
retorykę prasowych tekstów antysemickich, trudno rozstrzygnąć, czy był to tekst 
prześmiewczy, czy pisany z przekonaniem o rzetelności przedstawianych poglądów. 
Towarzyszące tekstowi rysunki o karykaturalnym charakterze wskazują raczej na 
pierwsze rozwiązanie132. Podobnie obraźliwy dla Żydów był artykuł demaskujący 
rzekome antychrześcijańskie nastawienie Talmudu133.

Warto też zwrócić uwagę na język, jakim w antysemickiej prasie określano 
Żydów. Stosowane epitety miały niezmiennie negatywny wydźwięk. Byli więc 
oni nazywani „żydkami”, „żydziakami” lub „żydłakami” w liczbie mnogiej byli 

„żydowinami”. Byli „parszywi”134. Byli dzieleni na kategorie „okazów […] – dzikie, 
zwierzęce, plugawe, parchate, brudne, wstrętne – ale i […] golone, strzyżone, per-
fumowane, koszerowane, mykwowane”135. „Żydzi [byli] bez litości”136. Żydostwo 
było „[p]od względem rasowym zwyrodniałe, w egoizmie swym plemiennym 
bezgranicznie zachłanne i antyspołeczne”. Zauważano, że: „w propagandzie swojej 
politycznej burzy ono […] ideały, które ogół ludzi naszej rasy i kultury uważa za 
najświętsze”137. Żydzi stanowili „pleśń” na ciele kraju, „nie przynależeli do żadnego 
kraju”, byli „pasożytami”138, siedzieli „na tłustych posadach”, byli „rozzuchwalony-
mi gośćmi” w naszym kraju, „żydzi [byli] nieszczęściem dla Polski!”139, „zażydzili” 
wiele obszarów gospodarki, byli orędownikami „komunizmu w Polsce”. Stawiano 
też retoryczne pytanie: „Dlaczego żyd nie może być uczciwy?”140.

131 Narodowość żydów jest ich religią, „Potęga Polski bez Żydów”, nr 1 z 30 sierpnia 1930, s. 3.
132 Żydzi i świnie, „Pod Pręgierz”, nr 9, 1934, s. 1.
133 Talmud w oświetleniu nieżydowskiem, „Pod Pręgierz”, nr 23 z 7 lipca 1935, s. 1-2.
134 „Bez Pardonu”, nr 11-12, 1937, s. 1.
135 Po czem poznać żyda, „Pod Pręgierz”, nr 26 z 10 września 1934, s. 3.
136 „Potęga Polski bez Żydów”, nr 12 z 15 listopada 1936, s. 2.
137 Narodowość żydów jest ich religią, „Potęga Polski bez Żydów”, nr 1 z 30 sierpnia 1936, s. 3.
138 „Pod Pręgierz”, nr 35, 1933, s. 2.
139 „Bez Pardonu”, nr 3-4, 1936, s. 6.
140 „Bez Pardonu”, nr 9-10, 1938, s. 1.
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PODSUMOWANIE

Świat prezentowany w poznańskiej prasie antysemickiej dzielił się na dwie części. 
Pierwsza, waloryzowana pozytywnie zamieszkana była przez Polaków, a szerzej 
Europejczyków, niekiedy Aryjczyków. Był to uporządkowany świat z domina-
cją religii chrześcijańskiej i niesemickich etnosów narodowych, świat klarownych 
reguł społecznych, którego mieszkańcy nie popełniali przestępstw, oszustw i nie 
prezentowali aspołecznych zachowań. Ten monolitycznie zarysowany świat był 
zewsząd atakowany przez sprzysiężone siły czterech milionów polskich Żydów 
i niezliczone legiony Żydów mieszkających w innych krajach. Żydowscy „przybysze” 
byli bez wyjątku przedstawiani w negatywnym świetle, zawsze kierowały nimi nie-
cne i złowrogie intencje, a ich celem ostatecznym było „wdarcie się”, „opanowanie”, 

„okupowanie” państwa polskiego, czerpanie zysków z wcześniej opanowanych gałęzi 
gospodarki i wykluczenie z nich Polaków. Żydowscy „przybysze” byli źródłem 
wszelkich nieszczęść, które dotykały Polaków. To oni przynosili ze sobą przestęp-
stwa, to oni oszukiwali sprzedając towary, to oni byli winni szerzącym się plagom 
społecznym – handlowi żywym towarem, prostytucji i innym zbrodniom141. Żydzi 
byli także nielojalni, działali w imieniu innych rządów – najczęściej byli szpiega-
mi komunistycznymi – albo kierowanego przez żydowski rząd „anonimowego 
mocarstwa” – szpiegowali, działali na szkodę państwa polskiego i dążyli do jego 
osłabienia. Osłabienie polskiego społeczeństwa Żydzi realizowali także, szerząc 
nowinkarskie idee, np. równouprawnienia kobiet142. W kontekście historycznym 
Żydzi byli przedstawiani jako burzyciele porządku, przeciwnicy państwa i króla, 
rywalizujący z mieszczanami, czerpiący korzyści z rozbiorów, a także z upadku 
polskich powstań w wieku XIX, a na koniec, przeciwnicy odbudowy państwa 
polskiego w 1918 roku. 

Ten zestaw cech zaczerpniętych ze środkowoeuropejskiego antyżydowskiego 
kodu kulturowego143 w realiach poznańskiej i wielkopolskiej monokultury naro-

141 Żyd szefem bandy handlarzy żywym towarem, „Czarna Księga”, nr 5, 1928, s. 2-3; Kobieta ży-
dowska pokusa i „wampir”, „Pod Pręgierz”, nr 19 z 6 sierpnia 1933, s. 1-2; Legjon zhańbionych. Handlarze 

„żywym towarem” rekrutują się tylko z żydostwa, „Pod Pręgierz”, nr 37 z listopada 1935, s. 1; Poznacie ich 
po czynach. Wyciąg z tygodniowej kroniki zbrodni, przestępstw i łajdactw, słowem – „działalność” żydów 
w Polsce, „Pod Pręgierz”, nr 9 z 7 marca 1937, s. 5; 30 ofiar rozpustnego żyda, „Potęga Polski bez Żydów”, 
nr 2 z 6 września 1936, s. 2.

142 Żydzi a kobieta, „Czarna Księga”, nr 5, 1928, s. 1-2.
143 Szeroko na ten temat zob.: G. Krzywiec, Żydzi, „kwestia żydowska” i antysemityzm na ziemiach 

polskich w kontekście środkowoeuropejskim na przełomie XIX i XX wieku: antysemicki habitus – kod antyse-
micki – ideologia antysemicka, [w:] Drogi odrębne, drogi wspólne. Problem specyfiki rozwoju historycznego 
Europy Środkowo-Wschodniej w XIX-XX wieku, red. M. Janowski, Warszawa 2014, s. 281-300.
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dowej musiał być generalizowany i przekształcany w łańcuch wydarzeń, w których 
jednostkowe przypadki były uogólniane i traktowane jako zapowiedź nadciągają-
cego zagrożenia. W tym kontekście poznańska odmiana antysemityzmu wniosła 
wiele do logiki antyżydowskiego myślenia, eksportując w niezliczonych wydaniach 
lokalną wizję świata do innych obszarów Drugiej Rzeczypospolitej.

W tym klarownie bisferycznym świecie zdarzały się jednak jednostki, które, 
nie bacząc na polską tożsamość narodową i przynależność do katolickiej konfesji, 
wchodziły w różnorakie relacje z żydowskimi kupcami. Ci – jak pisano w antyse-
mickiej prasie – „zdrajcy” narodu, religii i rasy byli piętnowani i wskazywani z imie-
nia i nazwiska, a ich wizerunki były często zamieszczane na łamach antysemickich 
tygodników. Postawa szabesgojów była potępiana, gdyż według opisu świata poda-
wanego w antysemickiej prasie – napływ żydowski się nasilał i rywalizacji między 
Polakami a Żydami zaostrzała, w związku z tym każdy wyłom w monolitycznym 
świecie polsko-katolickim był groźny. Jak donoszono, wzmacniając argumentację 
o konieczności zaostrzania kursu, rywalizacja ta nasilała się także w innych kra-
jach144. Szczególnie akcentowano sytuację w Niemczech po 1933 roku oraz w in-
nych krajach wzorujących się na antyżydowskim ustawodawstwie nazistowskim.

Warto też zwrócić uwagę na wojenną retorykę stosowaną w artykułach zamiesz-
czanych w poznańskiej prasie antysemickiej. Wykorzystana narracja opisywała 

„zawłaszczenie”, „opanowanie”, „zajęcie” kolejnych obszarów życia społecznego, 
gospodarczego czy kulturalnego przez Żydów. Byli oni utożsamiani z wrogami 
narodu polskiego, którym należy się przeciwstawić. Nawoływano zatem: „Bijemy 
na alarm! Do apelu! Wszyscy na szaniec!”145.

Przedstawione wyżej zabiegi realizowano za pomocą słów, które siały w umy-
słach czytających zamęt i spustoszenie, które wywoływały lęk i niepewność, które 
wreszcie stawiały świat żydowskich sąsiadów w ostrej opozycji – w gruncie rzeczy 
do każdej sfery uporządkowanego życia społecznego. 

Omawiane wyżej artykuły prasowe i poruszana w nich tematyka odegrała 
ogromną rolę we wzmacnianiu antysemickiej aktywności, nasilającej się w latach 
trzydziestych XX w. w Polsce. Treści prezentowane w analizowanych artykułach 
były programowo nastawione na dyskryminację społeczności żydowskiej, zaś 
używany w nich język odczłowieczał i czynił z żydowskich protagonistów nie-
ludzkie istoty dążące do opanowania świata. Odwołując się ponownie do badań 
Jarosława Tomasiewicza, można stwierdzić, że antysemityzm jako idea społeczna, 
a antysemickie treści jako jedyny temat artykułów publikowanych w analizowa-

144 Antysemityzm rośnie, „Czarna Księga”, nr 5, 1928, s. 6.
145 K. Rzepecki, K. Żakowski, Do kupiectwa słów parę, „Czarna Księga”, nr 1, 1927, s. 4.
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nych prasowych tytułach stanowiły zwornik ideowy, a niekiedy i organizacyjny 
dla ich czytelników. Były osią światopoglądu, którego bisferyczny, czarno-biały 
obraz sączony był w treści niezliczonych artykułów, notek i felietonów prasowych.

Poznańska prasa antysemicka jako zjawisko kolegialne jest fenomenem kul-
turowym, który wymaga dalszych szczegółowych badań146. Interesujące wydaje 
się pytanie o relacje między kształtem antysemityzmu prezentowanym w ana-
lizowanej wyżej prasie a antyżydowskimi treściami publikowanymi w innych 
czasopismach, wydawanych w tym samym czasie w Poznaniu. Większość z tych 
tytułów – by wymienić tylko najważniejsze: „Kurier Poznański”, „Orędownik 
Wielkopolski”, „Dziennik Poznański”, a z grupy katolickich czasopism: „Prze-
wodnik Katolicki” – nie stroniła od treści antysemickich147. Nie sposób jednak 
w tej chwili – bez szczegółowych badań – odpowiedzieć na pytanie o kształt i rolę 
antysemickich treści publikowanych na ich łamach. Treści te stanowiły na pewno 
dostrzegalną grupę artykułów, ale odpowiedź na pytanie o ich relację do analizo-
wanych publikacji w antysemickiej prasie pozostaje otwarta. 

146 Ich elementem są badania A. Baszko, „Parciana retoryka”. Rysunki w poznańskiej prasie anty-
semickiej…

147 Zob. ustalenia P. Foreckiego, Żydzi jako emanacja wrogich sił…; M.K. Jeleniewskiego, Obraz 
Żyda i Niemca w prasie międzywojennej Wielkopolski, Bydgoszcz-Mylof 2015. 
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Agnieszka BASZKO

„PARCIANA RETORYKA”.  
RYSUNKI W POZNAŃSKIEJ  

PRASIE ANTYSEMICKIEJ  
LAT TRZYDZIESTYCH XX WIEKU

WPROWADZENIE

Publicysta tygodnika „Pod Pręgierz” w 1934 roku, powołując się na znawców 
psychologii, stwierdzał, iż „jedna ilustracja zamieszczona w piśmie więcej zna-
czy, niż kilkanaście artykułów pisanych na ten sam temat”1. Adolf Nowaczyński 
w słowie wstępnym do albumu antysemickich karykatur, wydanych w 1938 roku 
przez wspomniany tygodnik, zauważał, że „propaganda wizualna, plastyczna, 
plakatowa […], działa znacznie szybciej i mocniej od słowa drukowanego i od 
słowa mówionego”2. Bez wątpienia pod oboma opiniami podpisaliby się wydaw-
cy prasy antysemickiej ukazującej się w Poznaniu w latach trzydziestych XX w. 
Do najważniejszych wśród nich tytułów zaliczyć należy „Pająka”, „Pod Pręgierz”, 

„Samoobronę Narodu”, „Potęgę Polski bez Żydów”3 i „Bez Pardonu”4. Czasopisma 

1 J. Szczerb-Brodaczewski, Czy jesteśmy dobrze wychowani?, „Pod Pręgierz”, nr 24, 1934, s. 1.
2 A. Nowaczyński, Galeria galerników, [w:] Żydzi w karykaturze. W piętnastolecie pracy wydawnic-

twa tygodnika „Pod Pręgierz”, Poznań 1938, s. [1].
3 Pomimo że w niniejszym tekście przyjęto zasadę zachowania ortografii przywoływanych tekstów 

źródłowych (patrz przyp. 7), wyjątkiem jest zapis tytułu czasopisma „Potęga Polski bez Żydów”, dosto-
sowując jego formę do współczesnych standardów, według których wszystkie człony tytułów czasopism 
zapisywane są od wielkiej litery.

4 Listę tę uzupełniały: „Poznańska Pokraka” (tego „dwutygodnika satyryczno-humorystycznego” 
ukazały się zaledwie dwa numery w 1935 roku), „Pająk” (wydawany przez Aleksandra Stasika w latach 
1935-1939 z dużymi, nawet rocznymi, przerwami), „Bunt” (zapowiadane jako „wychodzące 2 razy w ty-
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te programowo w całości poświęcone były wyłącznie walce z Żydami, a walce tej 
służyły słowa (teksty)5 i obrazy (ilustracje).

Za „Pająkiem”, czyli „poznańskim organem satyryczno-społecznym dla spraw 
lokalnych”, stał Jan Kulik, wcześniej redaktor bydgoskiego „Szabeskuriera”6 i po-
znańskiego „Bata”7. Do wydawania „pisma lokalnego na Poznań”, jak informował 
na łamach „Pająka”, „zmusił nas fakt, że coraz więcej włazi golonych i niegolonych 
żydziolów8 do Grodu Przemysława”9. Jednym z głównych celów pisma, ukazują-
cego się w latach 1930-1932 średnio co dwa tygodnie, było popieranie kupiectwa 
chrześcijańskiego, przy jednoczesnym propagowaniu bojkotu handlu żydowskiego, 
co wyrażało się m.in. publikowaniem zdjęć Polaków, zwanych przez wydawców 
czasopisma „szabesgojami”10, którzy robili zakupy w żydowskich sklepach. „Pająk” 
był bogato ilustrowany, zwykle jedną dużą ilustracją na stronie tytułowej, mniejszy-
mi wewnątrz numeru, przeważnie opatrzonymi tytułem lub podpisem. Na łamach 
tygodnika publikowanych było wiele rysunków odnoszących się do Wielkopolski, 
która wraz z Pomorzem i Śląskiem stanowić miała wzór dla reszty Rzeczypospolitej 
w walce z „okupacją żydowską”11. Symptomatyczna była już winieta pisma, na której 
z jednej strony ukazano rozległą, mocną sieć pajęczą oplatającą Warszawę i poru-
szającego się na niej sytego pająka z głową jednoznacznie identyfikującą kreaturę 
jako Żyda (jarmułka, wydatny nos, duże uszy). Język wychynający z paszczy pająka 

godniu” pismo „dążące do odżydzenia Polski” ukazało się tylko w jednym numerze w sierpniu 1935 roku) 
i „Polska dla Polaków” (efemeryda wydawnicza – ukazał się tylko jeden numer w 1937 roku).

5 Na temat języka używanego w poznańskiej prasie antysemickiej zob.: B. Kaniewska, M. Michalski, 
Moc(ne) słowa. Żydzi w poznańskiej prasie antysemickiej lat trzydziestych XX wieku, w niniejszym tomie.

6 „Szabeskurier”, wydawany w latach 1924-1939, „powołany dla prowadzenia agitacji antysemickiej, 
zyskał sobie markę jednego z najzajadlejszych pism nacjonalistycznych w kraju”. A. Notkowski, Polska 
prasa prowincjonalna Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939), Warszawa – Łódź 1982, s. 345.

7 „Bat”, „dwutygodnik satyryczno-społeczny”, ukazywał się tylko w 1927 roku.
8 W niniejszym tekście przyjęłam zasadę zachowania ortografii i interpunkcji stosowanej w cyto-

wanych tekstach źródłowych. Dotyczy to także pisowni słowa Żyd. Zob. szerzej: M. Michalski, K. Podemski, 
Antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939 – wprowadzenie. Wyjątkiem będzie zapis 
tytułu czasopisma „Potęga Polski bez Żydów”, który, pomimo używania przez redakcję małej litery w słowie 

„żyd”, postanowiłam zmienić, zachowując współczesną konwencję zapisu tytułów czasopism.
9 J. Kulik, Zawiadomienie, „Pająk” JK, rok 2, [1930],, nr 4, s. 2.

10 Tradycyjne określenie „szabes goj” odnosiło się do nie-Żyda, goja, zatrudnianego do pracy 
w czasie szabatu. Żydzi, nie mogący podejmować żadnej pracy w szabat, korzystali czasami z pomocy 
szabes gojów, którzy np. ogrzewali pomieszczenia mieszkalne, zapalali światła itp. Szabes gojami mogli być 
np. chrześcijańscy sąsiedzi, służący nie-Żydzi. Zob.: Szabes goj, [w:] A. Unterman, Encyklopedia tradycji 
i legend żydowskich, Warszawa 2014, s. 273-274. W retoryce antysemickiej słowo „szabesgoj” miało szerokie 
zastosowanie. Było nacechowane negatywnie i stanowiło szydercze, pogardliwe określenie dla wszystkich, 
którzy – zdaniem antysemitów – nie dostrzegali „niebezpieczeństwa żydowskiego”, byli obojętnie lub 
przyjaźnie do Żydów nastawieni, „wysługiwali się” Żydom” itd. 

11 Polacy wszystkich stanów łączcie się! Pomorzanie! Ślązacy! Wielkopolanie!, „Pająk” JK [rok 3, 
1931], nr 8, s. 2.
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skierowany był w stronę Poznania, nad którym sieć pajęcza i snujący ją pająk były 
znacznie mniejsze, a samo zwierzę, również identyfikowane z Żydem, sprawiało 
wrażenie wystraszonego, być może zaskoczonego trudnościami, które spotkały go 
w Poznaniu. Jednym z rysowników „Pająka” był Kazimierz Grus12, ale większość 
autorów nie podpisywała swoich prac, a tych ukrytych pod pseudonimami „Głupi 
goj” czy „Monedula” nie udało się zidentyfikować.

Następcą „Pająka” był tygodnik „Pod Pręgierz” (1933-1939), często zmieniający 
podtytuły (np. „Pismo poświęcone obronie handlu i przemysłu chrześcijańskiego 
w Wielkopolsce”, „Tygodnik poświęcony obronie Handlu, Przemysłu, Rzemiosła 
i Kultury Chrześcijańskiej”), w 1939 roku noszący już tytuł „Pręgierz. Pismo anty-
żydowskie, poświęcone obronie Handlu, Przemysłu i Rzemiosła Chrześcijańskiego” 
i obejmujący swym zasięgiem Poznań, Warszawę, Kraków, Katowice, Bydgoszcz, 
Gdynię, Radom i Lublin. Głównym redaktorem i wydawcą był znany już Jan 
Kulig, „nieustraszony społecznik i pionier walki z żydostwem”13, zaangażowany 
wcześniej w tworzenie takich antysemickich pism, jak „Szebeskurier”, „Szabes-
goj”, „Bat” i „Pająk”14. Poznański tygodnik wspierał przede wszystkim czynnie 
przestrzeganie hasła „swój do swego po swoje” poprzez ośmieszanie i publiczne 
piętnowanie Polaków korzystających z usług żydowskich kupców, rzemieślników, 
restauratorów oraz utrzymujących kontakty ekonomiczne i towarzyskie z Żydami, 
poprzez wezwania do bojkotu firm żydowskich, a wpieranie tylko chrześcijańskich 
spod godła Związku Towarzystw Kupieckich w Poznaniu15. Redakcja czasopisma 
podejmowała chętnie tematy międzynarodowego spisku żydowskiego i „żydoko-

12 Kazimierz Grus (1885-1955) w latach trzydziestych XX w. mieszkał w Poznaniu. Był stałym ry-
sownikiem „Kuriera Poznańskiego”, współpracował także np. z „Szopką”, „Orędownikiem”, „Szabeskurierem” 
i „Wielką Polską”. Zob.: J. Mulczyński, Słownik grafików Poznania i Wielkopolski XX wieku urodzonych do 
1939 roku, Poznań 1996, s. 120-123.

13 Nieustraszony pionier walki z żydostwem. Dziesięciolecie pracy antyżydowskiej Jana Kuliga, na-
czelnego redaktora „Pod Pręgierza” na terenie miasta Poznania, „Pod Pręgierz”, nr 1, 1935, s. 2. Jako redaktor 

„Pająka” widniał Jan Kulik, ale bez wątpienia to ten sam Jan Kulig, który odpowiadał za „Pod Pręgierz”.
14 Ciekawe byłoby porównanie pod względem treściowym i wizualnym wszystkich czasopism, 

które redagował Jan Kulig, zwłaszcza bydgoskiego „Szabeskuriera” i poznańskich „Pająka” i „Pod Pręgierz”. 
Interesujące byłoby również zbadanie współpracy lub jej braku pomiędzy Michałem Kulikiem („Szabes-
kurier”) a Janem Kulikiem/Kuligiem („Pod Pręgierz”), tym bardziej że z jednej strony oba pisma przez 
krótki czas miały nawet wspólną winietę, z pewnością wykorzystywały te same artykuły i ilustracje, ale 
z drugiej strony na łamach czasopisma „Pod Pręgierz” co jakiś czas pojawiały się doniesienia informujące, 
że obie gazety ze sobą konkurują, a Michał Kulik wręcz szkodzi poznańskiemu tygodnikowi (Ostrzeżenie, 

„Pod Pręgierz”, nr 19, 1933, s. 3). Zob.: Z. Biegański, Bydgoski „Szabeskurier” – przyczynek do dyskusji na 
temat kształtowania stereotypu Polaka-antysemity, [w:] Konflikty w przestrzeni kulturowej, red. Z. Biegański, 
Ł. Jureńczyk, J. Szczutkowska, Bydgoszcz 2015, s. 43-57.

15 „Pod Pręgierz” głosił miłość bliźniego, lecz dość specyficznie ją rozumiał: „Przede wszystkiem 
chleb dla rodaków chrześcijan, a później dla przybłędów. To zresztą prawo natury tego wymaga. Miłość 
bliźniego, według przykazań Chrystusa powinna najpierw widzieć rodzinę i cały naród polski, a później 
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muny”. W każdym numerze pojawiało się kilka ilustracji16. Wydawcy korzystali 
z usług polskich grafików (Zygmunta Świerczyńskiego17, Juliana Żebrowskiego18, 
Kazimierza Grusa oraz niezidentyfikowanych i sygnujących swe prace jako „Głupi 
goj”, „Monedula”, „Bobby”), ale przedrukowywali także ilustracje z pism zagra-
nicznych (w tym rysunki Philippa Rupprechta19 z „Der Stürmer”20).

Dużą konkurencją dla tygodnika „Pod Pręgierz” było czasopismo „Samoobrona”, 
wydawane od roku 1933 jako tygodnik „społeczno-polityczny wszystkich stanów”, 
od początku 1935 pod tytułem „Samoobrona Narodu”, by wreszcie w połowie 
1939 dookreślić swój profil podtytułem – „niezależny tygodnik ogólno-społeczny 
poświęcony obronie polskiego stanu posiadania”. Pismo reklamowało się jako 

„jedyny w Polsce, wszechstronny, bogatej i ciekawej treści największy tygodnik 
antyżydowski”21. Zdaniem redaktorów i wydawców „Samoobrony”, do których 
należeli m.in. Henryk Skąpski, Kazimierz Gajewski, Józef Maciejewski, Janusz 
Dunin-Michałowski, największym wrogiem nie tylko Polski, ale i świata byli Żydzi, 
którzy, według nich, korzystali z bogactw nadwiślańskiego kraju i jednocześnie we-
spół z masonami i komunistami dążyli do panowania nad światem. W pierwszych 
dwóch latach istnienia pismo było ilustrowane incydentalnie, od roku 1935 już czę-
ściej, a z czasem ilustracja zaczęła odgrywać ważną rolę – począwszy od 1937 miała 
swoje stałe miejsce na pierwszej stronie jako nieodłączna towarzyszka głównego 
artykułu. Wzrastała także objętość pisma (z 8 do 12 stron), a elegancka typografia, 
artykuły traktujące o wydarzeniach na świecie i w Polsce, korespondencje, powieści 
w odcinkach, staranne ilustracje mogły sprawiać wrażenie, że „Samoobrona Narodu” 
była pismem opiniotwórczym, nie zaś poświęconym wyłącznie kwestii żydowskiej. 

inne narody i rasy”. W. Sęp, Co słychać i jak sprawa przedstawia się w Łodzi, w mieście opanowanem prawie 
całkowicie przez żydów?, „Pod Pręgierz”, nr 12, 1933, s. 2.

16 Milena Wojtyńska-Nowotka, analizując leksykę nagłówków „Pod Pręgierz”, wyodrębniła ich kręgi 
tematyczne (np. konkurencja handlowa, walka z Żydami, najazd żydowski, działania na szkodę państwa, 
wspieranie Żydów, Żydzi na świecie, kwestie emigracyjne). Podobne tematy podejmowały ilustracje z tego 
tygodnika, co nie dziwi, gdyż w dużym stopniu stanowiły one wizualne uzupełnienie wielu artykułów. 
Zob.: M. Wojtyńska-Nowotka, Antysemityzm w polskiej prasie dwudziestolecia międzywojennego. Leksyka 
nagłówków prasowych tygodnika „Pod Pręgierz”, „Poradnik Językowy” 2020, nr 6, s. 64-78.

17 Zygmunt Świerczyński (1906-1994) od 1919 roku mieszkał w Poznaniu, projektował ekslibrisy, 
ilustracje i okładki. Zob.: J. Mulczyński, Słownik grafików Poznania…, s. 435.

18 Julian Żebrowski (1915-2002) przed II wojną światową zajmował się karykaturą polityczną, 
współpracował z „ABC – Nowiny Codzienne”, „Kroniką Polski i Świata” i „Pod Pręgierz”. Zob.: I. Witz, 
J. Zaruba, 50 lat karykatury polskiej. 1900-1950, Warszawa 1961, s. 49.

19 Philipp Rupprecht (1900-1975), podpisujący się jako Fips, był czołowym rysownikiem nazistow-
skiego tygodnika „Der Stürmer”, z którym współpracował od 1925 do 1945 roku. Zob.: https://de.wikipedia.
org/wiki/Philipp_Rupprecht [dostęp: 1 października 2021].

20 „Pod Pręgierz” był pod wrażeniem skuteczności propagandy „Der Stürmer”. Zob. np.: Jak Niemcy 
walczą z żydostwem”, „Pod Pręgierz”, nr 24, 1935, s. 1.

21 Rodacy!!!, [w:] Wielki kalendarz Samoobrony Narodu, Poznań 1936.
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Redakcja czasopisma nie ukrywała swoich sympatii politycznych – otwarcie de-
klarowała się po stronie Narodowej Demokracji, obficie cytowała Romana Dmow-
skiego22. Współpracujący z pismem autorzy ilustracji przekładali na język obrazu 
to, co napisali autorzy tekstów, a ponieważ ci ostatni chętnie porównywali Żydów 
do budzących negatywne skojarzenia, wywołujących obrzydzenie i lęk zwierząt, 
w ilustracjach „Samoobrony” Żydzi nagminnie przedstawiani byli jako pająki, 
szczury, robaki, polipy czy węże. Pismo miało swoich stałych rysowników, jednym 
z nich był Adam Bilski23. Tożsamości pozostałych, ukrywających się pod inicjałami 
i pseudonimami (np. „S”, „Rufin”, „Misy”), nie udało się określić24.

„Całkowitemu odżydzeniu naszej Ojczyzny” służyło pismo „Potęga Polski bez 
Żydów”, ukazujące się od sierpnia 1936 do lutego 1937. Określało się początkowo 
jako tygodnik społeczno-gospodarczy, z czasem po prostu jako „organ walki 
z żydokomuną”. Wydawca M. Tundak i redaktor Wacław Kupczyk, a potem ich 
następcy – wydawnictwo „Znicz” i redaktor Janusz Patalong25 – na łamach pisma 

22 Po jego śmierci opublikowała ilustrację, na której Dmowski podarowywał personifikującej Polskę 
młodej kobiecie w rogatywce tzw. mieczyk Chrobrego, odznakę Stronnictwa Narodowego. Scena działa 
się nad przepaścią. Widoczni na rysunku trzej Żydzi próbowali zepchnąć z niej kobietę, ale ponieważ ta 
mocno trzymała się miecza, ich próby nie przyniosły efektu, wręcz jeden z nich niebezpiecznie balan-
sował nad przepaścią. Rysunek, autorstwa Adama Bilskiego, opatrzono obszernym komentarzem, który 
rozwiewał wszelkie ewentualne dowolności interpretacyjne („Roman Dmowski do Polski: Daję Ci miecz 
Chrobrego, Ojczyzno Droga, i życzę z całego serca, abyś przy jego pomocy skutecznie obroniła się przed 
swymi śmiertelnymi wrogami – żydami, pragnącymi Cię za wszelką cenę zepchnąć w przepaść bezdenną 
i tym samym na zawsze zniszczyć. Nie tylko więc obroń się przed nimi, ale także przepędź od siebie co 
do jednego, bo inaczej nigdy bezpieczną i potężną nie będziesz!”). Zgasło Najjaśniejsze Światło Polski!, 

„Samoobrona Narodu”, nr 3, 1939, s. 1.
23 Adam Bilski (1896-1967) od 1925 roku na stałe związał się z Poznaniem. Był scenografem, 

aktorem, autorem kilkuset rysunków (głównie satyrycznych) i karykatur, które ukazywały się regularnie 
w „Dzienniku Poznańskim”. Swoje prace, sygnowane inicjałem „B”, publikował na łamach „Samoobrony 
Narodu” w pierwszej połowie 1939 roku. Wiele jego rysunków ukazało się także w „Pokrzywach”, dwuty-
godniku „satyryczno-humorystycznym” z lat 1937-1939, którego redakcja mieściła się najpierw w Kaliszu, 
a później w Poznaniu i zajmowała się przede wszystkim propagandą antysemicką i antyniemiecką. Zob.: 
J. Mulczyński, Słownik grafików Poznania…, s. 34-35.

24 Warto podkreślić, że pod szyldem „Samoobrony Narodu” ukazywał się nie tylko tygodnik, ale 
także liczne broszury (W szponach komunizmu, Ratujmy Polskę, Badacze i rozbijacze Kościoła i państwa za 
żydowskie pieniądze, Tajemnica powodzenia żydowskiego, Żydzi idą, Protokoły Mędrców Syjonu), kalendarze 
(ścienny – często umieszczany w tygodniku, kieszonkowy, propagandowy, tzw. wielki, wszystkie bogato 
ilustrowane, „o odmiennej, bardzo ciekawej i pouczającej treści z dziedziny żydoznawczej”), pocztówki, 
ulotki w różnych formatach i wersjach oraz nalepki „kolorowe na papierze gumowanym” (prototyp 
współczesnych tzw. wlepek), następującej treści: „Kto zwalcza Kościół katolicki? – ŻYD! / Kto popiera 
bezbożnictwo? – ŻYD! / Kto demoralizuje naszą młodzież? – ŻYD! / Kto rozbija nasze rodziny? – ŻYD! 
/ Kto plugawi świętości nasze? – ŻYD! / Strzeżmy się żyda!”.

25 Janusz Patalong (1916-1962) studiował na Uniwersytecie Poznańskim, był związany z Młodzieżą 
Wszechpolską i Stronnictwem Narodowym (redagował m.in. „Polskę Narodową”). Zob.: Z. Kaczmarek, 
Z historii endeckiej prasy politycznej Poznania (1922-1939), „Rocznik Historii Czasopiśmiennictwa Pol-
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dużo uwagi poświęcali walce ekonomicznej z Żydami, konieczności usunięcia 
ich z Polski oraz światowemu spiskowi „żydokomuny”. Każdy numer miał od 6 
do 8 stron, był dość bogato ilustrowany oryginalnymi rysunkami – zwykle jeden 
towarzyszył artykułowi na pierwszej stronie, a reszta znajdowała się wewnątrz. 
Rysunki, wyglądające na prace profesjonalisty, sygnowane jako „Romała” lub 

„Rom”26, pojawiały się w pierwszych numerach, później dominowały niedbałe ry-
sunki amatorskie nieustalonych twórców, choć można jeszcze spotkać kilka nieco 
staranniejszych prac (sygnowanych przez „Kamara” lub Juliana Żebrowskiego).

Od listopada 1936 do lutego 1939 ukazywało się czasopismo „Bez Pardonu” 
czyli „Pismo bezpartyjne walczące o dobro narodu polskiego”. Jako wydawca 
widniał Józef Szymczak, pełniący też niekiedy funkcję redaktora odpowiedzial-
nego (poza nim m.in. Wincenty Kubiak, Julian Ziembiński czy Henryk Ulrich27). 
Początkowo pismo obejmowało Poznań, z czasem również Kalisz i Włocławek. 
Ukazywało się nieregularnie, średnio raz w miesiącu, w objętości w każdym nu-
merze od 4 do 6 stron. Specjalizowało się w propagowaniu hasła „Swój do swego” 
(m.in. piętnowało osoby kupujące w żydowskich sklepach poprzez publikowanie 
ich fotografii i nazwisk na tzw. czarnych listach), ponadto dużo miejsca poświęcało 

„żydokomunie” (zgodnie z jednym ze swoich haseł przewodnich: „Żydzi i komu-
niści – dwa wyrazy jedno znaczenie”). Ilustracja, zwykle stanowiąca dopełnienie 
artykułu, najczęściej widniała na pierwszej stronie, ale zdarzały się też mniej-
sze rysunki wewnątrz numeru. Nie miały one szczególnej wartości artystycznej, 
prawdopodobnie ich autorami byli amatorzy, pozostający dziś anonimowi (nie 
podpisani) albo trudni do identyfikacji (ze względu na nieczytelny podpis lub 
użyte tylko inicjały).

* * *

Wzorcem dla późniejszych poznańskich tytułów prasowych pod względem po-
dejmowanej tematyki antysemickiej i połączonej z nią ikonografii było czaso-
pismo, które zaczęło ukazywać się jeszcze w końcu lat dwudziestych. Mam na 
myśli „Czarną Księgę”, wydawaną nieregularnie w latach 1927-1932 w Poznaniu 

skiego” 1976, nr 1, s. 60; K. Osiński, Janusz Patalong. Między ideowością a zdradą, [w:] Oblicza zdrady?, 
red. K. Krajewski, Warszawa 2021, s. 383-431; K. Osiński, Janusz Patalong. Endek upadły, https://tygo-
dnikbydgoski.pl/historia/janusz-patalong-endek-upadly [dostęp: 1 października2021].

26 Być może należy go identyfikować z Marianem Romałą (1912-1984), poznańskim grafikiem, 
który „na marginesie rysował karykatury”. Zob.: J. Mulczyński, Słownik grafików Poznania…, s. 351-354.

27 Henryk Ulrich (1901-1937), powstaniec wielkopolski, żołnierz wojny polsko-bolszewickiej 
1920 roku, pracownik biurowy, członek Towarzystwa Czytelni Ludowych w Poznaniu. Zob.: Śp. Henryk 
Ulrich, „Dziennik Poznański”, nr 249, 1937, s. 5.
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przez Związek Samoobrony Społecznej „Rozwój”28. Miała ona dwa główne cele: 
ostrzeganie przed „wykonywanym planowo i systematycznie atakiem żydów na 
Wielkopolskę”29 oraz zapobieganie mu poprzez wspieranie hasła „Swój do swego” 
(korzystanie tylko z usług chrześcijańskich przedsiębiorców) i upublicznianie 
na łamach pisma nazwisk tych Polaków, którzy „podając rękę pomocną żydom, 
przyczynili się do osłabienia siły polskości ziem naszych”30. Piętnowano owych 

„popleczników żydowskich”, nazywanych również „sprzedawczykami”, „zaprzań-
cami sprawy narodowej”, „ludźmi bez miłości Ojczyzny”, „szkodnikami sprawy 
narodowej”, „żydofilami”31, za wynajmowanie ludności żydowskiej mieszkań, lo-
kali do prowadzenia sklepów, warsztatów rzemieślniczych, za sprzedaż kamienic, 
korzystanie z usług żydowskich kupców, firm lub wchodzenie z nimi w spółki. 
Bazę wizualną „Czarnej Księgi” stanowiły zaledwie trzy ilustracje umieszczane 
zamiennie w winiecie. Pierwszy rysunek przedstawiał scenę rozgrywającą się 
przed wejściem do miasta, które łatwo zidentyfikować dzięki napisowi na murze 
obronnym („Do Poznania”), umieszczonym nad bramą herbie, widocznej za mu-
rami sylwetce ratusza i ponadto przedstawionym w ramkach obok tytułu dwóm 
polskim symbolom Poznania: ratusza i katedry. Ten, który winien pełnić wartę 
u bram miasta, czyli strażnik, ubrany w mundur i wyposażony w nieodzowny 
atrybut, pęk kluczy, usnął na posterunku, co skutkowało tym, że przez bramę 
wbiegli Żydzi. Kilku z nich ubranych było w tradycyjny żydowski strój (chałat, 
jarmułka, charakterystyczny kaszkiet), inni już nowocześnie, po „europejsku” 
(surdut, cylinder), wszyscy zaś zostali wyposażeni w identyfikujące ich stereotypo-
we fizjonomie (wydatne, krzywe nosy i pejsy). Skradali się do miasta, korzystając 
z nieuwagi strażnika, a z okna muru przywoływali ich mieszkający już w Poznaniu 
współwyznawcy (il. 1). 

Na drugim rysunku z „Czarnej Księgi” czujny tym razem strażnik próbował 
zatrzasnąć bramę, by nie dopuścić do wtargnięcia do miasta nędznie ubranego, 
ale niosącego worek pieniędzy, Żyda. Strażnika z kolei starał się odepchnąć otyły, 
elegancko ubrany drugi Żyd32. Ostatnią ilustrację można by zaliczyć do kanonu 

28 Łącznie ukazało się zaledwie kilkanaście numerów pisma, z których każdy miał nakład, według 
deklaracji wydawców, od 10 do 20 tysięcy egzemplarzy. Wzorem dla niego była, jak pisał Karol Rzepecki 
w artykule programowym numeru pierwszego pisma w marcu 1927, Czarna Księga czyli Wykaz szkód 
wyrządzonych polskości przez komisyą kolonizacyjną, wydana we Lwowie w 1906 roku, a zawierająca 
nazwiska Polaków, którzy sprzedali swoje ziemie niemieckiej Komisji Kolonizacyjnej.

29 „Czarna Księga”, „Czarna Księga”, nr 1, 1927, s. 1.
30 Lista popierających żydów, „Czarna Księga”, nr 5, 1927, s. 3.
31 Wymienione określenia pojawiły się w następujących numerach czasopisma: „Czarna Księga”, 

„Czarna Księga”, nr 1, 1927, s. 1-3; Żydofile, „Czarna Księga” z grudnia 1932, s. 7. 
32 Autor nieustalony, [bez tytułu], „Czarna Księga”, nr 4, 1927, s. 1.
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Il. 1. Autor nieustalony, [bez tytułu], „Czarna Księga”, nr 1, 1927, s. 1

Il. 2. Autor nieustalony, [bez tytułu], „Czarna Księga”, nr 7, 1928, s. 1
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antysemickiej wizualnej propagandy. Scena rozgrywała się na łące przed niezi-
dentyfikowanym miasteczkiem (il. 2). Dorodną krowę, na której widniał napis 

„Polska”, jeden Żyd trzymał, a drugi doił. Jej mleko wypijali jednak tylko Żydzi, bo 
ubogo ubrani polscy chłopi w postawie proszącej stali przed Żydem, który bloko-
wał im dostęp do krowy33. Zwierzę symbolizuje Polskę i jej bogactwa, z których 
korzystają jednak nie „prawowici jej synowie”, tylko „obce przybłędy”, „najeźdźcy 
gospodarczy”, jak to opisywano w ulotce ilustrowanej omawianym rysunkiem34. 

W tych trzech ilustracjach zawiera się ideologiczny przekaz nie tylko pisma 
„Czarna Księga”, ale i innych czasopism antysemickich wydawanych w Poznaniu: 
trzeba zachowywać stałą czujność, ostrzegać przed niebezpieczeństwem żydow-
skim i czynnie mu się przeciwstawiać. Wróg, czyli Żyd, jest już bowiem wśród 
Polaków (jak to zostało ukazane na il. 1), wykorzystuje i przejmuje bogactwa 
goszczącej go Polski (il. 2), a brak czujności Polaków, lekceważenie zagrożenia, 
skutkować będzie jeszcze większym napływem niechcianych przybyszy i Polacy 
z gospodarzy staną się gośćmi i żebrakami. Taki przekaz płynął z „Czarnej Księgi”.

* * *

W wyniku kwerendy35 przeprowadzonej w pięciu wydawanych w Poznaniu czaso-
pismach antysemickich („Pająk”, „Pod Pręgierz”, „Samoobrona Narodu”, „Potęga 
Polski bez Żydów” i „Bez Pardonu”) zgromadziłam ponad 400 rysunków praso-
wych dotyczących szeroko rozumianej „kwestii żydowskiej”. Za „rysunek prasowy” 
uznaję, za Dariuszem Konstantynowem: 

wizualny komunikat publikowany w gazecie codziennej lub periodyku, zazwyczaj 
utrzymany w poetyce karykatury, posługujący się satyrą i humorem, sięgający po 
znane fakty czy też zrozumiałe skojarzenia, operujący utartymi, rozpowszechnionymi 
wyobrażeniami i ugruntowanymi stereotypami36. 

33 Rysunek ten pojawiał się często na łamach antysemickiej prasy, np. w „Pająku”, „Pod Pręgierz” 
czy „Samoobronie Narodu”.

34 Ulotkę antysemicką z omawianym rysunkiem rozpowszechniało wydawnictwo „Pod Pręgierz”, 
wzmacniając obraz tekstem: „Pięć milionów obcych przybłędów tuczy się i pasie mlekiem polskiej dojnej 
krowy… […] Przecz z żydowskim monopolem polskiego życia gospodarczego”.

35 Prowadząc kwerendę, korzystałam z egzemplarzy przechowywanych w Bibliotece Uniwersy-
teckiej w Poznaniu oraz z wersji cyfrowych udostępnionych w Cyfrowej Bibliotece Narodowej Polona 
i w Wielkopolskiej Bibliotece Cyfrowej. Zbiory te w dużym stopniu się uzupełniają, więc wyniki kwerendy 
można uznać za miarodajne i prawie kompletne (prawie, gdyż niestety nie wszystkie numery badanych 
czasopism się zachowały).

36 D. Konstantynów, Pogromy i inne akty przemocy fizycznej wobec Żydów w zwierciadle rysunków 
z pracy polskiej (1919-1939), [w:] Pogromy Żydów na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. 1: Literatura 
i sztuka, red. S. Buryła, Warszawa 2018, s. 321. 
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Podstawowym celem niniejszego artykułu jest opis, analiza i interpretacja 
wybranych, reprezentatywnych przykładów rysunków37 publikowanych w po-
znańskiej prasie antysemickiej lat trzydziestych XX stulecia. Zgromadzony 
zbiór uporządkowałam i podzieliłam na pięć głównych grup, w ich ramach 
dodatkowo wyodrębniałam kolejne tematy. Zaproponowany przeze mnie po-
dział jest subiektywny, wynika z analizy zgromadzonego materiału i przez to 
odbiega od kategorii wyodrębnionych przez Olafa Bergmanna, analizującego 
periodyki satyryczno-humorystyczne okresu Drugiej Rzeczypospolitej38 czy 
wspomnianego już Dariusza Konstantynowa, kuratora wystawy poświęconej 
antysemickim rysunkom z prasy polskiej dwudziestolecia międzywojennego, 
prezentowanej w 2013 roku w Żydowskim Instytucie Historycznym39. Biorąc 
pod uwagę specyfikę zebranego przeze mnie zbioru, dokonałam jego podziału 
na pięć głównych grup: 

1) Poznań i Wielkopolska „awangardą w walce z żydostwem”; 
2) Żydzi niebezpieczeństwem dla Polski;
3) Działania obronne wobec żydowskiego zagrożenia; 
4) Żydzi niebezpieczeństwem dla świata; 
5) Jak Żydzi wyglądają. 
Należy zaznaczyć, że prawie każdy rysunek można przypisać jednocześnie do 

kilku grup, zwykle bowiem poruszał on więcej niż jedno zagadnienie.

POZNAŃ I  WIELKOPOLSKA „AWANGARDĄ W WALCE Z ŻYDOSTWEM”

Pierwsza z wyróżnionych grup rysunków jest związana z podkreślaną przez wy-
dawców poznańskiej antysemickiej prasy opinią, że zachodnie dzielnice Polski 

„mają normalny układ społeczny”40, czyli mieszka w nich stosunkowo niewielu 
Żydów, a większościową grupę narodowościową stanowią Polacy. W przekonaniu 
wielu zorientowanych narodowo publicystów zachodnie województwa (poznańskie, 
pomorskie) mogły z tej przyczyny stanowić wzór dla innych części Polski. Nale-

37 W omawianych czasopismach ilustrację stanowiły także fotografie i ilustrowane reklamy, które 
jednak wymagałyby odrębnego opisu i analizy.

38 O. Bergmann, Problematyka żydowska w karykaturach polskich czasopism satyrycznych Drugiej 
Rzeczypospolitej, „Kwartalnik Historii Żydów” 2011, nr 4 (240), s. 463-490.

39 D. Konstantynów, Antysemickie rysunki z prasy polskiej 1919-1939, [w:] „Obcy i niemili”. Anty-
semickie rysunki z prasy polskiej 1919-1939, Warszawa 2013, s. 35-48. W wydawnictwie tym znalazł się 
obszerny i niezwykle pomocny w badaniach nad antysemickimi rysunkami „Katalog ilustracji” (s. 67-131). 
Dla spójności z nim w niniejszym artykule posługuję się podobną formułą opisu rysunków (autor, tytuł, 
czasopismo).

40 Wielkopolanie nie kupujcie u Żydów!, „Czarna Księga” z listopada/grudnia 1929, s. 1.
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żało jednak dostrzegać „żydowskie niebezpieczeństwo”, gdyż „wróg już zwyciężył 
w Małopolsce i w Kongresówce, zaczyna się usadawiać na Śląsku i na Pomorzu, 
a jeżeli padnie ostatni nasz szaniec, którym jest Wielkopolska, to wtedy jego zwy-
cięstwo będzie zupełnym”41.

W „Czarnej Księdze” w lipcu 1927 z jednej strony donoszono, że Wielkopolska 
została z „żydowskiego elementu oczyszczoną do tego stopnia, że dziś stanowi 
najczystszą pod względem narodowościowym dzielnicę Polski”, z drugiej zaś 
strony ostrzegano, że jej i Pomorzu „grozi ponowny zalew żydów”42. Kilka lat 
później, w 1933 roku w „Pod Pręgierz” nagłówki krzyczały: „Poznań chałacieje! 
Wszelkie szumowiny z Nalewek garną się i kryją pod dachami Poznania”43. Obawy 
związane z napływem ludności żydowskiej znajdowały odzwierciedlenie także 
w rysunkach. Autorzy często odwoływali się w nich do warszawskich Nalewek, 
traktując je symbolicznie jako centrum żydowskiego świata w Rzeczypospolitej. 
Tak np. rysunek niezidentyfikowanego autora, podpisującego się „Monedula”, 
przedstawiał budzącą grozę, przerysowaną twarz Żyda-potwora, w czapce z na-
pisem „Nalewki”, z którego rozwartej paszczy wyruszały tłumy Żydów, niosą-
cych w świat takie występki, jak paserstwo, handel żywym towarem, komunizm, 
przekupstwo, dezercja, prostytucja, złodziejstwo44. Na innym rysunku ukazano 
wybuch kotła z napisem „Nalewki”. Wskutek eksplozji grupa Żydów (identyfikują 
ich twarze ze stereotypowymi garbatymi nosami) została wyrzucona w powietrze 
i lecąc zmierzała w stronę miasta z napisem „Poznań”. By wzmocnić odczytanie 
ilustracji, podpisano ją: „Na Nalewkach pękł kocioł i wszelkie odpadki z kałem 
zalewają Poznań” (il. 3).

Mimo że wydawcy pism antysemickich robili wiele, by Poznań stał się niego-
ścinnym dla Żydów miastem, ci – w przekonaniu owych wydawców – ciągle doń 
przybywali, nie bacząc na trudności. Kazimierz Grus przedstawił grupę Żydów 

„nowoczesnych” (ubranych w meloniki i garnitury) i „tradycyjnych” (noszących 
chałaty i charakterystyczne nakrycia głowy), wspólnie trzymających taran zakoń-
czony głową Żyda i próbujących owym taranem przebić bramę z napisem „Poznań” 
(il. 4). Zwraca uwagę szczególne wyeksponowanie nosów – nieproporcjonalnie 
dużych w stosunku do reszty twarzy, jako dominującego elementu stereotypowe-
go wyobrażenia o żydowskiej fizjonomii. Całość uzupełnia tytuł („Żydzi atakują 
Poznań”) i komentarz stanowiący zapis dialogu pomiędzy dwoma interlokutorami 

41 Do czynu!, „Pająk” JK, nr 1, 1930, s. 1.
42 Jak mamy walczyć z zalewem żydowskim, „Czarna Księga”, nr 4, 1927, s. 1.
43 „Pod Pręgierz”, nr 4, 1933, s. 1.
44 Był to rysunek często wykorzystywany w prasie antysemickiej, m.in. w „Szabeskurierze” (nr 12, 

1928, s. 1), „Pająku” (nr 10, [1930], s. 1) i „Pod Pręgierz” (nr 23, 1937, s. 1).
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Il. 3. Autor nieustalony, [bez tytułu], „Pająk”, nr 18, [1931], s. 4

Il. 4. Kazimierz Grus, Żydzi atakują Poznań, „Pod Pręgierz”, nr 34, 1933, s. 3
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(„– Czy można rozbić głową mur?, – Żydzi twierdzą, że nie tylko można rozbić 
głową mur – ale nawet wyłamać nosem bramę”)45.

Szczególną rolę Poznania podkreślali redaktorzy czasopisma „Potęga Polski 
bez Żydów”. Deklarowali oni, że postanowili swój tygodnik wydawać w „pra-
starym i odwiecznie polskim, grodzie Przemysława”, gdyż ich zdaniem był on 

„awangardą w walce o odżydzenie Polski”, „sercem i mózgiem walki ekonomicznej” 
z Żydami, a „miasta, miasteczka i osady wiejskie” Wielkopolski, Pomorza i Ślą-
ska „z prawdziwym heroizmem bronią się przed zalewem żydowskim”46. Z kolei 
ilustratorzy, przede wszystkim „Pająka” i „Pod Pręgierz”, w licznych rysunkach 
dawali wyraz przekonaniu o przywództwie Poznania w procesie uświadamiania 
Polaków o żydowskim zagrożeniu. Jedna z prac przedstawiała umundurowanego 
poznaniaka, trzymającego w ręku kulę, z której rozchodziły się promienie oświe-
cające mieszkańców Wilna, Warszawy, Brześcia Litewskiego, Krakowa i Lwowa. 
Wzbudzały one pozytywne reakcje Polaków, wyciągających ręce w stronę blasku, 
natomiast Żydzi zasłaniali twarze przed oślepiających ich światłem i salwowali 
się ucieczką47. W centrum innego rysunku umieszczono postać młodej kobiety, 
alegorii Polski, otoczonej emblematami polskich miast (Wilna, Warszawy, Lwowa, 
Krakowa i Poznania). Cały kraj spowijała pajęcza sieć, snuta przez Żydów-pająki, 
jedyna wyrwa w niej została uczyniona przez wyruszającego z Poznania mężczy-
znę na koniu z mieczem w ręku, spieszącego na pomoc pozostałym miastom48. 
Postać wojownika może być utożsamiana ze św. Marcinem, będącym najbardziej 
popularnym poznańskim świętym obok patronów miasta św. św. Piotra i Pawła. 
Ci zaś zostali przedstawieni na innym rysunku, na którym z pomocą Orła Białego 
walczyli z kradnącymi klucze do miasta Żydami-krukami49. Także kolejny symbol 
Poznania, Wieża Górnośląska, został wykorzystany na ilustracji – dwie postaci, 

45 K. Grus, Żydzi atakują Poznań, „Pod Pręgierz”, nr 34, 1933, s. 3.
46 Do Czytelnika, „Potęga Polski bez Żydów”, nr 1, 1936, s. 2.
47 W „Pająku” (nr 2, 1930, s. 1; nr 11, [1931], s. 6) rysunek ten, sygnowany przez „Głupiego goja”, 

podpisano: „Przeciw ciemnościom promień oświaty, niechaj zawita do każdej chaty! Światło rozpędzi 
wszelkie gadziny i nas uwolni od żydowiny!”, a w „Pod Pręgierz” (nr 32, 1937, s. 2) obszernie skomen-
towano: „Promienie oświaty rzucane z Wielkopolski w głąb naszego kraju, rażą i oślepiają przybłędów 
żydowskich. Jak Polska długa i szeroka rozbrzmiewa „wielkopolskie” hasło „swój do swego po swoje”! 
Zachód oświeca Wschód, chociaż słońce wschodzi nie na Zachodzie. Polacy innych dzielnic „bronią 
Wielkopolan” oczyszczają zagony z chwastów żydowskich! Bojkot! Bojkot! Bojkot! Rozlega się echem trzask 
rozpadanych kajdan czwartego zaborcy po wszystkich miastach naszej pięknej Słowiańskiej Ojczyzny!”.

48 Mies, Pająki, „Pająk”, nr 8, [1931], s. 1; Mies, Polska żywi 4 miljony „pająków”, „Pod Pręgierz”, 
nr 29, 1933, s. 1.

49 Istniały dwie wersje tego rysunku, różniące się szczegółami. Zob.: Autor nieustalony, Herb 
m. Poznania w walce z krukami, „Pająk” JK, rok 3, [1931], nr 9, s. 1; Autor nieustalony, [bez tytułu], „Pod 
Pręgierz”, nr 32, 1934, s. 1.
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Żyd i Polak, wspinały się na nią w wyścigu, który pierwszy zawiesi na jej szczycie 
flagę – z gwiazdą Dawida czy polską50.

Jednym z często występujących motywów w ikonografii antysemickiej był 
w omawianym okresie Żyd-pająk, będący jednocześnie krwiopijcą. Jako taki wła-
śnie został przedstawiony na rysunku (il. 5) sygnowanym przez „Głupiego goja”. 
U stóp drzewa leżała złożona snem niewiasta, symbolizująca Warszawę, nad którą 
zwisał Żyd-pająk, przygotowany do wyssania z niej krwi. Na pomoc kobiecie 
zmierzał jednak dzierżący w ręku miecz rycerz z Poznania. Obrazkowi towarzyszył 
wiersz-bajka, Królewna, wampir i rycerz:

50 Autor nieustalony, [bez tytułu], „Pod Pręgierz”, nr 14, 1935, s. 1; nr 19, 1937, s. 1.

Il. 5. Głupi goj, [bez tytułu], „Pająk”, nr 7, 1930, s. 1
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Ty śpisz, Warszawo, jak te królewny,
O których bajka nas uczy,
Nie wiesz, że wampir, zbyt siebie pewny,
Krwią twoją chciwie się tuczy…
Gdzie rycerz, który do walki wyjdzie?
Czy w Polsce nie ma już męztwa?
Patrz! Z Wielkopolski zbawienie przyjdzie,
Blizka już chwila zwycięstwa!51

Śpiąca kobieta w zbroi, z mieczem u boku i odłożonym hełmem, została na-
rysowana w manierze naśladującej styl warszawskiego Stowarzyszenia Artystów 
Polskich „Rytm”, politycznie związanego ze środowiskiem piłsudczyków. Tak scha-
rakteryzowana Warszawa jawi się jako naiwna ofiara, nieświadoma grożącego jej 
niebezpieczeństwa, a ratunkiem dla niej i zarazem całej Polski może być tylko 
Poznań, ideologicznie związany z Narodową Demokracją.

W międzywojennej Rzeczypospolitej silne były echa niedawnego podziału 
ziem polskich pomiędzy trzech zaborców i dobrze się miały stereotypy dzielnicowe, 
szczególnie ten przedstawiający Wielkopolskę jako silną ekonomicznie i dobrze 
rozwiniętą gospodarczo. Jeśli to stereotypowe myślenie pokrywało się z przeko-
naniem, że tylko region poznański potrafi stawić opór „łasym na jej bogactwo”52 
Żydom, musiało to znaleźć odzwierciedlenie w rysunku (il. 6), który kilkukrotnie 
pojawiał się na łamach „Pająka” i w tygodniku „Pod Pręgierz”. Przedstawiał on 
poszczególne dzielnice Polski wyobrażone jako barany. Kongresówka i Galicja 
stały potulnie, już „gołe”, oskubane z wełny, którą pakowali do wypchanych wo-
rów uśmiechnięci Żydzi, jedynie Wielkopolska, nieostrzyżona, „pokazywała rogi” 
i szarżowała na otaczających ją Żydów. Pozbawione runa barany płakały nad swym 
losem, a wokół nich trwał radosny taniec Żydów. Tylko w Wielkopolsce toczyła się 
nadal walka – atakowało ją wielu Żydów, próbowało schwytać w lasso, lecz ta się 
nie poddała, jej szarża przyniosła efekty, bo wokół niej leżało wielu pokonanych, 
pobitych Żydów. Narracja towarzysząca rysunkowi z biegiem lat się zmieniała. 
W roku 1931 w „Pająku” pisano o jednym baranie, który „zdobył się na odwagę: 
bodzie żydów z lewej i z prawej, z chwilą kiedy bracia jego już dawno pozwolili 
się ostrzydz [sic!] z wełny, a teraz im zimno…”53. Dwa lata później „barany repre-
zentujące Kongresówkę i Galicję poczuły mróz na skórze […] i rozpoczęły ostrą 

51 Królewna, wampir i rycerz, „Pająk”, nr 7, [1930], s. 1. Rysunek ten wykorzystano później także 
jako ilustrację towarzyszącą artykułowi Pająki („Pająk”, nr 8, [1931], s. 2).

52 „Pod Pręgierz”, nr 7, 1937, s. 1.
53 Monedula, „Barany” są wciąż aktualne, „Pająk”, nr 11, [1930], s. 4.
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reakcję”, posuwając się „nawet do czynnych, właściwie «rękoczynnych» wystąpień 
antyżydowskich”, podczas gdy w Poznańskiem społeczeństwo „ukołysane własną 
wiarą w niedostępność Wielkopolski dla Żydów – spoczęło na laurach i pozwo-
liło wkraść się do Poznania całym zastępom plugawych żydowinów”54. Z kolei 
w 1937 roku rysunek towarzyszył artykułowi A teraz kolej na nas!, w którym au-

54 Obszerny komentarz umieszczony pod rysunkiem: Monedula, Nie bądźmy temi baranami, „Pod 
Pręgierz”, nr 23, 1933, s. 1.

Il. 6. Monedula, Nie bądźmy temi baranami, „Pod Pręgierz”, nr 23, 1933, s. 1
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tor nie szczędził słów pochwały dla, co prawda „późnej”, ale „stanowczej reakcji 
społeczeństwa polskiego b. Kongresówki i Małopolski” i jego udziału w „akcji 
odżydzeniowej”. Z niepokojem stwierdzał też, że tymczasem społeczeństwo wiel-
kopolskie „zbyt sobie bagatelizuje zwiększający się stale napływ żydostwa”, ale 
kończył już optymistycznie uważając, że „Wielkopolska i Pomorze zbyt wysoko 
stoją kulturalnie i społecznie, by miały stać się bezwolnym barankiem w łapach 
żydowskich oprawców”55.

Przynależność geograficzna i administracyjna do Wielkopolski zobowiązywała 
do walki z „żydostwem”, o czym byli przekonani wydawcy omawianych pism an-
tysemickich. Gdy w 1937 roku do województwa poznańskiego przyłączono cztery 
powiaty: kaliski, koniński, kolski i turecki, publicysta „Bez Pardonu”, wyrażając 
radość z powrotu Kalisza do „wielkopolskiej macierzy”, jednocześnie zauważał, że 

„zaliczyć go należy […] do owych nieszczęsnych miast, w których kapitał żydowski 
usadowił się na dobre”. A skoro Kaliszanie znaleźć się mieli w:

granicach Wielkopolski, zachodniej połaci kraju, gdzie walka z żydowską zachłan-
nością pełnym i silnym płomieniem rozgorzała, i trudno nie wymagać od Was, że 
będziecie musieli solidarnie z Poznańczykami ten ogień podniecać skutecznie i tak 
długo, jak długo będzie wymagała potrzeba oświecania drogi żydowskim przybłędom 
do ich obiecanej ziemi56. 

Artykułowi towarzyszył rysunek, na którym noga z napisem „Kalisz” z im-
petem kopie mężczyznę z pejsami i wydatnym nosem. Podpis uzupełnia treść 
artykułu: „«Zbyt wielka miara zbrodni» – Rzekł ongiś Zawisza, / Więc w sensie 
słów powyższych – Precz żydzie z Kalisza!”. Także i Koło – jak pisano w „Bez Par-
donu” – dotychczas „dotknięte zarazą żydowską”, po przyłączeniu do Wielkopolski 
wzięło udział „w ogólnej ofenzywie [sic!] Polaków przeciwko żydom”, organizując 
w październiku 1937 „Tydzień Kupca i Rzemieślnika”, podczas którego prezentowali 
się kupcy i przemysłowcy polscy. Zdaniem publicysty „Bez Pardonu” efekt tego 
przedsięwzięcia mógł być tylko jeden: „Błędne koło żydowskich sępów krążących 
dokoła czcigodnego gmachu ratusza w staropolskim mieście Kole musi zdechnąć 
i przepaść na wieki”57. Słowa te ilustrował niewyszukany rysunek (il. 7) przedsta-
wiający ratusz w Kole i latających wokół jego wieży Żydów-kruki, mających nie 
tylko głowy z charakterystycznymi dużymi nosami i widocznymi pejsami, ale 
i trzymających w szponach symbole komunizmu (gwiazdę, młot i sierp).

55 A teraz kolej na nas!, „Pod Pręgierz”, nr 7, 1937, s. 1-2.
56 Kalisz do Wielkopolski, „Bez Pardonu”, nr 1a, 1938, s. 1.
57 Tydzień Kupca i Rzemieślnika Polskiego, „Bez Pardonu”, nr 11-12, 1937, s. 1.
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Il. 7. Szym., [bez tytułu], „Bez Pardonu”, nr 11-12, 1937, s. 1

ŻYDZI NIEBEZPIECZEŃSTWEM DLA POLSKI

Czytelnikom antysemickich pism nie tylko bezustannie przypominano o „nie-
bezpieczeństwie żydowskim” i podkreślano wiodącą rolę Wielkopolski i Poznania 
w walce z nim, ale też wskazywano konkretnie, jakim nieszczęściem dla Polski są 
jej żydowscy mieszkańcy.
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W narracji narodowych publicystów Żydzi określani byli mianem „gości” na 
polskiej ziemi, którzy nie doceniając dobroci gospodarzy, wykorzystując ich dobro-
duszność, przekształcali się w „przybłędów”, „wrogów zewnętrznych”, „zdrajców”58. 

„Za gościnę, chleb i obywatelstwo odwdzięczają się żydzi Polsce, kopiąc pod nią 
grób”. Taki podpis widniał pod rysunkiem przedstawiającym siedzącą na tronie 
kobietę-Polskę, otaczaną przez skradających się ku niej Żydom trzymającym w rę-
kach Talmud, Protokoły mędrców Syjonu i łopatę do kopania grobu (w tle można 
dostrzec trumnę), podczas gdy niespodziewająca się niczego złego władczyni 
wyciągała ku nim chleb i kartkę z napisem „Tolerancja”59. Żydów zwano także 

„czwartym zaborcą”. Jako takiego sportretowano Żyda na ilustracji zamieszczonej 
w tygodniku „Pod Pręgierz”. W centrum rysunku umieszczono młodą kobietę – 
alegorię Polski – w czapce krakowiaka. Kobieta trzymała w ręku zerwane kajdany, 
otaczały ją portrety czterech zasłużonych dla odzyskania przez Polskę niepodległo-
ści polityków i wojskowych (Ignacego Jana Paderewskiego, Romana Dmowskiego, 
Józefa Hallera i Józefa Piłsudskiego) oraz gotowych do boju żołnierzy. Z rysunku 
przebija atmosfera uniesienia, poczucia doniosłości chwili, której nie odczuwał 
tylko Żyd – spokojnie siedzący na odrzuconym z grobu głazie, z przebiegłym 
uśmiechem, trzymający w ręku worek z pieniędzmi. Rysunek, nawiązujący do 
rocznicy wyzwolenia Polski, opatrzono tytułem („15 lat temu”) i obszernym ko-
mentarzem („Gdy Chrystus Pan zmartwychwstał, został odwalony jeden kamień, 
na którym siedział Anioł Gabryel. – Gdy Polska zmartwychwstała – odwalono 
trzy kamienie – Rosja, Niemcy i Austrja – pozostał zaś żyd. Kiedyż więc Polacy 
obchodzić będą rocznicę oswobodzenia swego kraju z czwartego zaborcy?”)60.

Animalizacja Żydów, czyli nadawanie im cech zwierzęcych, miało za zadanie 
ich odczłowieczenie. Często przedstawiani byli np. jako ptaki budzące negatywne 
skojarzenia – sępy, fikcyjne, pseudonaukowe „pejsacze”61 czy kruki krążące nad 
polskimi miastami62 (il. 7) lub rozdziobujące pisklęta. Takie kruki pojawiły się na 
rysunku (il. 8) opublikowanym w czasopiśmie „Pod Pręgierz” w 1934 roku. Dwaj 
Żydzi-kruki pochylali się nad leżącym między nimi orlęciem, symbolizującym 
Polskę. Całość opatrzono podpisem: „Kruk krukowi oka nie wykole, / Kiedy inny 
żer leży na stole”.

58 A. Cała, Żyd – wróg odwieczny? Antysemityzm w Polsce i jego źródła, Warszawa 2012, s. 329-330.
59 Autor nieustalony, [bez tytułu], „Samoobrona Narodu”, nr 14, 1938, s. 1.
60 Autor nieustalony, 15 lat temu, „Pod Pręgierz”, nr 33, 1933, s. 1.
61 „Pejsacz pospolity” został w czasopiśmie „Pod Pręgierz” zobrazowany i opisany na wzór hasła 

z atlasu przyrodniczego. Zob.: Pejsacz, „Pod Pręgierz”, nr 28, 1933, s. 4.
62 Ten motyw był bardzo popularny – stado kruków krążące nad Poznaniem przedstawiono na 

rysunkach m.in. w „Kurierze Poznańskim” (Kazimierz Grus, Za żerem, „Kurier Poznański”, nr 541, 1933, 
s. 5) i „Pod Pręgierz” (Autor nieustalony, [bez tytułu], „Pod Pręgierz”, nr 34, 1933, s. 2). Zob.: również il. 7.
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Il. 8. Autor nieustalony, [bez tytułu], „Pod Pręgierz”, nr 12, 1934, s. 2

Częstym motywem ikonografii antysemickiej był Żyd-krwiopijca, przy czym 
Żyd mógł występować tu jako pająk, pijawka, pasożyt, robactwo63. Na rysun-
ku Zygmunta Świerczyńskiego przedstawiono z kolei zdehumanizowaną postać 
stwora, obracającego korbą maszyny, która czerpała krew za pośrednictwem węży 
prowadzących od ciał zniewolonych ludzi stojących nad brzegiem krwawego mo-
rza (il. 9). Krwawego, bo właśnie doń krew owych nieszczęśników spływała. A na 
morzu, w łodzi, siedzieli uśmiechnięci, rozradowani Żydzi. Na burcie stateczku 
znalazła się nazwa „Łódź”, gdyż rysunek ilustrował artykuł poświęcony właśnie 
temu miastu, w którym, jak twierdził autor podpisujący się jako Wiesław Sęp, 
handel przejmują Żydzi, a „bracia nasi […] z głodu i nędzy giną”64.

63 Zob. rozdz.: „Odczłowieczające formuły” w pracy I. Jeziorskiego, Od obcości do symulakrum. 
Obraz Żyda w Polsce w XX wieku, Kraków 2009, s. 206-220.

64 W. Sęp, Co słychać i jak sprawa przedstawia się w Łodzi, w mieście opanowanem prawie całko-
wicie przez żydów?, „Pod Pręgierz”, nr 12, 1933, s. 2. Poznańskie antysemickie pisma poświęcały uwagę 
nie tylko Wielkopolsce, pisały też o innych dzielnicach, a ilustratorzy dorzucali do artykułów rysunki. 
Zob. np.: D. Konstantynów, Gdynia i Żydzi w antysemickich rysunkach z prasy II Rzeczypospolitej, „Porta 
Aurea” 2020, nr 19, s. 174-191.
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Il. 9. Zygmunt Świerczyński, [bez tytułu], „Pod Pręgierz”, nr 12, 1933, s. 2

Celem, który łączył wydawców wszystkich poznańskich czasopism antyse-
mickich lat trzydziestych XX w. było całkowite usunięcie Żydów z polskiego życia 
ekonomicznego. Ich zdaniem to właśnie Żydzi byli czynnikiem destrukcyjnym, 
który niszczy polski handel, przemysł, całą gospodarkę. Temu przekonaniu dawali 
wyraz także rysownicy, przedstawiając np. Merkurego, mitologicznego opiekuna 
handlu i ekonomii, z napisem na przepasce biodrowej „Handel i przemysł polski”, 
niewolonego przez Żydów65 albo Molocha, pokazanego jako upiorny olbrzym 
z pejsami, groźnymi ślepiami, który rozczapierzając szpony, pochylał się nad 
panoramą z warszawską kolumną Zygmunta, poznańskim ratuszem, kościołami 
i fabrykami66. Tytuł („Moloch żydowski zagarnął w swe pazury wszystkie bogac-
twa Polski”) i obszerny podpis („Wszystkie miasta, miasteczka, wsie, dwory, lasy, 

65 Monedula, [bez tytułu], „Pająk”, nr 8, 1930, s. 4. Rysunek opatrzono podpisem: „Patrz Polaku 
co Ciebie boli: … Handel i przemysł twój w niewoli!”.

66 Autor nieustalony, Moloch żydowski zagarnął w swe pazury wszystkie bogactwa Polski, „Pod 
Pręgierz”, nr 37, 1934, s. 1. Warto odnotować, że rysunek ten wybrano na główny motyw promujący 
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wody, łąki – złupiło plemię Izraela od naszych pradziadów. Głodny, nienasyco-
ny nigdy Moloch żydowski wyciąga drapieżne szpony po nowe zdobycze”) nie 
pozostawiały wątpliwości, kogo należy się bać, z kim należy walczyć. Czytelny 
w swej wymowie, a dodatkowo wzbudzający poczucie obrzydzenia, był także 
rysunek (il. 10) zamieszczony w czasopiśmie „Samoobrona Narodu” z 1938 roku. 
Autor, przedstawiając „potworne trzy żydowskie polipy, rosnące na polskiej ziemi 
i wysysające z niej najpożywniejsze soki”, nie tylko w „twarzach” polipów-wierzb 
wyraźnie zaznaczył wszystkie cechy stereotypowego wyobrażenia o żydowskiej 
fizjonomii, ale dodatkowo je zdeformował. Opisał je jako „Fabrykacja”, „Hurt” 
i „Detal”, a wokół pni, z których wyrastają polipy, umieścił głazy z symbolami 
masońskim, żydowskim i sowieckim. Po prawej stronie obrazka można z kolei 
dostrzec stopę wbijającą w ziemię łopatę z napisem na trzonku „Swój do swego”. 
Podpis nie tylko identyfikował wroga, ale też wskazywał sposób jego pokonania, 
zniszczenia poprzez realizowanie hasła „swój do swego po swoje”67.

Il. 10. Autor nieustalony, [bez tytułu], „Samoobrona Narodu”, nr 30, 1938, s. 1

wystawę „Obcy i niemili”. Antysemickie rysunki z prasy polskiej 1919-1939, prezentowaną w Żydowskim 
Instytucie Historycznym w 2013 roku. 

67 Rysunek towarzyszył artykułowi Przewaga ekonomiczna żydów, „Samoobrona Narodu”, nr 30, 
1938, s. 1.
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Atrybutem postaci Żyda w  ikonografii antysemickiej często był pieniądz68. 
W omawianych rysunkach był to zazwyczaj worek pieniędzy, na którym siedział 
bogaty, otyły Żyd, a pod którym leżeli przygnieceni ci, z których wyzysku udało się ów 
kapitał zdobyć. W jednym z numerów „Samoobrony Narodu” z 1938 roku ilustracja 
tego typu69 została podpisana następująco: „Ten kapitał żydowski, przygniatający nas 
swym ciężarem na każdy[m] kroku – to majątek nasz, zagrabiony nam lichwą, oszu-
stwem, podstępem. Polska będzie bogata i silna, gdy majątek ten wróci do nas” (il. 11).

Il. 11. S. (?), [bez tytułu], „Samoobrona Narodu”, nr 40, 1938, s. 1

68 W latach osiemdziesiątych XX w. jak pisze Joanna Tokarska-Bakir, pojawił się „wzór ikonogra-
ficzny zupełnie świeżej daty, przedstawiający tak zwanego Żyda z pieniążkiem. […] W Polsce, która nie 
przerobiła swojej lekcji po Holokauście, Żyd wciąż kojarzy się z pieniędzmi (sakiewka to antyjudaistyczny 
atrybut od XIV wieku)”. J. Tokarska-Bakir, Żyd z pieniążkiem raz jeszcze, [w:] Na szczęście to Żyd. Polskie 
figurki Żydów, red. E. Lehrer, Kraków 2014, s. 190-192.

69 Była to ilustracja artykułu Żądamy zwrotu zagrabionego mienia, „Samoobrona Narodu”, nr 40, 
1938, s. 1.
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Siedzący na workach pieniędzy Żydzi są też elementem rysunku (il. 12), któ-
rego motyw należał do popularnych w prawicowej prasie, mianowicie pojazdu 
powożonego przez Żydów, a ciągniętego przez Polaków, którymi mogli być chłopi, 
robotnicy, inteligenci. Ilustracja przedstawiała rzeczywistość polską widzianą 
oczami redakcji „Samoobrony Narodu”, ale podpis („W ten sposób nie ujedzie-
my! – Ciężar czterech miljonów żydów przerasta nasze siły. Usuńmy uciążliwy 
i dokuczliwy balast, zatrzymując zrabowane nam skarby, a wóz państwowy potoczy 
się gładko”) podsuwał już konkretne rozwiązania: należy Żydów z Polski usunąć, 
np. zmuszając do emigracji, należy odebrać im majątki, które tak naprawdę są 
polskimi włościami, a dzięki temu wszystkie problemy ekonomiczne młodego 
państwa nadwiślańskiego zostaną rozwiązane. Spodziewano się też, że dzięki temu 
zniknie z Polski przestępczość, bo, zdaniem publicysty „Samoobrony Narodu”, 
udział Żydów w „popełnianiu przestępstw najróżniejszych kategorii dochodzi 
nieraz do 98%, jak w zbrodniach wymierzonych przeciw całości państwa, w fi-
nansowaniu przemytu, w handlu żywym towarem itp.”70. Ten katalog nieprawości 

70 Zbrodniarze, „Samoobrona Narodu”, nr 8, 1938, s. 1.

Il. 12. S. (?), [bez tytułu], „Samoobrona Narodu”, nr 12, 1938, s. 1
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i grzechów, które przypisywano Żydom, twórczo rozwinął autor ilustracji71 towa-
rzyszącej artykułowi, podpisanej następująco: „Wspaniałe drzewo! – Podlewane 
wodą z chrzcielnicy rodziłoby najsmaczniejsze owoce. Gdy jednak pielęgnują je 
ogrodnicy kahalni, wydaje owoce trujące”. Owo drzewo to alegoria Polski, pod-
lewanej przez trzy podejrzane indywidua o karykaturalnych rysach semickich, 
trzymające w rękach konewki z symbolami gwiazdy Dawida, sierpa i młota oraz 
cyrkla i węgielnicy. Należało to odczytać w ten sposób, że podlewane ideologią 
żydowską, komunistyczną i masońską drzewo rodzi złe owoce. I faktycznie zwisają 
z niego zdeformowane jabłka z napisami: gwałty, morderstwo, niewola, egoizm, 
chciwość, materializm, bluźnierstwo, nienawiść, znęcanie, uwodzicielstwo, depra-
wacja, bezbożnictwo, przekupstwo, zabójstwo, malwersacja, fałszerstwo, zdrada, 
oszustwo, szpiegostwo, wyzysk itp. 

Według narracji pism antysemickich, Polska nie tylko musiała zmagać się 
z obecnością ludności żydowskiej w jej granicach. Problemem był też napływ 

„nowych” Żydów. W 1933 roku tygodnik „Pod Pręgierz” umieścił na stronie ty-
tułowej ilustrację, na której Żydów przedstawiono jako szczury uciekające przed 
płonącymi pochodniami trzymanymi w ręku przez Adolfa Hitlera. Schronienie 
mieli znaleźć w Polsce, do której zapraszał ich Żyd, tym razem w ludzkiej postaci. 
Ilustracja towarzyszyła artykułowi traktującemu o wycieczce berlińskich Żydów 
do Poznania, w którym autor donosił o powitaniu członków niemieckiego „Verein 
Heimatstreuer Posener” przez „oczekującą na ich przyjazd gromadą Żydów po-
znańskich, którzy na czułe uściski i powitania odpowiadali niemniej czułemi uści-
skami”72 (il. 13). Rysunek z jednej strony wyrażał uznanie dla Niemiec, które dzięki 
Hitlerowi żywym ogniem pochodni, czyli zdecydowanymi działaniami wypędzali 
ze swojego kraju plagę „szczurów żydowskich”, a z drugiej strony wskazywał, że 
Polską rządzą Żydzi-przebierańcy. Postać Żyda na rysunku ubrana została bowiem 
w tradycyjny chałat, lecz jednocześnie miał on na głowie czapkę krakowiaka. Takich 
przebierańców należało się strzec, bo to oni otwierali bramy Polski przed swoimi 
współwyznawcami. Ilustrator wzmocnił przekaz rysunku umieszczając w nim 
herb Polski – orła płaczącego nad losem swojego kraju. Rysunek był komentarzem 
redakcji do nasilającej się antyżydowskiej polityki w nazistowskich Niemczech, 
która to polityka była przez polskich antysemitów akceptowana. Problemem były 
jedynie jej konsekwencje, czyli napływ Żydów do Polski. W 1938 roku artykułowi 
o masowym opuszczaniu Niemiec, Austrii, Włoch, Rumunii i Czechosłowacji 
przez ludność żydowską towarzyszył rysunek przedstawiający trzech Żydów z wa-

71 S. (?), [bez tytułu], „Samoobrona Narodu”, nr 8, 1938, s. 1.
72 Znowu 300 żydów przywędrowało do Poznania, „Pod Pręgierz”, nr 25, 1933, nr 25, s. 2.
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lizkami w rękach (opisanymi jako „z Czechosłowacji”, „Z Niem[iec]”, „Z Włoch”) 
chwytającymi za klamkę drzwi z napisem Polska, które od wewnątrz próbował 
zatrzasnąć ubrany w mundur mężczyzna73.

Il. 13. Autor nieustalony, [bez tytułu], „Pod Pręgierz”, nr 25, 1933, s. 1

Jako podsumowanie rysunków, które zaliczam do wyodrębnionej grupy użyję 
ilustracji z czasopisma „Samoobrona Narodu” towarzyszącej listowi oburzonego 
kupca polskiego, mieszkańca pewnego „zażydzonego” miasta, który został zmu-
szony przez jednego z klientów („wpływowego żyda, z którym bardzo muszę się 
liczyć”74) do zakupu książki traktującej o aktywnym udziale ludności żydowskiej 
w walce o niepodległość Polski75 (il. 14). Centralną postacią rysunku był leżący 
chudy mężczyzna, w domyśle Polak, wyglądający na przerażonego i bezradnego, na 

73 Autor nieustalony, [bez tytułu], „Bez Pardonu”, nr 9-10, 1938, s. 1.
74 Swoją drogą bardzo odważne wyznanie na łamach pisma, które wszystkich utrzymujących 

jakiekolwiek, a zwłaszcza handlowe, stosunki z Żydami, w niewybredny sposób piętnowało.
75 Chaskielewicze przy robocie. Znamienny list, „Samoobrona Narodu”, nr 6, 1939, s. 1.
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którym siedział i przygniatał go do ziemi otyły, elegancko ubrany Żyd. Ten żydowski 
kupiec-przedsiębiorca wbijał ogromny nóż z napisem „wpływy żydowskie” w gar-
dło powalonego, a jednocześnie drugą ręką sięgał do jego kieszeni – równocześnie 
zatem zabijał i okradał. W tym zbrodniczym przedsięwzięciu pomagał mu ubrany 
w garnitur towarzysz, bezceremonialnie trzymający Polaka za włosy i wciskający 
mu w usta książkę zatytułowaną „Fakty historyczne”, z której wychylał się jadowity 
wąż pokryty gwiazdami Dawida. Ów drugi Żyd noszący okulary, to intelektualista – 
nie musiał on więc używać fizycznej przemocy, bo jad sączący się z jego książki był 
wystarczająco zabójczy. Zwracają uwagę wyrazy twarzy obu Żydów, którzy pastwią 
się nad leżącym: pierwszy z nich lekko się uśmiechał, a drugi sprawiał wrażenie 
całkowicie obojętnego, wręcz znudzonego. Żyd-przedsiębiorca i Żyd-intelektuali-
sta to według antysemickiego tygodnika „Pod Pręgierz” dwie strony żydowskiego 
zagrożenia dla Polski. Scenę opatrzono podpisem: „Nie tylko gwałtem żydzi za-
szczepiają w nasz zdrowy organizm jad trucizny, ale także okradają nas, ile tylko 
mogą”. Omawiany rysunek mógłby być ilustracją koszmarnego snu antysemity. 

Il. 14. Adam Bilski, [bez tytułu], „Samoobrona Narodu”, nr 6, 1939, s. 1
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DZIAŁANIA OBRONNE WOBEC ŻYDOWSKIEGO ZAGROŻENIA

W trzeciej grupie rysunków umieściłam te, które ilustrują wachlarz proponowa-
nych przez wydawców pism antysemickich sposobów radzenia sobie z „kwestią 
żydowską”. Przede wszystkim wołali oni „Zbudź się Narodzie!!!”. Rysunek o takim 
tytule, sygnowany przez Juliana Żebrowskiego, przedstawiał Żyda, leżącego na 
mapie, na której zaznaczone zostały kontury granic Polski, który swoim ciałem 
przygniatał worki pełne pieniędzy. Przyglądali mu się biernie przedstawiciele 
polskiego społeczeństwa i to ich próbował zachęcić do działania młody męż-
czyzna, trzymający kaduceusz (il. 15). Komentarzem był długi wiersz opisujący 
niecne czyny Żyda („Na rdzennie polskiej ziemi, rozłożył żyd swe cielsko, […] / 
Zabiera chleb Polakom, zabiera pracę, grosz, […] / Zawładnął polskim handlem, 
przemysłem, zawodami, / W grób toczy się kultura – zbratana z żydłakami. / Ani 
orać, ani siać, bo parch na wierzchu gruby”) i nawołujący do walki („Do pracy 
więc Polacy już, obliczmy co zabrali / Żydłaki nam, usadźmy ich, by nas nie wyzy-
skiwali! / Narodzie zbudź się dopóki czas, gdy jeszcze siły mamy, / Wy żydy precz! 
nie łudźcie się, wam Polski nie oddamy!”)76. 

76 „Pod Pręgierz”, nr 35, 1934, s. 1. Ten sam rysunek „Pod Pręgierz” opublikował trzy lata później, 
opatrując go krótszym, ale także nawołującym do działania komentarzem: „Plugawe cielsko żydowskie 

Il. 15. Julian Żebrowski, Zbudź się Narodzie!!!, „Pod Pręgierz”, nr 35, 1934, s. 1
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Uświadamianie społeczeństwa o zagrożeniu żydowskim mogło nie wystar-
czyć – jak pisał bowiem publicysta „Samoobrony Narodu” – „usunięcie żydów 
z naszego życia” możliwe będzie tylko dzięki solidarności narodowej, wysiłkowi 
zbiorowemu tych, którzy rozumieją „szkodliwość żydostwa – tego polipa, tej 
ośmiornicy ludzkości, która w swe macki chwyta wszystkich niedoceniających 
niebezpieczeństwa żydowskiego”77. Zaskoczeniem nie była ilustracja towarzyszą-
ca tekstowi. Przedstawiała ona fantastycznego stwora, kreaturę, ni to ośmiornicę, 
ni to pająka z odwłokiem, kojarzącą się nawet z głową śmiercionośnej Meduzy 
z wężowymi włosami. Rysownik obdarzył potwora głową o wykrzywionej złością 
twarzy Żyda (z pejsami, dużymi uszami, haczykowatym nosem), a odwłok okrasił 
pięcioramienną gwiazdą, symbolem komunizmu. Stwór w mackach trzymał kilku 
ludzi, a naprzeciwko niego stali, gotowi do ataku, uzbrojeni w narzędzia swojej 
pracy rolnicy, rzemieślnicy, kupcy (il. 16). Bardzo podobna była wymowa innego 
rysunku, opublikowanego także w „Samoobronie Narodu”, na którym kreaturę 
zastąpiła głowa potwornego molocha o wykrzywionej, zdeformowanej twarzy 
Żyda. Ogromnym językiem zagarniał, a potem połykał kolejnych ludzi. W pewnym 
oddaleniu od niego stali w zwartym szyku trzymający się pod ręce mężczyźni, nad 
nimi unosiła się tarcza herbowa z napisem „Polsko-chrześcijańscy kupcy, rolnicy 
i przemysłowcy łączcie się!”. Podpis dopowiadał, że w paszczy molocha giną ci, 
którzy „nie chcą przyłączyć się do wspólnej akcji odżydzenia Polski”78.

„Pod Pręgierz” i „Samoobrona Narodu” musiały ze sobą rywalizować nie tyl-
ko o czytelników, ale także o przywódczą rolę w procesie „odżydzania” Polski. 
Pierwsze czasopismo wszak reklamowało się jako „zwalczające żydów najsku-
teczniej”, a drugie ogłaszało, że jest „jedynym w Polsce, wszechstronnym, bogatej 
i ciekawej treści największym tygodnikiem antyżydowskim”. W rysunkach, przede 
wszystkim tych poświęconych czynnej obronie polskiego handlu i przemysłu, 
można dostrzec ukrytą reklamę, a mówiąc współczesnym językiem – lokowa-
nie produktu. Na ilustracji z 1935 roku krzepki młodzieniec, opleciony pasem 
z napisem „Pod Pręgierz”, strząsał z drzewa „handlu hurtowego” Żydów-robaki, 
podpisanych charakterystycznymi nazwiskami (jak Kronenberg, Schwarz)79 (il. 17). 

przygniotło ciężarem swym życie gospodarcze Polski. Nie wolno nam stać bezczynnie! Mocarne dłonie 
polskie muszą ciężar ten zwalić z naszego przemysłu, handlu i rzemiosła, muszą oswobodzić najważniejszą 
dziedzinę naszego bytu państwowego, by Polak stał się istotnie panem we własnym kraju, nieskrępowanym 
przez przybłędów żydowskich!” („Pod Pręgierz”, nr 9, 1937, s. 5).

77 Idziemy w bój!!, „Samoobrona Narodu”, nr 24, 1935, s. 1.
78 S. (?), [bez tytułu], „Samoobrona Narodu”, nr 26, 1938, s. 1. Rysunek towarzyszył artykułowi 

W jedności siła.
79 Ilustracja towarzyszyła artykułowi Kupcy-Detaliści! Do walki z hurtownikami żydowskimi!, „Pod 

Pręgierz”, nr 29, 1935, s. 1.
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Rysunek z 1938 roku przedstawiał Żyda siedzącego obok szubienicy na workach 
z pieniędzmi i trzymającego w rękach sznur, na którym wisiał ledwo już dyszący 
mężczyzna symbolizujący polski przemysł i handel (il. 18). Na ratunek z prawej 
strony spieszyła ręka z nożycami i podpisem „Samoobrona Narodu”80.

80 Ilustracja odnosiła się do artykułu Żyd dławi nasz handel i przemysł, „Samoobrona Narodu”, 
nr 22, 1938, s. 1.

Il. 16. Autor nieustalony, [bez tytułu], „Samoobrona Narodu”, nr 24, 1935, s. 1
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Il. 17. Autor nieustalony, [bez 
tytułu], „Pod Pręgierz”, nr  29, 
1935, s. 1

Il. 18. S. (?), [bez tytułu], „Samo-
obrona Narodu”, nr 22, 1938, s. 1
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Poznańskie gazety antysemickie obfitowały w hasła: „Najważniejszym niech 
będzie dla ciebie, nie iść do żyda w żadnej potrzebie”, „Żydów z Polski się wypłoszy 
biciem po kieszeni, nie zanoście do nich groszy, a w Polsce się zmieni” i „Im dłużej 
będziesz do żydów chodzić, tym bardziej będziesz ojczyźnie szkodzić”81. Pisma 
te pełne były artykułów potępiających utrzymywanie jakichkolwiek kontaktów 
z Żydami, zabraniające kupowania u nich itd. Normą było umieszczanie fotografii 
osób, które „przyłapano” na zakupach w sklepach żydowskich82, znacznie rza-
dziej natomiast „szabesgoje” stawali się bohaterami rysunków. Na jednym z nich, 
opublikowanym dwukrotnie w pismach „Pająk” i „Pod Pręgierz”, zatytułowanym 
w pierwszym przypadku „Szabesgoje przy pracy”, a drugim „Żydofile przy pra-
cy”, ukazano wiszącą, oplecioną sznurem kulę, na której znajdowały się budynki 
z napisami rzemiosło, handel, bank, literatura i sztuka, oświata, kamienice. Pod 
kulą stała grupa Żydów czekająca, aż ta spadnie. Było to zapewne tylko kwestią 
czasu, gdyż nad kulą siedzieli mężczyźni, nożem i nożyczkami przecinający sznur – 
owi życzliwi Żydom „szabesgoje”, „żydofile”83. Inną ilustrację, towarzyszącą arty-
kułowi Kiedy przestaną „bujać”? „O jak przyjemne… żydowskie bujanie”!, opisała 
następująco sama redakcja: „Wyobraża ona szabesgojów, których żydzi bujają. 
Na żydowskim sznurze wiszą, zdani na ich łaskę i niełaskę. Gdy wreszcie znudzi 
się żydom bujanie żydofilów, zrzucą ich rozbujanych w otchłań rzeczywistości”84. 
Tych, którzy nie przestrzegają hasła „Swój do swego po swoje”, stawiano „pod 
pręgierzem opinii narodowej”, upubliczniając w prasie ich nazwiska i podobizny, 
choć ilustrator „Samoobrony Narodu” miał pomysł na „sąd doraźny nad winnymi 
zdrady narodu przez popieranie żydów”. Przedstawił go na rysunku, na którym 
dwóch silnie zbudowanych mężczyzn, przyłapawszy Polaka, „zdrajcę sprawy 
narodowej” na zakupach w sklepie żydowskim, spontanicznie wymierzyli mu 
karę pałką, wołając „Nie kupuj u Żyda”, na co ten skwapliwie, głośno odpowiadał 

„Nie będę!!!”85 (il. 19). I zapewne była to odpowiedź satysfakcjonująca redakcję 
„Samoobrony Narodu”.

81 „Potęga Polski bez Żydów”, nr 1, 1937, s. 2, 7, 8.
82 Tego typu praktyki stosował m.in. tygodnik „Pod Pręgierz”, uznający się wręcz za ich prekursora. 

Gdy w 1933 roku „Kurier Poznański” informował o berlińskim pomyśle „wypuszczenia na miasto lotnych 
patroli fotograficznych i filmowych, które będą robić zdjęcia osób czyniących zakupy w żydowskich skle-
pach”, „Pod Pręgierz” łaskawie pozwalał na naśladowanie swojej działalności: „Wszelkie naśladownictwa są 
zastrzeżone, ale jeżeli chodzi o żydów, dajemy hitlerowcom wolną rękę, zapraszając równocześnie naszych 
antysemitów, ażeby i oni naśladowali nas w fotografowaniu «szabesgojów»”. Hitlerowcy za przykładem 

„Pod Pręgierza” (nr 9, 1933, s. 2).
83 Autor nieustalony, Szabesgoje przy pracy, „Pająk” JK, rok 3, 1931, nr 18, s. 1; Autor nieustalony, 

Żydofile przy pracy, „Pod Pręgierz”, nr 1-2, 1934, s. 4.
84 Autor nieustalony, [bez tytułu], „Pod Pręgierz”, nr 21, 1935, s. 1.
85 Ilustracja towarzyszyła artykułowi Nasze prawo wojenne, „Samoobrona Narodu”, nr 43, 1938, s. 1. 
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Il. 19. S. (?), [bez tytułu], „Samoobrona Narodu”, nr 43, 1938, s. 1

Jedynym sposobem rozwiązania problemu obecności Żydów w Polsce dla 
redaktorów poznańskich pism antysemickich było doprowadzenie do ich… nie-
obecności. Żydzi winni po prostu z Polski zniknąć. W roku 1934 na pierwszej 
stronie czasopisma „Pod Pręgierz” ukazał się rysunek przedstawiający scenę w lesie 
(il. 20). Nie był to jednak zwykły las, bo z większości pni drzew wyrastały głowy 
żydowskie z charakterystycznymi, dużymi nosami. Na ilustracji umieszczono 
także wspartego o dużą siekierę mężczyznę i młodego chłopca, wskazującego 
wymownie jedną ręką na drzewa, drugą na ostre narzędzie. Pod rysunkiem wid-
niał podpis: „W Polsce mamy dużo nieużytecznego drzewa, z którego należałoby 
jak najprędzej oczyścić tereny; są to bowiem zbyteczne okazy, które szpecą tylko 
nasz piękny polski kraj”. Obraz i słowo tworzyły całość, ale istniała między nimi 
głęboka dychotomia – na rysunku wyraźnie można rozpoznać postaci Żydów, 
o których ani słowa nie ma w podpisie, traktującym o wycięciu „nieużytecznego 
drzewa”, „zbytecznych okazów”, by uzyskać piękny krajobraz. Ilustracja towa-
rzyszyła artykułowi Wzrost antysemityzmu wśród młodzieży polskiej. Jego autor, 
ukrywający się pod pseudonimem „Topór”, właśnie w młodzieży upatrywał szansę 
na „pożądaną zmianę”, gdyż „młode pokolenie widzi przed sobą piętrzące się coraz 
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bardziej trudności w osiąganiu własnego bytu i przypisuje w dużej mierze winę 
tego wszystkiego żydostwu”86. Dlatego na rysunku młody chłopak wymownym 
gestem pokazywał starszemu, co ma robić.

Il. 20. Autor nieustalony, [bez tytułu], „Pod Pręgierz”, nr 5, 1934, s. 1

W artykule programowym tygodnika „Potęga Polski bez Żydów” stwierdzano: 

nas obchodzi sprawa emigracji wszystkich żydów z Polski […], nas obchodzi zupełne, 
pod każdym względem i w każdej dziedzinie naszego życia odżydzenie Polski odro-
dzonej […]. Czy żydzi wyemigrują do Palestyny, do Rosji lub na puszcze Abisynji, to 
nas nic nie obchodzi, bo to jest ich sprawą87. 

Słowa te znalazły odzwierciedlenie w opublikowanym w tym czasopiśmie, 
kilka numerów później, rysunku. Jego autor, ilustrując artykuł Kiedy to nastąpi? 

86 Topór, Wzrost antysemityzmu wśród młodzieży polskiej, „Pod Pręgierz”, nr 5, 1934, s. 1-2.
87 Polska a Żydzi. Zagadnienie, od którego rozwiązania zależy przyszłość Polski, „Potęga Polski bez 

Żydów”, nr 1, 1936, s. 1.
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Wyjazd ostatniego żyda będzie największym świętem w Polsce, przedstawił scenę 
rozgrywającą się na dworcu kolejowym. Przed okienkiem z napisem „Bilety wol-
ne” stał odbierający bilet Żyd, trzymający w ręku walizkę z numerem 4 000 000, 
co nawiązywało do liczby Żydów w Polsce i jego samego, jako owego ostatniego 
wyjeżdżającego. Za nim widać tablicę informującą o kierunku podróży („Złam 
Kark”) i fragment gotowej do odjazdu lokomotywy (il. 21). Na dworcu nie było 
nawet typowej kasy, gdyż, jak pisał autor artykułu, Polacy złożą się:

na bezpłatny bilet w podróż naokoło świata dla ostatniego opuszczającego nasz kraj 
żyda z chrześcijańskim życzeniem, ażeby mu na spienionych falach oceanów ze strachu 
dusza z ciała nie uciekła, ale też jednocześnie, żeby się już więcej za życia nie pokazał 
na naszej świętej, polskiej ziemi88.

Il. 21. Autor nieustalony, [bez tytułu], „Potęga Polski bez Żydów”, nr 6, 1936, s. 1

88 Kiedy to nastąpi? Wyjazd ostatniego żyda będzie największym świętem w Polsce, „Potęga Polski 
bez Żydów”, nr 6, 1936, s. 1.
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Na swoiste podsumowanie rysunków grupy trzeciej wybrałam historyjkę ob-
razkową sygnowaną przez autora podpisującego się jako „Monedula” (il. 22). Po 
raz pierwszy została ona opublikowana w 1930 roku w „Pająku”, zatytułowano ją 
wówczas Żydzi w Polsce, a następnie pięć lat później w czasopiśmie „Pod Pręgierz” 
z nagłówkiem Oblicze Izraela. „Tak długo dzban wodę nosi, dopóki się ucho nie 
urwie”89. Na pięciu kadrach zaprezentowano występki Żydów, takie jak podra-
bianie pieniędzy, przemyt, agitacja komunistyczna i agitacja przeciwko Polsce, 
uczenie złodziejskiego fachu. Ostatni kadr ukazywał ubranego w rogatywkę Polaka, 
który trzymał w ręku bat i zamaszystym kopniakiem przepędzał Żyda. Spełniało 
się zatem marzenie redaktorów antysemickich pism – naród obudził się z letargu, 
dostrzegł zagrożenie płynące z obecności ludności żydowskiej w Polsce i wreszcie 
ją z niej wypędził.

Il. 22. Monedula, Żydzi w Polsce, „Pająk”, nr 10, 1930, s. 3

89 Monedula, Oblicze Izraela. „Tak długo dzban wodę nosi, dopóki się ucho nie urwie”, „Pod Prę-
gierz”, nr 6, 1935, s. 5.
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Opuszczenie Polski przez Żydów miało zakończyć istnienie „kwestii żydow-
skiej” w Polsce. Istniały różne projekty realizacji tego celu, wśród których Anna 
Landau-Czajka wydzieliła trzy podstawowe koncepcje: pierwsza zakładała całko-
wicie dobrowolną emigrację Żydów, druga była „emigracją wymuszoną”, a trze-
cią należałoby wręcz nazwać deportacją, gdyż zgodnie z nią Żydzi „mieli być 
«wypchnięci» czy «wysiedleni» poza granice Polski, niezależnie od swojej woli, 
bez wskazania kraju docelowego i na ogół bez możliwości zabrania majątku”90. 
Analiza tekstów i rysunków z antysemickich pism poznańskich z lat trzydziestych 
XX w. pozwala stwierdzić, że ich redaktorzy zdecydowanie optowali za trzecią 
koncepcją i popierali plany wypędzenia Żydów z Polski przemocą. Prezentowane 
w niniejszym artykule ilustracje 20 i 21 skłaniają wręcz do postawienia, za Marią 
Janion, pytania, czy „«antysemityzm deportacyjny» równa się «antysemityzmowi 
eliminacyjnemu»”?91.

ŻYDZI NIEBEZPIECZEŃSTWEM DLA ŚWIATA

Antysemickie rysunki utrwalały także stereotyp Żyda jako dążącego do przejęcia 
władzy nad światem, członka masonerii czy krwawego komunisty92. Tego typu iko-
nografię wydzieliłam w grupie czwartej. Wyobrażała ona najbardziej uniwersalne 
lęki polskich antysemitów, oparte często na przekonaniach o istnieniu żydowskiego 
spisku, działaniu nienazwanego imperium itp.

Odwołania do tego typu przekonań często służyły za wyjaśnienia procesów 
zachodzących w ogólnoświatowej gospodarce, życiu społecznym czy polityce. Przy-
kładem niech będzie artykuł opublikowany w czasopiśmie „Potęga Polski bez Żydów” 
pt. Żydzi a rewolucja światowa, którego autor pisał wprost: „Nie ulega już dzisiaj 
żadnej wątpliwości, że, wierząc i głosząc swoim masom jakąś nadzwyczajną w świecie 
misję Izraela, żydzi dążą wytrwale do zapanowania nad całą ludzkością”93. Słowom 
tym towarzyszyła ilustracja, przedstawiająca Żyda obejmującego kulę ziemską i trzy-
mającego w ręku zapaloną pochodnię (il. 23). Widoczna na otoku czapki gwiazda 

90 A. Landau-Czajka, W jednym stali domu… Koncepcje rozwiązania kwestii żydowskiej w publicy-
styce polskiej lat 1933-1939, Warszawa 1998, s. 250-251.

91 M. Janion, Spór o antysemityzm, cyt. za: „Biuletyn Nauczycieli. Zagłada. Pamięć. Edukacja” 
nr 3/2005, s. 54, http://www.zydziwpolsce.edu.pl/biblioteka/biuletyn/Biuletyn_3-2005.pdf [dostęp: 22 paź-
dziernika 2021].

92 J. Dunin, Postać Żyda w polskiej kulturze popularnej do 1945 roku, [w:] Wszystek krąg ziemski. 
Antropologia, historia, literatura. Prace ofiarowane profesorowi Czesławowi Hernasowi, red. P. Kowalski, 
Wrocław 1998, s. 320.

93 Żydzi a rewolucja światowa. Tajemnicze cele polityki „wybranego narodu”, „Potęga Polski bez 
Żydów”, nr 2, 1936, s. 3.
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określała wprost jego zamiary wprowadzenia komunizmu, który „jest środkiem 
i drogą wiodącą do rewolucji światowej, która jest jego celem i celem całego żydo-
stwa”94. Rysunki wykorzystujące temat kuli ziemskiej, którą obejmował Żyd-pająk 
(il. 24), oplatał Żyd-wąż95 lub trzymał Żyd-smok96 często pojawiały się na łamach 
antysemickich pism wydawanych w Poznaniu w latach trzydziestych XX wieku.

Po I wojnie światowej specyficzna zbitka słowna – „żydokomuna”, w narracji 
endeckiej zaczęła z czasem funkcjonować równolegle ze zbitką „żydomasoneria”, 
a dotyczyła przypisywanych przez antysemitów Żydom skłonności wywrotowych 
i oskarżania ich o przygotowywanie „wszechświatowego spisku żydowskiego”97. 
Znajdowało to odzwierciedlenie w ikonografii antysemickiej. Ilustracja Pochód ko-
munizmu przedstawiała skradającego się złowieszczego Żyda, trzymającego w ręku 
nóż, tratującego stopami tablice z dziesięcioma przykazaniami i krzyż, niosącego 

94 Tamże.
95 Autor nieustalony, [bez tytułu], „Pająk”, nr 2, 1930, s. 4.
96 Autor nieustalony, [bez tytułu], „Pająk”, nr 10, 1931, s. 7.
97 A. Cała, Żyd – wróg odwieczny?…, s. 330-334.

Il. 23. Rom, [być może Marian Romala – A.B.], [bez 
tytułu], „Potęga Polski bez Żydów”, nr 2, 1936, s. 3

Il. 24. Autor nieustalony, [bez tytułu], „Pod Prę-
gierz”, nr 6, 1935, s. 1
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upadek takim wartościom jak rodzina, kościół, wiara, moralność, a za sobą pozo-
stawiającego ruiny i pożogę98 (il. 25). Bardzo często na jednej ilustracji występowała 

„złowieszcza trójka” – Żyd, mason i komunista. Wszyscy byli identyfikowani dzięki 
przerysowanym semickim rysom twarzy, a występowali jako elegancko ubrani, 
otyli panowie w cylindrach99, zamaskowane, zdeformowane postaci (il. 26, na 
której Żyd, Tate, czyli ojciec w spolszczonym żargonie, z nożem w zakrwawionych 
rękach kroczył obok swoich pokracznych, przerażających „dzieci” – bezbożnictwa, 
komunizmu, materializmu i masonerii) czy trzej przestępcy zawierający pakt prze-
ciw ludzkości (il. 27, przedstawiająca otyłego Żyda, masona we fraku i z maską na 
oczach, rzezimieszka z opaską z bolszewicką gwiazdą i bombą ukrytą w kieszeni). 

Il. 25. Autor nieustalony, [bez tytułu], „Samoobrona Narodu”, nr 35, 1935, s. 1

98 Ilustrację tę, bez podpisu i komentarza, wykorzystał także później „Pod Pręgierz” (nr 21, 1937, 
s. 1).

99 Autor nieustalony, Twórcy rewolucji komunistycznej, „biedni” wodzowie proletariatu, „Pod Prę-
gierz”, nr 18, 1937, s. 1.
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Il. 26. Misy, Tate i jego dzieci, „Samoobrona Narodu”, nr 24, 1938, s. 1 

Il. 27. S. (?), [bez tytułu], „Samoobrona Narodu”, nr 29, 1938, s. 1
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Począwszy od 1933 roku artykuły i ilustracje pism antysemickich zaczęły dono-
sić o antyżydowskich działaniach podejmowanych w Trzeciej Rzeszy. Nie tylko je 
akceptowano, ale wręcz afirmowano, pozostając pod wrażeniem zwłaszcza Adolfa 
Hitlera, gdyż to „jego idea, jego reżym rządzenia wybiły żydom z głowy komunizm, 
zdemaskował ich ukryte cele, wreszcie wypędził ich z kraju”, a co najważniejsze 
dał „innym narodom bodźca do walki z żywiołem żydowskim, dał im przykład, 
jak rozwiązać u siebie zagadnienie żydowskie”100. Dwukrotnie, w 1935 i 1938 roku, 
na łamach „Samoobrony Narodu” pojawił się ten sam rysunek101 przedstawiający 
Adolfa Hitlera przymykającego pokrywę wielkiego słoja wypełnionego Żydami-pi-
jawkami (il. 28). W 1935 roku podpisano go słowami: „Powietrza do oddychania 
zabraknie wam na świecie – pasożyty na organizmie narodów aryjskich!”102, a trzy 
lata później towarzyszył on artykułowi Są przecież na nich środki i był podpisany: 

„Człowiek, który wynalazł radykalny środek przeciw pasożytom”103.

Il. 28. Autor nieustalony, Człowiek, który wynalazł radykalny środek przeciw pasożytom, „Samoobrona 
Narodu”, nr 48, 1938, s. 1

100 T.S., Hitler uosobieniem walki z żydostwem, „Pod Pręgierz”, nr 24, 1935, s. 2.
101 Być może autorem tej i ilustracji 13 jest ten sam artysta. Oba rysunki utrzymane są w „drze-

worytniczym” stylu, na obu podobnie opracowano fizjonomię Hitlera oraz, co charakterystyczne, na obu 
występuję odwrotnie przedstawiona swastyka – łamana „w lewo”.

102 „Samoobrona Narodu”, nr 48, 1935, s. 1. 
103 Są przecież na nich środki, „Samoobrona Narodu”, nr 48, 1938, s. 1.
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Nawet w obliczu narastającego konfliktu polsko-niemieckiego i zdawałoby się 
wspólnego dla Żydów i Polaków zagrożenia płynącego ze strony nazistowskich 
Niemiec, wydawcy poznańskich pism antysemickich nie porzucali antysemic-
kiej retoryki. W lipcu 1939 w tygodniku „Pod Pręgierz” opublikowano ilustrację 
ukazującą walczące ze sobą orły, polskiego białego i niemieckiego czarnego, na 
których spoglądali Żydzi-sępy104. Rysunek towarzyszył artykułowi traktującemu 
o możliwym wybuchu konfliktu zbrojnego w Europie, w którym stwierdzano, że 
w każdej wojnie zwycięża Żyd – „kradnie, pcha się wszędzie, gdzie może, zarabia 
równie dobrze na dostawach, jak na szpiegostwie, na propagandzie wojennej, jak 
i na bolszewickiej rewolucji”105. Podpis rysunku wskazywał, że na „starcie dwóch 
odmiennej rasy orłów” czekają „niewinne na pozór głodne «ptaszki» które – z po-
wodu braku ścierwa – z uciechą widziałyby tę walkę, aby móc sobie znaleźć nowe 
żerowisko”. 27 sierpnia 1939 na pierwszej stronie „Samoobrony Narodu” znalazł 
się rysunek podpisany „Nie wolno nam zapominać, że żyd zawsze nas zdradzi”, na 
którym przedstawiono Polaka i Żyda w uścisku106. Ale Żyd, trzymając w ręku nóż, 
przygotowany był do zadania Polakowi ciosu w plecy. Autor artykułu wstępnego 
Przez szantaż zdradzieckiej przyjaźni, do którego przypisana była omawiana ilu-
stracja, redaktor Janusz Dunin-Michałowski, nie miał wątpliwości, że „żydostwo 
w Polsce staje się wysoce antyhitlerowskie i «patriotycznie» polskie”, tylko dlatego 
że tak naprawdę „knuje zdradę pod płaszczykiem przyjaźni, zdradę i cios, który 
ma być dla nas śmiertelnym”. Zdaniem Dunina-Michałowskiego tylko narodowcy 
czuwają i „odrzucają bez żadnej dyskusji te żydowskie oferty i zabiegi”107.

JAK ŻYDZI WYGLĄDAJĄ

Piąta, ostatnia wydzielona przeze mnie grupa rysunków dotyczy sposobu przed-
stawiania w nich postaci Żyda. Zebrałam w niej ryciny ilustrujące zrodzone w wy-
obraźni wydawców antysemickiej prasy i w tej prasie rozpowszechniane fizyczne 
cechy, które w opinii antysemickich redaktorów cechowały „żydowskość”, a wła-
ściwie odnosiły się do żydowskiego ciała108. Dla autorów rysunków, jak zauważył 
Dariusz Konstantynów, tym:

104 Autor nieustalony, [bez tytułu], „Pod Pręgierz”, nr 23-24, 1939, s. 3.
105 Czy „sępy” będą miały żer?”, „Pod Pręgierz”, nr 23-24, 1939, s. 3.
106 Autor nieustalony, [bez tytułu], „Samoobrona Narodu”, nr 34, 1939, s. 1.
107 J. Dunin-Michałowski, Przez szantaż zdradzieckiej przyjaźni, „Samoobrona Narodu”, nr 34, 

1939, s. 1.
108 Na temat wyobrażeń o właściwościach fizycznych przypisywanych Żydom w narracji antyse-

mickiej zob. np.: S. Gilman, The Jew’s Body, New York – London 1991; tenże, Der „jüdische Körper”, [w:] 
Antisemitismus. Vorurteile und Mythen, München 1995, s. 167-179.
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co wyróżnia i identyfikuje Żyda, jest jego wygląd zewnętrzny – strój i ciało. Strój mógł 
być zmieniony, jednak nie wystarczało to, by Żyd ukrył swe pochodzenie, swą „rasę”. 
Zawsze zdradzało go ciało z nieusuwalnymi stygmatami „żydowskości”: wydatnym 
nosem, który wręcz urastał do rangi symbolu żydowskiej tożsamości, mięsistymi 
wargami, dużymi odstającymi uszami, kręconymi włosami i długimi pejsami czy 
dużymi płaskimi stopami109.

Pomocą w rozpoznawaniu Żydów, kryjących się pod różnymi kostiumami 
i poświęcających się różnym „zajęciom”, ale zawsze identyfikowalnym przez charak-
terystyczne cechy twarzy, służył rysunek. Przykładem niech będzie ten wykonany 
przez „Fipsa”, Philippa Rupprechta z „Der Stürmer”, opublikowany w czasopiśmie 

„Pod Pręgierz”, a przedstawiający czterech „sympatycznych” Palestyńczyków, opi-
sanych wierszykami: ganefa, czyli złodzieja i łotra („«Mniejszościowy» komunista, 
/ Przytem wielki specjalista / Od wytrycha i drabiny, / On ma dzisiaj imieniny”), 
pana szefa, czyli kapitalistę („Teraz oglądamy szefa, / Który zaczął od «ganefa» / 
Potem się «dorobił» kasy / I upadłościowej masy!”), kawalera, czyli bawidamka 
(„Oto pana szefa synek, / Apetyczny jak rodzynek, / Wszystkie Salcie, Ryfki, Rózie 
/ Szykują dla niego buzie!”) i pomocnika, czyli oszusta, krętacza („A to prawa ręka 
szefa, / Inny gatunek ganefa, / Taki, co to z kasą zmyka / W nocy aż do «Amery-
ka»…”) (il. 29).

W narracji i antysemickiej ikonografii ciała Żydów przedstawiane były róż-
nie, w zależności od potrzeb, zawsze jednak wykazywały „jakieś niedoskonałości 
i odstępstwa od przyjętych «norm»: są nieproporcjonalnej budowy, za chude lub 
za grube, oszpecone brodawkami, nadmiernie owłosione”110. Widać to zwłaszcza 
na rysunkach zestawiających ze sobą postaci Polaków i Żydów – ci pierwsi zwy-
kle wyglądali na zdrowych, krzepkich, mieli proporcjonalną budowę, natomiast 
w ciałach tych drugich przeważnie widać było mniejsze lub większe defekty. Byli 
jakby zawsze w kontrze. Taki zabieg wykorzystywano np. w rysunkach ukazujących 
bogacenie się Żydów kosztem polskich rodzin – polska rodzina przedstawiana 
była jako zabiedzona, nędznie ubrana, a żydowska opływała w luksusy, jej eleganc-
kie stroje nie dopinały się na otyłych brzuchach111. Z drugiej strony jednak, jeśli 
rysownik chciał wywołać w odbiorcach uczucie obrzydzenia, ukazywał Żydów 
jako niedbałych, niechlujnych, stroniących od higieny. Ilustracja z „Samoobrony 
Narodu”, funkcjonująca także jako pocztówka, pokazywała wnętrze żydowskiego 

109 D. Konstantynów, Antysemickie rysunki…, s. 40.
110 Tamże.
111 Takie rysunki często pojawiały się na łamach poznańskiej antysemickiej prasy, np. w tygodni-

kach „Pod Pręgierz” (nr 36, 1935, s. 1) czy „Samoobrona Narodu” (nr 25, 1935, s. 1).
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sklepu (il. 30). Drapiącej się po włosach, prawdopodobnie długo niemytych, otyłej 
kobiecie w halce, towarzyszył mężczyzna smarkający na blat sklepowy i leżące na 
nim pieczywo. Dodatkowe obrzydzenie wzbudzały wiszące, obwieszone zdechłymi 
muchami lepy, kot leżący na pojemniku z kaszą i wreszcie pies sikający na worek 
z mąką. Taki obrazek z pewnością nie zachęcał do zakupów w sklepie żydowskim. 

Il. 29. Philipp Rupprecht, Menażerja „sympatycznych” Palestyńczyków, „Pod Pręgierz”, nr 37, 1935, s. 3
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Il. 30. Autor nieustalony, Oto higiena i zdrowotność w sklepach żydowskich, „Samoobrona Narodu”, nr 17, 
1936, s. 1

Jeszcze głębsze negatywne skojarzenia budzić miały porównania Żydów do 
różnych zwierząt, zwłaszcza wywołujących strach i niechęć albo do stworów fan-
tastycznych. Żyd w rysunkach przybierał więc postać szczura, nietoperza, pająka, 
kraba, węża, wilka, kruka, sępa, hydry. Szczególną formą antysemickiej kliszy, koja-
rzącej Żydów ze zwierzęcymi formami istnienia, były porównania ich do insektów. 
Gatunków pasożytniczych, głównie pluskiew, wszy i pcheł, „które używają ludz-
kiego ciała – kąsają i żądlą, piją krew, roznoszą groźne zarazki”112. Jak zauważała 
Monika Żółkoś: „owady pełnią w antysemickim imaginarium funkcję szczególną 
[…] jako istoty obce temu, co ludzkie. […] Zabijanie ich, w przeciwieństwie do 
aktów okrucieństwa wobec ssaków czy ptaków, nie budzi żadnych etycznych 
wątpliwości”. Tym samym „skojarzenie z insektem to nie tylko sposób okazania 
najgłębszej pogardy, ale ostateczny gest wygnania ze świata ludzi”113. W przedsta-
wianiu Żydów jako zwierząt, zwłaszcza insektów, celował na gruncie poznańskim 
tygodnik „Samoobrona Narodu” i wydawane przezeń kalendarze. W kalendarzu 

„propagandowym” na rok 1938 znalazł się artykuł opisujący „pluskwę domową 

112 M. Żółkoś, Insektosemityzm, „Narracje o Zagładzie”, nr 3, 2017, s. 52.
113 Tamże, s. 51-52.
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i azjatycką”. Nie był to jednak przyrodniczy opis faktycznie żyjącego zwierzęcia, ale 
metafora Żyda-pasożyta, choć słowo „Żyd” ani razu w artykule nie padło. Ukryto 
go pod takimi opisami, jak np.:

wmawia sobie, iż jest pasożytem wybranym, którego przeznaczeniem jest panowanie 
nad światem. […] Na żywicieli swych przenosi, szczególnie w czasach obecnych, 
bakcyle tyfusu wyzysku, duru kontrabandy, cholery bezrobocia, malarji nędzy i głodu, 
dżumy komunizmu. 

Skutecznymi środkami zwalczania tego „arcyszkodnika” były zdaniem autora 
tekstu:

tworzenie czysto polskich placówek handlowych, przemysłowych i rzemieślniczych, 
przestrzeganie hasła „swój do swego po swoje”, bezwzględna czystość, drut kolczasty, 
ostre psy, szczelne zamykanie drzwi i okien – oraz… robienie przeciągów w kierunku 
Palestyny114. 

Jako pluskwy przedstawiano Żydów także na ikonografii. Przykładem mogą 
być dwa bardzo podobne, ale jednak różniące się między sobą rysunki (il. 31 i 32), 
opublikowane w czasopiśmie „Samoobrona Narodu” w 1935 i 1938 roku. Głównym 
bohaterem rysunku (il. 31) był symbolizujący Polskę niedźwiedź, potężne, silne 
zwierzę, które jednak wyraźnie cierpiało ból z powodu obłażących go Żydów-plu-
skiew. Wyczesywał je z niego młody mężczyzna, trzymający w ręku grzebień z na-
pisem „Samoobrona Narodu”. Wyczesywanie było skuteczne – niektóre pasożyty 
ginęły, zostały rozgniecione, inne w popłochu uciekały115. Na drugim rysunku 
punkt wyjścia był ten sam, ale zmienił się mężczyzna – miał na nogach oficerki, 
stał w rozkroku i z twarzą pełną złości zamaszyście wyczesywał pluskwy, których 
dużo leżało rozkwaszonych u jego stóp (il. 32). Jak można interpretować tę zmianę 
postawy i zachowania owego mężczyzny? Czy to ostrzeżenie dla Żydów-pluskiew, 
że skończyła się cierpliwość Polaków, którzy teraz agresywniej będą z nimi walczyć? 
A może raczej ostre wezwanie skierowane do Polaków, by wreszcie „się zbudzili” 
i zaczęli faktycznie oswabadzać ojczyznę ze szkodzących jej Żydów-pasożytów? 
Jeśli to wyraz zniecierpliwienia wydawców „Samoobrony Narodu” w odniesieniu 
do ich rodaków, to można je podsumować słowami Moniki Bednarczuk piszącej 
o niezadowoleniu nacjonalistów „z efektów antysemickich kampanii”: 

114 Aug. Ryży, Pluskwy, [w:] Propagandowy kalendarz „Samoobrony Narodu” na rok 1938, Poznań 
[1937], s. 70.

115 Rysunek ten wykorzystano także na okładce broszury Kazimierza Gajewskiego Zbudź się!!! 
z 1935 roku.
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Ponawiane wezwania odbiorców pism i broszur do „działania”, już to omijania kup-
ców, już to separacji w życiu codziennym, już to ignorowania określonych twórców, 
sprawiają bowiem wrażenie, że zachowanie czytelników nie satysfakcjonowało nacjo-
nalistycznych publicystów116.

PODSUMOWANIE

Poznańskich wydawców antysemickich pism o znaczeniu „propagandy wizualnej”, 
by przywołać słowa Adolfa Nowaczyńskiego cytowane na początku niniejszego 
artykułu, nie trzeba było przekonywać. Niektóre czasopisma (jak „Pająk”, „Pod 
Pręgierz”, „Potęga Polski bez Żydów”) były wręcz przeładowane ilustracjami, inne 
(jak „Samoobrona Narodu”) celowały w jeden lub kilka, ale za to wyraziste obrazy. 
Zawsze jednak zadaniem rysunku było wzmocnienie przekazu słownego płynącego 
z antysemickich publikacji, który streścić można w wezwaniu: „Pamiętaj w letni 

116 M. Bednarczuk, „Kwestia żydowska”, [w:] Estetyka dyskursu nacjonalistycznego w Polsce 1926-
-1939, red. U. Schmid, Warszawa 2014, s. 141.

Il. 31. Autor nieustalony, Zbudź się!!!, „Samoobrona 
Narodu”, nr 33, 1935, s. 1 

Il. 32. Autor nieustalony, Zbudź się!!!, „Samoobrona 
Narodu”, nr 4, 1938, s. 1
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dzionek i wieczór zimowy: Że żyd Twój wróg najgorszy – bo to wróg domowy”117. 
Jak zauważył Dariusz Konstantynów, polskie rysunki antysemickie nie miały żad-
nych cech szczególnych, gdyż „ich autorzy operowali tymi samymi obrazowymi 
kliszami, chwytami retorycznymi i konceptami, odwoływali się do tych samych 
skojarzeń, co rysownicy niemieccy, francuscy czy amerykańscy”118. Dotyczyło 
to zwłaszcza wyobrażeń o odmienności żydowskiego ciała, specyficznych cech 
charakteru i psychiki, przedstawień Żydów jako zwierząt wzbudzających lęk lub 
obrzydzenie, operowanie kliszami Żyda jako kapitalisty, komunisty, masona, po-
wtarzanie sloganów „wszechświatowy spisek żydowski” itp. Nawet rysunki, które 
wyodrębniłam w grupach od pierwszej do trzeciej, czyli dotyczące niechcianej 
obecności Żydów w Polsce ogólnie, a w Wielkopolsce szczególnie, po odpowied-
niej modyfikacji, np. zmianie elementu tekstowego lub dodaniu podpisu, byłyby 
zrozumiałe dla odbiorcy spoza Polski. Z drugiej strony takie modyfikacje pozwalały 
też umieszczać rysunki obce w prasie polskiej.

Rysunki traktowane były przez poznańskich wydawców czasopism antyse-
mickich jako ważne narzędzie perswazji119. Towarzyszyły artykułom, posiłkując 
ich przekaz albo funkcjonowały samoistnie, nierzadko nawet bez podpisu i ko-
mentarza. Niektóre, zwłaszcza te szczególnie wyraziste czy uważane za aktualne, 
przedrukowywano wielokrotnie w różnych tytułach. Takim rysunkiem była np. ilu-
stracja przedstawiająca Wielkopolskę jako szarżującego na Żydów barana (il. 6), 
wykorzystana kilkukrotnie na łamach „Pająka” i „Pod Pręgierz”. Wydawcy wprost 
pisali: „czytelnicy nasi przypominają sobie zapewne powyższy rysunek, który już 
raz umieszczaliśmy na łamach naszego pisma”120 i „obrazek, który nie stracił nic 
na swojej aktualności”121. Powtarzano rysunek z dojoną przez Żydów Polską-krową 
(il. 2), z poznańskim rycerzem ruszającym na pomoc Warszawie (il. 5), ze studenta-
mi żydowskimi122 czy z polską, zabiedzoną rodziną zestawioną w kontrze z otyłymi, 

117 „Pod Pręgierz”, nr 19, 1933, s. 2; Dziesięć rad, „Bez Pardonu”, nr 7-8, 1938, s. 2.
118 D. Konstantynów, Antysemickie rysunki…, s. 35.
119 Znacznie rzadziej rysunki pełniły funkcję rozrywkową i promocyjną – „Samoobrona Narodu” 

w 1938 roku zorganizowała „wesoły konkurs” dla czytelników, których zadaniem było wycinanie frag-
mentów rysunku umieszczanych w kolejnych numerach tygodnika, a następnie naklejenie ich na kartkę, 
by otrzymać cały rysunek przedstawiający „poczciwą polską krowę dojoną przez żydów”. Nagrodami 
dla wytrwałych były m.in. książki Romana Dmowskiego. Zob.: „Samoobrona Narodu”, nr 30-42, 1938.

120 „Pod Pręgierz”, nr 23, 1933, s. 1.
121 „Pod Pręgierz”, nr 7, 1937, s. 1.
122 Gdy w omawianych czasopismach pojawiał się artykuł dotyczący polskich uczelni, wydawcy 

jako ilustracji używali zamiennie dwóch rysunków. Jeden, autorstwa Pawła Griniowa, podpisującego się 
jako „Polo”, przedstawiał parę studentów żydowskich, których fizyczność była wręcz pokraczna (zob. np.: 

„Pająk”, nr 4, 1931, s. 4; „Samoobrona Narodu”, nr 34, 1935, s. 1). Na drugim widnieli noszący czapki kor-
poranckie student Polak i student Żyd, który dodatkowo za plecami skrywał nóż (zob. np.: „Pająk”, nr 20, 
1931, s. 1; „Pod Pręgierz”, nr 20, 1933, s. 3). 
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bogatymi Żydami. Analiza kilkuset zgromadzonych rysunków pozwala stwierdzić, 
że paleta tematów, motywów i środków propagandowych używanych przez ich 
autorów wcale nie była bogata, raczej zdecydowanie uboga, operująca kilkoma 
podstawowymi kliszami pojęciowymi i obrazowymi. Tak np. przodująca w walce 
z „żydostwem” Wielkopolska przedstawiana była w postaci atakującego barana, 
wojownika z mieczem, umundurowanego mężczyzny pilnującego bram miasta lub 
trzymającego kulę „oświecającą” pozostałe dzielnice. Gdy chciano ukazać wyzyski-
waną przez Żydów Polskę, posługiwano się obrazem dojonej krowy lub motywem 
Polaków jako zwierząt pociągowych ciągnących wóz z siedzącymi na nim otyłymi 
Żydami. Gdy ilustracja towarzyszyła artykułowi o konieczności opuszczenia Polski 
przez ludność żydowską, to pojawiał się na niej pociąg, drogowskaz z odpowiednią 
nazwą miejscowości, miotła wymiatająca Żydów lub noga ich wykopująca. Jeśli 
Żyd-kapitalista lub przedsiębiorca, to koniecznie w pobliżu musiał być ukazany 
worek pieniędzy. „Wszechświatowy spisek żydowski” oznaczał Żyda komunistę, 
masona albo trzymającego w ręku pochodnię, którą podpala świat, tzn. wywołuje 
rewolucję. Rysownicy szczególnie upodobali sobie motyw Żyda-pająka i snutej 
przez niego sieci pajęczej, a przedstawiane przez nich ciało Żyda zawsze było zde-
formowane, jego głowa zawsze miała wydatny nos, często mięsiste wargi, odstające 
uszy, pejsy. Jako bohater rysunku zawsze był przedstawiany negatywnie123. Obrazy 
w pismach antysemickich miały proste zadanie – umocnić przekaz płynący ze słów, 
że Żyd jest zawsze wrogiem. Większość rysunków, z nielicznymi wyjątkami, była 
artystycznie słaba, nie posługiwały się one wyszukanymi metodami, dowcipem, 
finezją, nie pozostawiały wątpliwości i nie pozwalały na wielość interpretacji. Jak 
ująłby to poeta: „Zaiste ich retoryka była aż nazbyt parciana”124.

Tak jak cała narracja antysemicka, tak i rysunki z biegiem lat stawały się coraz 
bardziej zjadliwe, a towarzyszące im podpisy zawierały znacznie więcej agresji. 
Przykładem może być ilustracja umieszczona w tygodniku „Pod Pręgierz”, przed-
stawiająca wąsatego mężczyznę w rogatywce, w płaszczu przepasanym pasem 
z napisem „Pręgierz”, który zatrzaskiwał drzwi z napisem „Poznań” przed próbu-

123 Także w warstwie językowej opisowi Żyda zawsze towarzyszyły słowa nacechowane negatywnie. 
Redaktorzy poznańskich pism antysemickich bardzo dbali, by jeśli w opisie Żyda pojawiło się określenie 
pozytywne, było ono podane w cudzysłowie. Publicysta „Pod Pręgierz” raz o tym zapomniał i oto w arty-
kule Poznań chałacieje! znalazło się zdanie-ewenement, jeśli chodzi o prasę antysemicką: „Porządny żyd 
do Poznania nie przyjedzie, bo on siedzi sobie w Warszawie”. Ale był to z pewnością wypadek przy pracy, 
bo wcześniej autor ten wyraźnie zaznaczał: „Polacy, a nawet i sami żydzi tzw. «porządni» twierdzą, że 
większa część pejsatych chałatowców, przybyłych do nas ze wschodu to złodzieje, oszuści, wydrwigrosze”. 
(Poznań chałacieje! Wszelkie szumowiny z Nalewek garną się i kryją pod dachami Poznania, „Pod Pręgierz”, 
nr 4, 1933, s. 1).

124 Z. Herbert, Potęga smaku, [w:] tegoż, 89 wierszy, Kraków 2008, s. 149.
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jącymi wejść do miasta Żydami – ich głowy i ręce wychylały się zza drzwi. W roku 
1937 rysunek podpisano: „Pręgierz: Ja nie zasnę! Drzwiami łeb ci twój przytrza-
snę!”125. W kwietniu 1939 komentarz był bardziej rozbudowany i nacechowany 
negatywnie w odniesieniu do ludności żydowskiej: 

Silny wiatr wieje! Poznań nie może napuścić w swoje izby za dużo zgniłego żydowskie-
go powietrze. Do Poznania bowiem pcha się parch, a za nim trucizna, tyfus, dyfteryt. 
Kłamstwo i ohyda zagląda w postaci żyda do poznańskich bram. Zamknąć dobrze 
drzwi!126

Zebrane przeze mnie rysunki z poznańskiej antysemickiej prasy były kary-
katurami, ale trudno dostrzec w nich satyrę i komizm. Były, zgodnie z definicją 
karykatury, „przesadnym, ośmieszającym uwypukleniem i wyolbrzymieniem 
charakterystycznych cech postaci, przedmiotów, grup społecznych lub wyda-
rzeń”127, ale nie rysunkiem satyrycznym, żartem rysunkowym na dany temat, 
miały charakter napastliwy i agresywny. Karykatura antysemicka, jak zauważyła 
Agnieszka Skalska:

ma charakter obrazu dosłownego – Żyd pokazywany jest wprost jako wróg, obraz nie 
traci związku z rzeczywistością – wygląd Żyda podlega zniekształceniu, przerysowa-
niu niejako bezpośrednio, Żyd jest wyśmiewany jako postać inna – inaczej ubrana, 
inaczej wyglądająca128. 

Wrogość dotycząca Żydów w czasopismach antysemickich była wyrażana 
wprost słowem, a rysunki stawały się „wizualnymi reprezentacjami uprzedzeń”, 

„propagandowym instrumentem działającym na wyobraźnię i na rzeczywistą ak-
tywność ludzi”129. Były jedną z metod podsycania niechęci i wzbudzania niena-
wiści wobec ludności żydowskiej. Tak też rozumiał je poseł Emil Sommerstein, 
który podczas posiedzenia sejmu w grudniu 1935 roku złożył interpelację w „spra-
wie bezpieczeństwa życia i mienia ludności żydowskiej”130. Alarmował, że w Polsce 
prowadzona jest

125 Rysunek ilustrował artykuł o „nieugiętej walce” tygodnika „Pod Pręgierz” w „odżydzaniu 
naszego kraju”. Wara żydom od progów Poznania, „Pod Pręgierz”, nr 45, 1937, s. 1.

126 „Pod Pręgierz”, nr 11, 1939, s. 2.
127 Słownik terminologiczny sztuk pięknych, Warszawa 2003, s. 179.
128 A. Skalska, Obraz wroga w antysemickich rysunkach prasowych Marca ’68, Warszawa 2007, s. 63.
129 Tamże, s. 7, 14.
130 Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Kadencja IV. Sesja zwyczajna 1935/36 r. Sprawozdanie stenogra-

ficzne z 4 posiedzenia w dniach 5 i 6 grudnia 1935 r., s. 145-146. 
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planowa, systematyczna akcja przeciw ludności żydowskiej […], korzystając z cięż-
kiego przesilenia gospodarczego, wyrosła z podłoża antysemityzmu, odwołuje się do 
najniższych instynktów, […] – czyni Żydów odpowiedzialnymi za wszystkie klęski 
i trudności, im przypisuje wszelkie złe cechy. 

Jej przygotowanie poprzedzone jest m.in. propagandą prasową, w której ce-
luje prasa endecka, a zwłaszcza brukowa, jak np. „Szabeskurier” i „Samoobrona 
Narodu”. Jak pisał poseł Sommerstein: 

w ohydnych rycinach i bezprzykładnych pamfletach codziennie i co tygodnia odsądza 
Żydów od człowieczeństwa, przypisuje im najbardziej zbrodnicze, szatańskie instynkty 
i zapowiada zbawienie Państwa i narodu po wytępieniu Żydów, co nastąpić ma drogą 
pogromu fizycznego i gospodarczego odosobnienia i zdławienia131.

W latach trzydziestych XX w. w Poznaniu ukazywało się aż pięć antysemickich 
czasopism, bogato ilustrowanych, poświęconych wyłącznie „kwestii żydowskiej”. 
Ideologicznie sympatyzowały one z Narodową Demokracją, niektóre nawet otwar-
cie deklarowały się po stronie tego obozu, którego, jak pisała Joanna B. Michlic, 

„wizytówką był pieczołowicie zbudowany wizerunek Żyda jako wroga Polski i Po-
laków”132. Narodowi demokraci w odniesieniu do Żydów 

kreowali obraz społeczności zniewalającej gospodarczo Rzeczpospolitą, monopolizu-
jącej handel i produkcję oraz szkodliwie wpływającej na interesy gospodarcze narodu 
polskiego. Zwracali uwagę na obcość wyznaniową i obyczajową oraz zagrożenia płyną-
ce z obecności tej grupy w kraju dla państwa, również na arenie międzynarodowej133. 

Największe wpływy endecy utrzymywali w zachodnich częściach kraju, czyli 
tam, gdzie populacja żydowska była stosunkowo niewielka, zwłaszcza w porówna-
niu z pozostałymi rejonami Drugiej Rzeczypospolitej. Nie sposób nie zgodzić się 
zatem ze zdaniem Artura Domosławskiego, autora biografii Zygmunta Baumana, 

131 Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Prezydium Rady Ministrów, sygn. 3A-8T-1, s. 14-17: 
Interpelacja posła Dra Emila Sommersteina do Pana Prezesa Rady Ministrów, Pana Ministra Spraw We-
wnętrznych i Pana Ministra Sprawiedliwości w sprawie bezpieczeństwa życia i mienia ludności żydowskiej, 
Biblioteka sejmowa, Zasoby cyfrowe, Parlamentaria polskie 1919-2001, Sejm 1919-1939, 4 kadencja 1935-

-1938, interpelacje, nr indeksu RPII/4/4 https://bs.sejm.gov.pl [dostęp: wrzesień 2021].
132 J.B. Michlic, Obcy jako zagrożenie. Obraz Żyda w Polsce od roku 1880 do czasów obecnych, 

Warszawa 2015, s. 156.
133 A. Skupień, Ludność żydowska w województwie poznańskim w latach 1919-1938, Poznań 2007, 

s. 41.
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że w Poznaniu międzywojennego czasu „nasilenie zajadłej propagandy antysemic-
kiej” było „odwrotnie proporcjonalne do liczby mieszkających Żydów”134.

Po włączeniu Wielkopolski w 1919 roku do niepodległego państwa polskiego 
z Poznania wraz z ludnością niemiecką wyjechała większość ludności żydowskiej. 
Do stolicy Wielkopolski z czasem zaczęli przybywać Żydzi z ziem byłego zaboru 
rosyjskiego, rzadziej z austriackiego. W województwie poznańskim w 1921 roku za-
mieszkiwało 10 397 Żydów, dziesięć lat później – 7211. Żydzi w Polsce w 1931 roku 
stanowili 9,8% ogółu mieszkańców, w Wielkopolsce – jedynie 0,2%135. Według 
oficjalnych statystyk w 1910 roku 5611 poznaniaków było wyznania mojżeszo-
wego (3,6% ogółu mieszkańców), w 1921 – 2131 (1,2%), w 1929 – 1410 (0,7%), 
a w 1931 – 1954 (0,79%)136, z czego tylko 15% stanowili Żydzi mieszkający tu 
przed 1919 rokiem, reszta była przeważnie ludnością napływową z innych dzielnic 
Polski137. Odpływ ludności niemieckiej i żydowskiej po 1919 roku uczynił Poznań 
najbardziej polskim miastem ówczesnej Rzeczypospolitej, Polacy stanowić bowiem 
tu mieli 96,2% mieszkańców138. Jak z dumą pisał publicysta „Pająka” w 1931 roku: 

„Szczycimy się tem, że w Poznaniu drobny tylko odsetek żydów zamieszkuje wśród 
nas. Odporność społeczeństwa polskiego wstrzymuje po części dalszy napływ tego 
niepożądanego elementu”139. Paradoksalnie to właśnie obecność nielicznych Żydów 
w Wielkopolsce i Poznaniu predestynowała je, zdaniem wydawców antysemickich 
pism, do zajęcia wiodącej roli, po pierwsze w wypieraniu Żydów z „zajmowanego 
stanowiska w polskim przemyśle, rzemiośle i handlu” na ziemiach byłego zaboru 
rosyjskiego i austriackiego, po drugie w „uchronieniu naszego Zachodu od po-
nownej żydowskiej inwazji”140. Wydawcom tym trudno także było ukryć poczucie 
wyższości Wielkopolan wobec innych części Polski – redaktor „Samoobrony Na-
rodu” Janusz Dunin-Michałowski wprost pisał o dwóch typach Polaków: wschod-
niego i zachodniego. W tym pierwszym miało przeważać „uczucie nad refleksją”, 
a mieszkańcy Polski wschodniej mieli być impulsywni, brak im było „stałości, 
cierpliwości i wytrwałości w rozpoczętej pracy”. Przedstawiciele drugiej grupy 
mieli się odznaczać „przewagą refleksji nad uczuciem”, byli więc „z natury zimni, 
wyrachowani, […] ale niezwykle cierpliwi i wytrzymali w wykonywaniu podjętej 

134 A. Domosławski, Wygnaniec. 21 scen z życia Zygmunta Baumana, Warszawa 2021, s. 46.
135 A. Skupień, Ludność żydowska…, s. 74, 79, 80.
136 Z. Dworecki, Mniejszość żydowska, [w:] Dzieje Poznania, t. 2, cz. 2: 1918-1945, red. J. Topolski, 

L. Trzeciakowski, Warszawa – Poznań 1998, s. 1035.
137 Z. Dworecki, Ludność żydowska w Poznaniu w latach 1918-1939, [w:] Żydzi w Wielkopolsce na 

przestrzeni dziejów, red. J. Topolski, K. Modelski, Poznań 1999, s. 195, 211.
138 P. Matusik, Historia Poznania, t. III: 1918-1945, Poznań 2021, s. 82.
139 Ostrzegamy!, „Pająk” JK, rok 3, [1931], nr 20, s. 5.
140 Jak mamy walczyć z zalewem żydowskim, „Pająk” JK, rok 1 (2), [1930], nr 9, [1930], s. 1.
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pracy”141. I oni to właśnie jako „jedyni z całej Polski skutecznie z żydostwem wal-
czą”142. Megalomania dzielnicowa dzielnie sekundowała megalomanii państwowej, 
również wyrażanej przez publicystów o orientacji narodowej143.

Nasilenie propagandy antysemickiej można odnotować szczególnie w mo-
mentach napięć społecznych, gospodarczych i politycznych. W Polsce zaostrzenie 
nastrojów antysemickich „nastąpiło w latach trzydziestych na skutek wzmagającego 
się kryzysu ekonomicznego i poszukiwania winowajców tego stanu rzeczy”144. 
Żyd był znakomitym kozłem ofiarnym, gdyż endecy od lat starannie kreowali 
wizerunek Żyda jako 

eksploatatora dóbr materialnych polskich. Obraz ten miał znaczną siłę oddziaływania 
społecznego i politycznego. Był poparty doświadczeniem kontaktu z Żydem trudnią-
cym się usługami, handlem, rzemiosłem. Wpisano weń informację, że Żydzi zajmowali 
nieproporcjonalnie wysoką pozycję ekonomiczną w Rzeczypospolitej145. 

Także na łamach pism katolickich propagowano tzw. antysemityzm pozytywny, 
tak przez nie nazywany, polegający na bojkocie żydowskich zakładów i popieraniu 
polskiego handlu oraz przemysłu146. Tym tropem podążali również poznańscy 
wydawcy antysemickich pism, którzy konsekwentnie przekonywali swoich czy-
telników o potrzebie realizowania hasła „swój do swego po swoje”. Na początku 
oznaczało to robienie zakupów tylko u Polaków, a potem rozwinęło się w piętno-
wanie jakichkolwiek stosunków, czy to handlowych, czy też towarzyskich pomiędzy 
Żydami a Polakami. W gazetach umieszczano „spisy firm chrześcijańskich godnych 
polecenia w Poznaniu”, ponadto ostrzegano: „Kupując u żydów – wspomagasz 
swego wroga!”, „Dziś kupuj jeszcze tylko w firmach chrześcijańskich, bo jutro może 
być już za późno!”147. Sposobem na unarodowienie handlu, przemysłu i rzemiosła 
w miastach wielkopolskich w latach trzydziestych było organizowanie manifesta-

141 J. Dunin-Michałowski, Polska zachodnia na front!, „Samoobrona Narodu”, nr 19, 1938, s. 1.
142 Kret i jeż, „Pająk” JK, rok 2, [1930], nr 3, s. 2.
143 W „Potędze Polski bez Żydów” czytamy: „Jesteśmy wielkim, w dziejach świata znanym i sław-

nym narodem. Nie było w historii ludzkości ani jednego poważniejszego zdarzenia, w którymby Polska 
nie odegrała doniosłej roli. Nie ma na całej kuli ziemskiej ani jednego większego zakątka, któregoby nie 
dotknęła stopa Polaka”. Kto jest hańbą Polski? Prawda, której żaden żyd nie zdoła zaprzeczyć, „Potęga Polski 
bez Żydów”, nr 4, 1936, s. 1.

144 A. Skupień, Ludność żydowska…, s. 45.
145 E. Maj, Komunikowanie polityczne Narodowej Demokracji 1918-1939, Lublin 2010, s. 528.
146 M. Bednarczuk, „Kwestia żydowska”…, s. 131. Zob. również: J. Tomasiewicz, Antysemityzm 

gospodarczy między pozytywizmem a rasizmem (1876-1941). Szkic z historii idei, [w:] Między pozytywizmem 
a nacjonalizmem. Przemiany kultury polskiej w latach 1886-1918, red. M. Gloger, Warszawa 2017, s. 229-263.

147 Zob. np.: „Pod Pręgierz”, nr 2, 1933, s. 1, 4.
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cji, wieców i „Tygodni bez Żydów”148, które prasa antysemicka ochoczo popierała 
i o których obszernie donosiła149. Gdy w 1931 roku Młodzież Wszechpolska za-
inicjowała tzw. ruch zielonej wstążki, polegający na ekonomicznym, towarzyskim 
i kulturalnym bojkocie Żydów150, tygodnik „Pod Pręgierz” ukazał się w kolorze 
zielonym i przedrukował ulotkę „Ligi Zielonej Wstążki” nawołującą: 

1) Nie kupować w sklepach żydowskich, ani nie najmować do pracy żydowskich ro-
botników, lekarzy, adwokatów itd.; 2) Nie utrzymywać z żydami żadnych stosunków; 
3) Walczyć niezłomnie o „numerus clausus” aż do zwycięstwa; 4) Głosić hasło soli-
darności wszystkich Polaków bez różnicy przekonań politycznych i klas społecznych 
w walce z zalewem żydowskim151. 

Za współwinnych obecności Żydów w Polsce pisma antysemickie uważały 
„szabesgojów”, czyli tych, którzy prowadzili z nimi interesy, robili u nich zakupy, 
wynajmowali im mieszkania czy utrzymywali kontakty towarzyskie. Piętnowano 
takich Polaków nie tylko poprzez publikowanie ich zdjęć, nazwisk, ale także wzy-
wano do okazywania im pogardy („Szabesgojom i sprzedawczykom nie podawaj 
ręki!”152). Nastroje antysemickie w latach trzydziestych w Polsce rozbudzały także 
czynniki zewnętrze, jak ogólny wzrost nacjonalizmów w Europie, a zwłaszcza 
prowadzona przez nazistów w Niemczech polityka wobec ludności żydowskiej. 
Teoretycznie wydawcy pism antysemickich odcinali się od hitleryzmu, ale musieli 
być uważnymi czytelnikami „Der Stürmer” – nie tylko kopiowali z niego rysunki, 
także ich język się radykalizował. Nie popierali otwarcie przemocy – pisali: „BIĆ 
ŻYDÓW!”, a mniejszą czcionką: „nie wolno…”153. Na łamach prasy nacjonalistycz-
nej rzeczywistość była postrzegana przez pryzmat „kwestii żydowskiej”. Rozpa-
trywano „niebezpieczeństwo żydowskie dla Narodu Polskiego w dziedzinie spo-
łeczno-ekonomicznej, politycznej i uświęconych tradycyj religijno-moralnych”154, 
podkreślano, że „kwestję żydowską należy traktować jako zagadnienie nadrzędne, 
główne, naczelne, najpierwsze, zasadnicze w splocie spraw państwowych, narodo-
wych czy społecznych”155. W kwietniu 1939 publicysta „Pod Pręgierz” pisał: „Co, 

148 A. Skupień, Ludność żydowska…, s. 51.
149 Np.: Znak czasu. Historyczny dzień w Kaliszu, „Bez Pardonu”, nr 8, 1937, s. 1; Tydzień Kupca 

i Rzemieślnika Polskiego, „Bez Pardonu”, nr 11-12, 1937, s. 1.
150 A. Cała, Żyd – wróg odwieczny?…, s. 346.
151 A kolor jego jest… zielony!, „Pająk” JK, rok 3, [1931], s. 1.
152 Polacy wszystkich stanów łączcie się! Pomorzanie! …, s. 2.
153 „Pająk”, nr 5, [1931], s. 2.
154 Sprawa żydowska a racja stanu Narodu Polskiego, „Pod Pręgierz”, nr 3, 1934, s. 1.
155 Idziemy w bój!!, „Samoobrona Narodu”, nr 24, 1935, s. 1.
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znowu o żydach? Tak! nie tylko znowu, ale stale, ale zawsze, aż do skutku będziemy 
o sprawie żydowskiej pamiętać i o niej przypominać”156.

Zdaniem Jana Załubskiego Poznań przeszedł do historii prasy 

jako miasto, w którym w latach 1918-1939 stosunkowo dużą swobodą cieszyli się 
wydawcy pisemek szowinistycznych i nacjonalistycznych, przede wszystkim antyży-
dowskich. Wprawdzie żywot tych gazetek był krótki, oddziaływanie ograniczone, ale 
za to zaciekłość, z jaką prezentowały antysemickie idee, odrażająca157. 

Z kolei Andrzej Paczkowski, wybitny polski prasoznawca, czasopisma an-
tysemickie nazwał „prasą marginesu życia publicznego kraju”158. O ile z opi-
nią Paczkowskiego można się zgodzić, o tyle Załubski ma rację tylko częściowo. 
Faktycznie czasopisma te ukazywały się na rynku bez większych ograniczeń, co 
pewien czas wydawcy donosili o konfiskatach numerów, poszczególnych arty-
kułów czy nawet rysunków, informowali też o sprawach sądowych wytaczanych 
ich redaktorom odpowiedzialnym, ale zdarzało się to stosunkowo rzadko. To 
prawda, że zaciekle głosiły antysemickie hasła, ale na pewno nie były efemerydami 
wydawniczymi. Czasopisma, którymi zajmuję się w artykule, ukazywały się po 
dwa, trzy lata, a tygodniki „Pod Pręgierz” i „Samoobrona Narodu” funkcjonowały 
aż przez sześć lat (1933-1939). Ich faktyczne oddziaływanie trudno ocenić, ale 
miały wysokie nakłady. „Pod Pręgierz” zwiększył swój nakład z 10 000 w roku 
1935 do 25 000 w 1938159. „Samoobrona Narodu” – z 20 000 do 30 000. Najsłabiej 
wypadał „Bez Pardonu” – 5000 nakładu w 1938 roku160. Według Paczkowskiego 
pisma antysemickie poparcie finansowe, „a być może także i większość czytelni-
ków” znajdowały w sferach drobnomieszczańskich161. Pisma te sympatyzowały 
z Narodową Demokracją, której antysemityzm „oddziaływał przede wszystkim 
na wielkomiejską klasę średnią, ale także na inteligencję, zwłaszcza młodszą”162. 

156 Nie zapominajmy o sprawie żydowskiej, „Pod Pręgierz”, nr 13, 1939, s. 1.
157 J. Załubski, Prasa i ruch wydawniczy, [w:] Dzieje Poznania, t. 2, cz. 2: 1918-1945, red. J. Topolski, 

L. Trzeciakowski, Warszawa – Poznań 1998, s. 1310.
158 A. Paczkowski, Prasa polska w latach 1918-1939, Warszawa 1980, s. 291. 
159 W 1934 roku wydawcy „Pod Pręgierz” ogłaszali: „W n-rze przedostatnim zapowiadaliśmy, że 

nakład naszego pisma stopniowo dojść musi do 100.000 egz. Obecnie drukujemy już 25.000 egz. Ale po-
nieważ Kraków nie od razu zbudowali – „Pod Pręgierz” wyszedł obecnie nieco w zmniejszonym formacie, 
a to z tej przyczyny, że 10.000 egz. wydrukowaliśmy dla bezpłatnej propagandy na miasto Poznań”. „Pod 
Pręgierz”, nr 11, 1934, s. 1.

160 Katalog prasowy PARA, R. 10: 1936, Poznań 1935, s. 23; Katalog prasowy PARA, R. 11: 1938/1939, 
Poznań 1938, s. 25, 27.

161 A. Paczkowski, Prasa polska…, s. 292.
162 A. Cała, Żyd – wróg odwieczny?…, s. 343.
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Zatem czytelnikami omawianych czasopism mogli być przede wszystkim drob-
nomieszczanie i inteligencja. Wydawcy adresowali swe gazety do „wszystkich 
stanów”, „Pająk” i „Pod Pręgierz” chciały docierać do „najniższych warstw spo-
łeczeństwa”163, dlatego też obniżały ceny. Nie były drogie – „Potęgę Polski bez 
Żydów” i „Samoobronę Narodu” można było kupić za 10, „Pod Pręgierz” tylko 
za 5, „Pająka” za 20, a „Bez Pardonu” za 15 groszy. Dla porównania: kilogram 
chleba w Poznaniu w 1939 roku kosztował 30 groszy, mąki – 40 groszy, cukru – 
1 złoty, mięsa wieprzowego – 1,50 złoty164. Tak niskie ceny antysemickich pism 
były możliwe dzięki wpływom z prenumeraty, czyli gazety te miały swoich stałych 
czytelników, ale z pewnością ważniejsze były wpływy z ogłoszeń reklamowych, 
za które płacili kupcy i przemysłowcy, oczywiście chrześcijańscy. Żeby zwiększyć 
liczbę odbiorców, wydawcy zachęcali też: „Przeczytaj i daj drugiemu”. Czasopisma 
te docierały do czytelników także dzięki Bibliotece Uniwersyteckiej Uniwersytetu 
Poznańskiego, która od 1919 roku posiadała prawo do pozyskiwania regionalnego 
egzemplarza obowiązkowego wydawnictw ukazujących się w województwach 
poznańskim i pomorskim. Z poznańskimi pismami antysemickimi użytkownicy 
mogli zatem zapoznawać się w bibliotecznych czytelniach, a warto zaznaczyć, że 
prawo do korzystania ze zbiorów Biblioteki mieli nie tylko pracownicy i studenci 
uczelni, ale także osoby spoza Uniwersytetu165. 

Co ciekawe, do czytelników tego typu pism należeli także Żydzi. Noach Lasman, 
wskazując na „Pająka” i „Pod Pręgierz”, stwierdzał: „Może wydawać się to dziwne, 
ale poznańscy Żydzi często kupowali te czasopisma, chyba z ciekawości, co an-
tysemici piszą o ich znajomych czy nawet o nich samych”166. W podobnym tonie 
wspominał Baruch Bergman: 

Kupowałem je, kosztowały 10 lub 20 groszy. To była jakaś perwersja, której nie rozu-
miałem. Żydowski chłopak chciał czytać o Żydach krwiopijcach, których trzeba wysłać 
na Madagaskar. I o tym, że najważniejszym obowiązkiem Polaka jest odżydzenie Polski. 
W tych tygodnikach publikowane były nazwiska poznaniaków, którzy wynajmowali 
Żydom mieszkania i sklepy. Zamieszczano fotografie osób kupujących „gudłajskie 
towary”. To było nawet ciekawe, bo dzięki temu dowiadywaliśmy się o przyzwoitych 

163 „Pająk”, nr 1, [1931], s. 5; „Pod Pręgierz”, nr 18, 1933, s. 3.
164 Mały Rocznik Statystyczny 1939, Warszawa 1939, s. 254-255.
165 A. Jazdon, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919-2018. Zasoby. Działania. Ludzie, Poznań 

2019, s. 79-80, 95-96. Egzemplarze czasopism antysemickich znajdujące się w zbiorach Biblioteki Uni-
wersyteckiej mają tzw. pieczątki wpływu informujące o sposobie nabycia (tj. Egzemplarz obowiązkowy 
okręgowy) i dacie, co oznacza, że wydawcy wypełniali obowiązek ich przekazywania do Biblioteki. 

166 N. Lasman, Wspomnienia z trzech światów, wybór i oprac. A. Niziołek, Poznań 2019, s. 28.
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ludziach mieszkających w Poznaniu, oglądaliśmy ich wizerunki, poznawaliśmy ich 
imiona i nazwiska167. 

Z pewnością nie o takich czytelnikach i takim efekcie swojej działalności 
myśleli wydawcy i redaktorzy poznańskich pism antysemickich. Lustrzanym od-
biciem tego zjawiska była lektura pism jidyszowych przez narodowo i antysemicko 
nastawionych wydawców pracy poznańskiej168. 

Publikowane w antysemickiej prasie poznańskiej rysunki obok tego, że bu-
dowały i utrwalały stereotypy antysemickie, były także odbiciem wyobrażeń ich 
twórców na temat społeczności żydowskiej. Zdaniem Agnieszki Pufelskiej stereo-
typy antysemickie „pozwalają w pewnym zakresie wnioskować o obrazie świata 
i ludzi osób uprzedzonych wobec Żydów”169. Idąc tym tropem, można stwierdzić, 
że omawiane w niniejszym artykule rysunki dają wyobrażenie o świecie takim, 
jakim widział go poznański antysemita, dla którego przymiotnik „żydowski” był 
synonimem wszelkiego zła, wszystkich możliwych zagrożeń i niebezpieczeństw. 
Poznańczyk hołdujący ideologii antysemickiej był zatem przekonany o wiodącej 
roli Poznania i Wielkopolski w walce z „zażydzeniem” Polski. Jego miasto, jego 
dzielnica najlepiej zdawały sobie sprawę z niebezpieczeństwa żydowskiego, mogły 
uświadamiać i „oświecać” inne dzielnice w tej kwestii, wreszcie być wzorem dla 
innych, a być może i ratunkiem dla tych ziem, które były „uśpione” i lekceważyły 
zagrożenie. Cały czas jednak Wielkopolsce groził napływ Żydów, zwłaszcza ze 
wschodnich obszarów Polski. Należało więc być czujnym i ostrzegać innych, ja-
kim zagrożeniem dla kraju jest obecność w nim ludności żydowskiej. Z lektury 
rysunków umieszczanych w poznańskich antysemickich czasopismach wynikało, 
że pomimo wielowiekowej bytności, Żydzi przebywali w Polsce nadal na prawach 
gości, a co więcej nie odwdzięczali się za gościnność, tylko panoszyli się, a na ich 
bogactwo ciężko pracowali Polacy – okradani i prześladowani we własnym kraju. 
Żydzi „doili” Polskę i wysysali z niej krew, opanowali polski handel i rzemiosło, 
zdominowali kraj gospodarczo, a w przyszłości chcieliby też zawładnąć całkowi-
cie życiem społecznym, politycznym i kulturalnym. Z tym niechcianym gościem 
można sobie jednak poradzić. Przede wszystkim Polacy powinni się „zbudzić” 
i owo niebezpieczeństwo żydowskie dostrzec, a następnie czynnie mu się prze-
ciwstawić. Zwycięstwo, czyli odzyskanie Polski dla Polaków będzie możliwe dzięki 

167 Z. Pakuła, Poznań majn hejm. Historia Barucha Bergmana, Poznań 2019, s. 32.
168 Por.: A. Gluba-Pieprz, „Prawo pałki i kastetu” na Uniwersytecie Poznańskim. Prasa żydowska 

przeciw antysemityzmowi w latach 1935-1938 oraz M. Michalski, Antyżydowskie postawy i działania na 
Uniwersytecie Poznańskim w okresie międzywojennym w niniejszym tomie.

169 A. Pufelska, Moc obrazów obcego. Stereotyp „Żyda” w Polsce i Niemczech, http://www.polska-
-niemcy-interakcje.pl/articles/show/48 [dostęp: 17 września 2021].
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solidarności narodowej, konsekwentnemu realizowaniu hasła „swój do swego po 
swoje” i zakończeniu jakiejkolwiek współpracy z Żydami (na niwie kulturalnej, 
towarzyskiej czy gospodarczej). Najważniejszą jednak kwestią było usunięcie 
Żydów z Polski – sama ich obecność przyczyniała się do zła rozprzestrzeniającego 
się w nadwiślańskim kraju. Co więcej, Żydzi dążyli do panowania nad całym świa-
tem, m.in. poprzez szerzenie ideologii komunistycznej. Wydawcy antysemickich 
pism, żeby uświadomić, jak duże zagrożenie stanowili Żydzi, przedstawiali ich 
w negatywnym świetle, nie tylko deformując ich ciała na rysunkach, ale także ich 
odczłowieczając, ukazując jako budzące wstręt zwierzęta. Słowa publicysty „Pa-
jąka” mogłyby służyć za motto niejednemu antysemickiemu wydawnictwu: „stale 
wbijamy w mózgi, że tam gdzie są żydzi jest źle, a tu gdzie ich nie ma, jest lepiej”170.

170 Czy mamy rację głosząc hasło swój do swego po swoje?, „Pająk” JK, rok 3, [1931], s. 3.
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ANTYSEMITYZM  
NA UNIWERSYTECIE POZNAŃSKIM  

W LATACH 1919-1939 –  
WYBÓR ŹRÓDEŁ

przygotowali Małgorzata PRACZYK i Tomasz SCHRAMM

WSTĘP 

Reprodukowane poniżej źródła służą jako ilustracja treści artykułów zawartych 
w książce. Obejmują okres od roku 1919 po rok 1939. Uniwersytet Poznański 
był wówczas w zamyśle uniwersytetem Polaków, na którym nie było miejsca dla 
Żydów. Nieliczni żydowscy studenci doświadczali narastającego w dwudziesto-
leciu międzywojennym antysemityzmu, który znajduje odzwierciedlenie w ni-
niejszym wyborze źródeł. Mają one zróżnicowany, mniej lub bardziej oficjalny 
charakter. Zostały w nim zatem zamieszczone zarówno protokoły posiedzeń 
gremiów uniwersyteckich, korespondencja urzędowa, jak i korespondencja 
prywatna lub półprywatna, a także treści propagandowe, obecne w publicystyce 
prasowej, ulotkach i odezwach organizacji studenckich, uchwały podejmowane 
podczas zgromadzeń studenckich itp. Obraz ducha epoki uzupełniają nieliczne 
fotografie. 

W niektórych wypadkach związek między opracowaniami pióra poszczegól-
nych autorów i materiałem źródłowym wyraża się zreprodukowaniem w całości 
źródeł, których fragmenty cytowane są w artykułach. Odnośniki do poszczegól-
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nych pozycji w wyborze źródeł znajdują się w tekstach artykułów publikowanych 
w niniejszej książce.

Rzeczone materiały pochodzą przede wszystkim z dwóch miejsc. Pierwszym 
jest Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, drugim Biblio-
teka Uniwersytecka w Poznaniu. Nie brak jednak i materiałów z innych instytucji 
gromadzących źródła historyczne. W Archiwum UAM przechowywanych jest 
wiele interesujących materiałów. Ubytki w archiwaliach wynikają przede wszyst-
kim z faktu, że Archiwum UAM zaczęło systematycznie gromadzić dokumentację 
w ramach odrębnej struktury dopiero w latach 1953-19571. Wcześniej dokumenty 
te były przechowywane przez poszczególne jednostki organizacyjne uniwersytetu, 
nie zawsze z odpowiednią pieczołowitością. Historia kancelarii uniwersyteckiej 
sprzed połowy XX w. jest tylko częściowo rozpoznana2. Braki te dotyczą m.in. pro-
tokołów posiedzeń rad wydziałów.

Druga z zasadniczych części zawartego poniżej materiału to artykuły prasowe. 
Autorzy wyboru posiłkowali się w tym wypadku przede wszystkim zasobami Bi-
blioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Głównym założeniem było skupienie się na 
tematyce związanej z życiem akademickim na Uniwersytecie Poznańskim, jednak 
poszerzonej także o kontekst ogólnopolski. Oznaczało to wyodrębnienie aspektu 
akademickiego z bardzo bogatej problematyki związanej z obecnością w Polsce 
licznej ludności żydowskiej (ponad 10 procent) i złożonych stosunków między 
nią i ludnością polską, odzwierciedlającej się w materiałach prasowych. Czytelnik 
znajdzie tu zatem tylko śladowe odbicie kluczowych dla tej problematyki zagadnień, 
np. kwestii konkurencji ekonomicznej.

Aspekt, o którym mowa, uwidaczniał się na łamach czasopism studenckich, 
takich jak np. wychodzący w latach 1922-1926 „Akademik”, wydawany przez 
Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska, jak i w prasie codziennej. W tym 
ostatnim względzie na terenie Poznania prym wiódł „Kurier Poznański”, ukazu-
jąca się dwa razy dziennie gazeta o obliczu zdecydowanie narodowo-demokra-
tycznym (endeckim). Zainteresowanie „Kuriera Poznańskiego” problematyką 
żydowską i antagonistycznymi stosunkami polsko-żydowskimi znajdowało wyraz 
m.in. w dziale zatytułowanym „Życie młodzieży akademickiej”.

W poszczególnych wypadkach autorzy wyboru sięgali do innych zbiorów. 
Informacje na ten temat towarzyszą każdej reprodukcji. 

Reprodukcje zostały uporządkowane chronologicznie, od najstarszych z marca 
1919 po marzec 1938 roku.

1 Por.: M. Sak, Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Organizacja, działal-
ność, zasób, Poznań 2019.

2 Tamże.
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1.

Fragment listu prof. Heliodora Święcickiego, zapewne z 25 marca 1919, będącego od-
powiedzią na pismo wiceministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego prof. 
Bronisława Dembińskiego z 12 marca 1919, w sprawie obsady kadrowej na Uniwersytecie 
Poznańskim zaproponowanej w lutym 1919 przez Komisję Stabilizacyjną Uniwersytetu 
Warszawskiego w Krakowie – odnosi się do kandydatur prof. Mieczysława Centnerszwera 
oraz prof. Juliusza Kleinera. 

K o p i a: Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (dalej: AUAM), 
Rektorat, sygn. 15/396 („Memoriał komisji uniwersyteckiej w sprawie Wszechnicy Pia-
stowskiej w Poznaniu, wręczony dnia 5 kwietnia 1919 roku p. prof. Dr. Adamowi Wrzo-
skowi, szefowi sekcyi nauki i szkół wyższych przy K.P. Ministerstwie Wyznań Religijnych 
i Oświecenia Publicznego”); e d y c j a: M. Banasiewicz, A. Czubiński, Źródła do dziejów 
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, t. 1: Organizacja i rozwój uczelni od 
listopada 1918 roku do inauguracji w maju 1919 roku, Poznań 1973, s. 172-173. Akapit 
dotyczący prof. Centnerszwera został w edycji z 1973 roku pominięty; podano także błędną 
datę powstania listu prof. Święcickiego.
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2.

Fragment protokołu XXIII posiedzenia „Komisji Uniwersyteckiej” z dnia 19 maja 1919, pod-
czas którego omawiano rozmaite kwestie związane z organizacją, otwartej 7 maja Wszechnicy 
Piastowskiej. Omawiając zasady przyjmowania kandydatów na studia, wskazano brzmienie 
zapisów przyszłych statutów uniwersyteckich dotyczących numerus clausus dla żydowskich 
studentów uzależnionego od odsetka ludności żydowskiej w województwie poznańskim.

K o p i a: AUAM, Rektorat, sygn. 15/33, k. 25.

3.

Fragment protokołu posiedzenia senatu Uniwersytetu Poznańskiego z dnia 7 grudnia 
1919. W punkcie 1 sformułowano odpowiedź na list Ministerstwa byłej Dzielnicy Pruskiej 
w sprawie przyjmowania Żydów na poznańską uczelnię. 

O r y g i n a ł: AUAM,  Protokoły posiedzeń senatu Uniwersytetu Poznańskiego, sygn. 
15/S/1, s.  21; e d y c j a: Protokoły posiedzeń Senatu Uniwersytetu Poznańskiego 1919- 
-1939, t. I: 19 VI 1919 – 17 VII 1925, wyd. A. Domalanus, I. Mamczak-Gadkowska, M. Sak, 
A. Wysokińska, Poznań 2019, s. 30.
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4.

O wczesnym stosowaniu praktyki numerus clausus dla Żydów na Uniwersytecie Poznań-
skim świadczyć może niedatowane podanie Zenona Tajtelbauma, który starał się o przyjęcie 
na rok akademicki 1919/20, zarejestrowane na Wydziale Prawa i Nauk Ekonomiczno-Po-
litycznych w kwietniu 1920 i projekt skierowanej do niego odpowiedzi z 15 kwietnia 1920 
uzależniającej przyjęcie na studia od kwestii religijnych. 

O r y g i n a ł:  AUAM, Akta osobowe studentów Wydziału Prawno-Ekonomicznego, sygn. 1/12.
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5.

Fragment protokołu posiedzenia senatu Uniwersytetu Poznańskiego z 2 października 
1922. W punkcie 8 omawiano stosowanie numerus clausus przez wydziały Uniwersytetu 
Poznańskiego. 

O r y g i n a ł: AUAM, protokoły posiedzeń senatu Uniwersytetu Poznańskiego, sygn. 15/S/3, 
s. 168-169; e d y c j a: Protokoły posiedzeń Senatu Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939, t. 
I: 19 VI 1919 – 17 VII 1925, wyd. A. Domalanus, I. Mamczak-Gadkowska, M. Sak, A. Wy-
sokińska, Poznań 2019, s. 458.
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6.

Artykuł programowy Tadeusza Pietrzyńskiego, Walka o spolszczenie polskich uczelni

„Akademik” 1922, nr 1(7), s. 1.
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7. 

Fragmenty protokołu posiedzenia senatu Uniwersytetu Poznańskiego z dnia 27 lutego 
1923 roku. W punkcie 2. omawiano stosowanie numerus clausus na Uniwersytecie Poznań-
skim. W punkcie 5. – wystąpienia polskich studentów przeciwko żydowskim studentom. 

O r y g i n a ł:  AUAM, Protokoły posiedzeń senatu Uniwersytetu Poznańskiego, sygn. 15/S/3, 
s. 284, 286; e d y c j a: Protokoły posiedzeń Senatu Uniwersytetu Poznańskiego 1919-1939, t. I: 
19 VI 1919 – 17 VII 1925, wyd. A. Domalanus, I. Mamczak-Gadkowska, M. Sak, A. Wy-
sokińska, Poznań 2019, s. 518-519.
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8.

Anonimowy rysunek Walka o „numerus clausus” – „Wara od naszych uczelni”. Student 
w czapce korporacyjnej broni wejścia do budynku uczelni. Gmach jest szturmowany 
przez tłum Żydów, przedstawionych w karykaturalny sposób. Niektóre postaci ubrane 
są w chałaty. Ponadto, nad tłumem powiewa sztandar z pięcioramienną gwiazdą. W tym 
wypadku Żydzi są przedstawieni jako grupa rozprzestrzeniająca ideologię komunistyczną, 
jak pisano w początku lat dwudziestych – bolszewicką. Cechy charakterystyczne budynku 
przedstawionego na rysunku pozwalają przypuszczać, że jego pierwowzorem był gmach 
Collegium Minus w Poznaniu. 

„Akademik” 1923, nr 4(10), s. 79.
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9. 

Fragmenty pism z 9 marca 1923 oraz 17 września 1923 dziekana Wydziału Prawno-Eko-
nomicznego prof. Jana Rutkowskiego do Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego, przedstawiające argumenty na rzecz numerus clausus dla Żydów z byłego 
zaboru rosyjskiego.
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O r y g i n a ł:  AUAM, Rektorat, sygn. 15/492.

cd. 9
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10. 

Memoriał i rezolucja uchwalone 15 marca 1923 podczas wiecu studenckiego poświęconego 
sprawie numerus clausus. 
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O r y g i n a ł :  AUAM, Rektorat, sygn. 15/355.

cd. 10
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11. 

List prof. Józefa Kostrzewskiego z dnia 18 maja 1923 do Jana Wawrzyniaka oraz Antonie-
go Olbromskiego, działaczy Akademickiego Koła Harcerskiego, dotyczący pochodzenia 
Włodzisławy Nakielskiej, słuchaczki prawa. 

K o p i a:  AUAM, Rektorat, sygn. 15/185.
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12. 

Publikacje prasowe związane z dyskusjami wokół obecności studentów żydowskich na 
uczelniach polskich. Notatka Żydzi a Uniwersytet Poznański zawierająca argumentację 
na rzecz utrzymania numerus clausus na Uniwersytecie Poznańskim na poziomie 2 pro-
cent jest przedstawiona jako list do redakcji „Dziennika Poznańskiego”; być może jest to 

„przebranie”, w jakim występuje stanowisko samej redakcji dziennika.

„Dziennik Poznański”, nr 286 z 15 grudnia 1922, s. 3.
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„Kurier Poznański”, nr 62, 1923, s. 5 
(fragment artykułu).
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„Kurier Poznański”, nr 432, 1926, s. 17.

cd. 12
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13. 

List Bernarda Chrzanowskiego, wieloletniego działacza ruchu harcerskiego, w latach 1922- 
-1928 kuratora Okręgu Szkolnego Poznańskiego, z dnia 5 stycznia 1924 skierowany do prof. 
Józefa Kostrzewskiego w reakcji na zarzuty sformułowane przez prof. Kostrzewskiego pod 
adresem Włodzisławy Nakielskiej. 
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cd. 13
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K o p i a:  AUAM Rektorat, sygn. 15/185.
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14. 

Rezolucje uchwalone 12 listopada 1931 roku podczas wiecu w westybulu Auli Uniwersy-
teckiej, zwołanego po śmierci Stanisława Wacławskiego. 

„Kurier Poznański”, nr 523, 1931, s. 1.
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15. 

Fotografia przedstawiająca manifestacyjne przejście studentów ulicami Poznania 14 listo-
pada 1931 po mszy żałobnej za Stanisława Wacławskiego, odprawionej w kaplicy Nowego 
Domu Akademickiego. Tłum przechodzi ulicą Nową (ob. Paderewskiego) od Starego 
Rynku ku Alejom Marcinkowskiego, obok Bazaru. Autor nieznany. 

O r y g i n a ł:  Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/10/3523/1; reprodukcja: „Ilustro-
wany Kurier Codzienny”, nr 318 z 17 listopada 1931, s. 5.
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16. 

Fotografia przedstawiająca kolejny etap manifestacyjnego przejścia studentów ulicami 
Poznania 14 listopada 1931 po mszy żałobnej za Stanisława Wacławskiego, odprawionej 
w kaplicy Nowego Domu Akademickiego. Tłum wychodzi z placu Wolności w kierunku 
ulicy 27 Grudnia. Fotografia wykonana z tarasu budynku Arkadii. Autor nieznany. 

O r y g i n a ł:  Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/10/3523/2; reprodukcja: „Świa-
towid”, nr 47 z 21 listopada 1931, s. 23.
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17. 

Ulotka niedatowana (zapewne z listopada 1932) wydana przez Legion Młodych, odnosząca 
się do śmierci Jana Grodkowskiego (w ulotce nazwisko zapisane w formie Grotkowski) 
i przedstawiająca odmienne stanowisko względem tego, które prezentowała Młodzież 
Wszechpolska. 

O r y g i n a ł:  AUAM, Rektorat, sygn. 15/345.
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18. 

Fotografie przedstawiające manifestacje uliczne studentów po wiecu w westybylu Auli 
Uniwersyteckiej z 30 listopada 1932, zwołanego z okazji śmierci Jana Grodkowskiego. 
Górna: pochód studentów na ulicy Wjazdowej (ob. Św. Marcin). W tle widoczny budynek 
Collegium Minus oraz Pomnik Najświętszego Serca Jezusowego. Dolna: Studenci na placu 
przed Collegium Minus. Autor nieznany. 

„Kurier Poznański”, nr 550 z 1 grudnia 1932, s. 5.
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19. 

Notatka Policji Państwowej z 21 lutego 1933, skierowana do Starosty Grodzkiego w Po-
znaniu, opisująca wiec akademicki w westybulu Auli Uniwersyteckiej z 21 lutego 1933 
i wydarzenia rozgrywające się po wiecu na ulicach Poznania. 

Adam Mickiewicz University Press © 2022



Antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim w latach 1919-1939 – wybór źródeł

558

O r y g i n a ł:  Archiwum Państwowe w Poznaniu, Starostwo Grodzkie miasta Poznania, 
sygn. 307, k. 9-10 (53/418/0/1/307).

cd. 19
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20. 

Ulotka niedatowana (z października 1934) Akademickiego Wydziału Młodych Stronnictwa 
Narodowego, informująca o wystąpieniu Tadeusza Bieleckiego, zawierająca antysemickie 
sformułowania. 
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O r y g i n a ł:  AUAM, Rektorat, sygn. 15/391.

cd. 20
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21. 

Memoriał żydowskich studentów z 4 grudnia 1935 do rektora Uniwersytetu Poznańskiego 
Stanisława Rungego, opisujący akty przemocy ze strony polskich studentów narodowych 
w dniach 2-4 grudnia 1935. 
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cd. 21
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O r y g i n a ł:  AUAM, Rektorat, sygn. 15/363.

cd. 21
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22. 

Fotografie studentów podczas wiecu antyżydowskiego 6 grudnia 1935 w westybulu Auli 
Uniwersyteckiej oraz na bocznych schodach prowadzących do Auli. Autor nieznany. 

„Kurier Poznański” nr 571 z 12 grudnia 1935, s. 11.
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23. 

Rezolucja uchwalona podczas wiecu zwołanego przez Młodzież Wszechpolską w dniu 
6 grudnia 1935. 
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O r y g i n a ł:  AUAM Rektorat, sygn. 15/363.

cd. 23
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24. 

Notatka Policji Państwowej z 30 grudnia 1935 do Starosty Grodzkiego w Poznaniu na 
temat bezpieczeństwa życia i mienia ludności żydowskiej, informująca o zamieszkach na 
Uniwersytecie Poznańskim oraz incydentach antysemickich w mieście. 
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O r y g i n a ł:  Archiwum Państwowe w Poznaniu, Starostwo Grodzkie miasta Poznania, 
sygn. 226, k. 55-56 (53/418/0/7/226).

cd. 24
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25. 

Uchwała Rady Wydziału Lekarskiego z 2 lutego 1936 uzależniająca możliwość przyjęcia 
Żydów na studia od dostarczenia zwłok „żydowskich” do uniwersyteckiego prosektorium.

„Życie Medyczne”, nr 5, 1936, s. 1.
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26. 

Fotografie z procesu studentów Uniwersytetu Poznańskiego, który odbył się w lutym 
1936 roku przed Sądem Okręgowym w Poznaniu, oskarżonych o udział w antyżydowskich 
zajściach i pobicie żydowskich studentów w listopadzie i grudniu 1935. Fotografie przed-
stawiają także żydowskich studentów i żydowskie studentki – ofiary zajść.

„Kurier Poznański”, nr 93, 1936, s. 10.
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27. 

Artykuł z marca 1936 z dziennika „Nowy Kurier” ogłoszony w związku z wystąpieniami 
antyżydowskimi na Uniwersytecie Poznańskim w listopadzie i grudniu 1935 oraz w lutym 
1936. Zwraca uwagę ton sporu politycznego z Młodzieżą Wszechpolską.

„Nowy Kurier”, nr 63 z 15 marca 1936, s. 12.
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28. 

Notka prasowa opublikowana w „Kurierze Poznańskim” z 16 marca 1936, przedrukowująca 
informacje na temat konfliktu o preparaty do uniwersyteckiego prosektorium zamieszczone 
w jidyszowym dzienniku „Hajnt”.

„Kurier Poznański”, nr 116 z 16 marca 1936, s. 3.
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29. 

Artykuł z października 1936 roku Sprawa zwłok żydowskich dla uniwersytetu poznańskiego, 
opisujący konflikt między Uniwersytetem Poznańskim a gminą żydowską na tle żądania do-
starczania przez gminę „zwłok żydowskich” do prosektorium Uniwersytetu Poznańskiego. 

„Kurier Poznański”, nr 492 z 23 października 1936, s. 5.
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30. 

Informacje prasowe o powodzeniu akcji Młodzieży Wszechpolskiej przeciw przyjmowaniu 
na Uniwersytet Poznański studentów narodowości żydowskiej.

„Kurier Poznański”, nr 442 z 24 września 1936, s. 3.

„Kurier Poznański”, nr 480 z 16 października 1936, s. 3.
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31. 

Fotografie elewacji Nowego Domu Akademickiego (ob. DS Hanka) podczas studenckiej 
okupacji w listopadzie 1936 roku z zawieszonymi transparentami m.in. „Precz z żydo-ko-
muną!”. Autor nieznany. 

„Kurier Poznański”, nr 554 z 28 listopada 1936, s. 5.
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32. 

Tekst Hymnu młodych, śpiewanego na melodię Warszawianki 1831. Pieśń ta od 1926 roku 
funkcjonowała jako Hymn Obozu Wielkiej Polski. Niektóre współczesne środowiska 
narodowe niesłusznie przypisują autorstwo utworu Janowi Kasprowiczowi. Pieśń stop-
niowo stawała się coraz bardziej popularna, aż przyjęła rolę hymnu młodzieży narodowej. 
W Poznaniu śpiewana była na uniwersyteckich wiecach i demonstracjach, także przez 
mieszkańców miasta – jako wyraz poparcia dla młodzieży narodowej. Przyjęło się, że 
śpiewana była na stojąco z odkrytymi głowami, co niekiedy wzbudzało kontrowersje, które 
kończyły się rękoczynami.

Kalendarz Akademika Polskiego na rok 1936/37, Kraków 1936, s. 5. 
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33. 

Korespondencja między V Wydziałem Karnym Sądu Okręgowego w Łodzi i władzami 
Uniwersytetu Poznańskiego prowadzona między listopadem 1936 a wrześniem 1937, 
związana z aktami przemocy wobec żydowskich studentów z 25 listopada 1935. 
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O r y g i n a ł: AUAM, Rektorat, sygn. 15/215.

cd. 33
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34. 

Artykuł ze stycznia 1937 O dobro wyższych uczelni i nauki polskiej, zawierający memoriał stu-
dentów z Narodowego Komitetu Akademickiego Uniwersytetu Poznańskiego do ministra 
Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w sprawie wprowadzenia getta ławkowego. 

„Kurier Poznański”, nr 45 z 29 stycznia 1937, s. 9.
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35. 

Przykład obecności tematyki „odżydzania” nauki polskiej na łamach prasy endeckiej. 
Artykuł z maja 1937 Zażydzenie wyższych uczelni, wyliczający liczbę Żydów będących 
wykładowcami na polskich uniwersytetach w roku 1937.

„Kurier Poznański”, nr 226 z 22 maja 1937, s. 12.
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36. 

List przedstawicieli Narodowego Komitetu Akademickiego Uniwersytetu Poznańskiego 
z 11 września 1937 do dziekana Wydziału Prawno-Ekonomicznego prof. Bohdana Wi-
niarskiego w sprawie zamknięcia rekrutacji na kierunki prowadzone na Wydziale dla 
żydowskich kandydatów. 
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O r y g i n a ł: AUAM, Rektorat, sygn. 15/492, k. 86-87.

cd. 36
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37. 

Artykuły z października 1937 Uniwersytet Poznański drogowskazem oraz rubryka „Migaw-
ki”, odnoszące się do faktycznego zaprzestania przez Żydów aplikowania na Uniwersytet 
Poznański po zajściach na Uniwersytecie Poznańskim na przełomie 1935 i 1936 roku. 
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„Kurier Poznański”, nr 450 z 2 października 1937, s. 12. 

cd. 37
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38. 

Fotografia delegatów obradujących w Poznaniu w Sali Jędrzeja Śniadeckiego w Collegium 
Medicum (ob. Coll. Maius) podczas nadzwyczajnego walnego zjazdu Związku Lekarzy 
Państwa Polskiego, który 17 października 1937 uchwalił zmiany w statucie, wykluczające 
lekarzy-Żydów ze Związku.

O r y g i n a ł:  Narodowe Archiwum Cyfrowe, sygn. 3/1/0/13/86/1. 
Fotografia przedstawiająca zbliżone ujęcie sali obrad została opublikowana w „Kurierze 
Poznańskim”, nr 478 z 19 października 1937, s. 1, w „Nowinach Społeczno-Lekarskich”, 
R. XI: 1937, nr 21, s. 262 oraz w pracy M. Zaremby Bielawskiego, Dom z dwiema wieżami, 
przeł. M. Kalinowski, Kraków 2018, s. 143.
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39. 

Plakat zawieszony podczas obrad nadzwyczajnego walnego zebrania Związku Lekarzy 
Państwa Polskiego 17 października 1937 wprowadzający rozgraniczenie przestrzenne dla 
Polaków i Żydów w sali obrad.

„Kurier Poznański”, nr 478 z 19 października 1937, s. 1.
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40. 

Program konferencji Młodych Lekarzy 16 października 1937 oraz nadzwyczajnego walnego 
zjazdu Związku Lekarzy Państwa Polskiego 17 października 1937 w Poznaniu.

O r y g i n a ł: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Urząd Wojewódzki Poznański, sygn. 267, 
k. 23 (53/296/0/2.4/267).
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41. 

Rezolucje uchwalone podczas Konferencji Młodych Lekarzy 16 października 1937 w Po-
znaniu.

O r y g i n a ł: Archiwum Państwowe w Poznaniu, Urząd Wojewódzki Poznański, sygn. 267, 
k. 24 (53/296/0/2.4/267).
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42. 

Skarga Grety Chawkinówny, żydowskiej kandydatki na studia na Uniwersytecie Poznań-
skim z października 1937 do ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego, nie-
przyjętej na Wydział Matematyczno-Przyrodniczy i odpowiedź dziekanatu.
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cd. 42
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O r y g i n a ł:  AUAM, Rektorat, sygn. 15/215.
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43. 

Ulotka z jesieni 1937 wzywająca do wstąpienia w szeregi Młodzieży Wszechpolskiej, 
m.in. reklamująca działania tej organizacji i zachęcająca do „walki ze żydostwem”. 

O r y g i n a ł:  AUAM, Rektorat, sygn. 15/508.
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44. 

Odezwa Młodzieży Wszechpolskiej z listopada 1937 zapraszająca na uroczystości żałobne 
ku czci Stanisława Wacławskiego i Jana Grodkowskiego, zawierająca antysemickie sfor-
mułowania. 

O r y g i n a ł:  AUAM, Rektorat, sygn. 15/508.
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45. 

Protest profesorów wyższych uczelni polskich przeciw wprowadzaniu getta ławkowego. 
Na Uniwersytecie Poznańskim został on zainicjowany korespondencją między prof. Man-
fredem Kridlem z Wilna i prof. Henrykiem Ułaszynem. W Poznaniu zbieranie podpisów 
organizowali także profesorowie Adam Skałkowski i Florian Znaniecki. Podpisali oni apel 
do swoich kolegów, który rozesłali wraz z tekstem protestu do podpisu. Organizowano także 
w tej sprawie zebrania. Tekst protestu wraz z listą sygnatariuszy ukazał się w kilku polskich 
gazetach i czasopismach związanych z nurtem demokratycznym i lewicowym. Inicjatywa ta 
spotkała się z gwałtowną krytyką środowisk nacjonalistycznych, zwłaszcza młodzieży stu-
denckiej. W „Kurierze Poznańskim” ogłoszone zostały nazwiska profesorów Uniwersytetu 
Poznańskiego, którzy podpisali protest, a następnie nazwiska 49 sygnatariuszy z wszystkich 
uczelni polskich. Ta sama gazeta zamieściła „lżejsze” wiadomości z tym związane w dziale 

„Życie młodzieży akademickiej”, w rubryce „Migawki”. Ponadto, podczas wiecu 21 stycznia 
1938 młodzież akademicka wystosowała w tej sprawie oświadczenie do rektora i senatu. 

O r y g i n a ł:  Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, Papiery Adama Skałkowskiego, rkps 35 
IV, k. 158-159.
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O r y g i n a ł:  Archiwum PAN w Warszawie, Materiały Henryka Ułaszyna III-162, sygn. 
185, k. 19 i 27.

O r y g i n a ł:  AUAM, Rektorat, sygn. 15/215.
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„Epoka” nr 1(104), 1938, s. 8.

„Kurier Poznański” nr 587 z 24 grudnia 1937, s. 1.

cd. 45
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„Kurier Poznański” nr 593 z 29 grudnia 1937, s. 2.

„Kurier Poznański” nr 55 z 5 lutego 1938, s. 8.
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46. 

Ulotka Narodowego Komitetu Akademickiego, informująca o wiecu z 21 stycznia 1938, 
zwołanego w obronie getta ławkowego na wyższych uczelniach w Polsce. 

O r y g i n a ł:  AUAM, Rektorat, 15/215.
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47. 

Podczas wiecu ogólnoakademickiego 21 stycznia 1938 roku domagano się wprowadzenia 
getta ławkowego na Uniwersytecie Poznańskim. Zachowały się dwie redakcje rezolucji 
wiecowej, obrazujące pracę nad tekstem oraz wersja opublikowana w „Kurierze Poznań-
skim” w jeszcze nieco innym brzmieniu. 

O r y g i n a ł:  AUAM, Rektorat, sygn. 15/215.
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Ź r ó d ł o: „Kurier Poznański”, nr 34 z 22 stycznia 1938, s. 3.

cd. 47
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48. 

Dwa doniesienia prasowe o demonstracji studenckiej w Collegium Minus z 5 lutego 1938 roku. 
„Kurier Poznański”, nr 55 z 5 lutego 1938, s. 8 – zob.: nr 44.

„Nowy Kurier”, nr 29 z 6 lutego 1938, s. 12.
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49. 

Rysunek sygnowany przez „Polo” (sygnatura Pawła Griniowa, 1896-1937) powielany w an-
tysemickiej prasie i antysemickich broszurach, przedstawiający parę studentów żydowskich, 
występujących niekiedy jako Salcia i Abram. Zwraca uwagę ich fizyczność – oboje mają 
wydłużone, chude szyje, charakterystyczne dla antysemickich przedstawień Żydów twarze 
(wydatny nos, mięsiste wargi), mężczyznę identyfikują dodatkowo pejsy. Ręce studenta 
są długie, pająkowate, zakończone nieproporcjonalnie dużymi dłońmi, z kolei ramiona 
studentki są zdeformowane, dłonie ukrywa w kieszeniach. Jego nogi są krzywe, jej stopa 
ustawiona pod dziwnym kątem wskazuje na pokraczny chód. O ich przynależności do 
świata akademickiego świadczą dekle – czapki korporacyjne – a w wypadku studenta 
również dwubarwna banda korporanta. Para żydowskich studentów jest uśmiechnięta, 
obydwoje są zadowoleni, a uśmiechy mają przebiegłe.
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P i e r w o d r u k :  „Dziennik Bydgoski”, nr 272 z 24 listopada 1929, s. 6. Tytuł i podpis 
nawiązują do antyżydowskich wystąpień na uniwersytetach. 
K o p i e :  w odbiciu lustrzanym bez sygnatury autora – 1. „Pająk”, nr 4 z 1931, s. 4, z dialo-
giem nawiązującym do niechęci między Polakami a Żydami, w której przedstawionej parze 
nadano imiona Salcia i Moryś; 2. „Pająk”, nr 19, 1931, s. 4, z dialogiem, w którym parze 
nadano imiona Salcia i Abram, a ich rozmowa dotyczyła sposobu odwrócenia uwagi opinii 
społecznej od wydarzeń w Wilnie z listopada 1931 oraz zakresu „opanowania” przez Żydów 
różnych obszarów społeczno-gospodarczych w Polsce; 3. Broszura „Zbudź się!!!”, wydana 
jesienią 1935 w Poznaniu przez Wydawnictwo Samoobrony Narodu, 4 strona okładki, 
z tytułem „«Nasi» pionierzy kultury” i podpisem „On będzie adwokat, ona magisterka / 
Dobrana to para i wielka… fuszerka”; 4. „Samoobrona Narodu”, nr 34 z 1 września 1935, 
s. 1, z tytułem nawiązującym do rzekomego wypierania z uczelni polskich studentów przez 
Żydów, natomiast podpis informował o przedruku z broszury „Zbudź się”. 
O m ó w i e n i e :  „Obcy i niemili”. Antysemickie rysunki z prasy polskiej 1919-1939 / „Alien 
and unpleasant”. Antisemitic drawings from the Polish press 1919-1939, red. M. Budkowska, 
przekł. B. Smerrin, Warszawa 2013, s. 77; B. Keff, Antysemityzm. Niezamknięta historia, 
Warszawa 2013, w aneksie Polskie karykatury antysemickie okresu międzywojennego, nr 10.
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50. 

Anonimowy rysunek zamieszczony w końcu 1931 roku na pierwszej stronie poznańskie-
go czasopisma „Pająk”, sąsiadujący z artykułem na temat numerus clausus na wyższych 
uczelniach oraz informacją o Lidze Zielonej Wstążki, nawołującej do bojkotu i izolacji 
społecznej Żydów. Rysunek przedstawia dwóch dyskutujących studentów – Polaka i Żyda, 
noszących identyczne korporacyjne czapki i dwubarwne bandy. Jeden z nich jest wypro-
stowany, godny i dumny. Drugi został przedstawiony w sposób charakterystyczny dla 
karykaturalnych wizerunków Żydów (wydatny nos i pejsy) oraz dodatkowo odróżnia się 
od nienagannego kolegi niedbałym zarostem na twarzy i włosami na dłoniach. Jego ciało, 
w porównaniu z wyprostowanym kolegą, jest skurczone, przygarbione, zaś wyciągnięty 
palec wskazujący zakończony jest szponiasto. Miny i postawy obydwu studentów odnoszą 
się do zakładanych cech i zamiarów postaci – niedbały, czający się, z wykrzywioną twarzą 
rzezimieszek Żyd contra Polak, wyprostowany, dumny i godny student. Jako dodatkowy 

„argument” w dyskusji Żyd trzyma za plecami nóż, co może przywodzić na myśl niedawne 
wydarzenia w Wilnie, gdzie w listopadzie 1931 zginął student Stanisław Wacławski. Dialog 
umieszczony pod rysunkiem nawiązuje do rywalizacji dwóch narodów, z których jeden jest 
przedstawiony jako społeczność gospodarzy, drugi jako grupa „włóczęgów i przybłędów”. 
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P i e r w o d r u k :  „Pająk”, nr 20, 1931, s. 1.
K o p i a:  „Pod Pręgierz”, nr 20 z 13 sierpnia 1933, s. 3.
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51. 

Ulotka zapraszająca na walne zebranie Bratniej Pomocy – „Narodowego Bratniaka” w dniu 
6 marca 1939, podczas którego zarząd składał sprawozdanie, a w trakcie obrad uchwalano 

„obostrzony paragraf aryjski”.

O r y g i n a ł: Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu, sygn. 300302 II.
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Okulewicz Piotr 167
Olasek Jan 181
Olbromski Antoni 152, 545
Olejniczak Wojciech 114, 460
Olejnik Zdzisław 181, 184, 185
Orlicki Józef 88
Osiński Krzysztof 476
Osiński Zbigniew 167
Ossowska Maria 79, 80, 85, 186
Ossowski Stanisław 20, 63, 72, 74, 79-81, 83, 

85
Ostrowska Teresa 396
Oźminkowski Marcin 18

Paciorek Magdalena 393
Paczkowski Andrzej 110, 433, 441, 525
Paczkowski Romuald 310
Paderewski Ignacy Jan 489
Padlewski Leon 191
Pakentreger Aleksander 31
Pakuła Zbigniew 18, 32, 109, 358, 527
Pałat Zenon 89, 402
Pałka Damian 88
Pankanin Leon 351
Paradowska Aleksandra 393
Paszkudzki August 428
Patalong Janusz 315, 358, 440, 475
Pater Daniel 317
Patrzałek-Graś Magdalena 33, 133, 140, 171, 

208, 236, 239, 240, 255, 257, 270, 276, 
281, 283

Pawłowski Stanisław 173, 340
Peiser Gertruda 109
Pereg Rut (Rutka Abkiewicz) 271
Perelman Jakub 109
Peretiatkowicz Antoni 174, 200, 332, 370
Peszke Józef 396
Petrażycki Leon 77, 85

Pękacka-Falkowska Katarzyna 31, 151, 232, 
240, 393

Piątkowski Stanisław 184
Piechowski Konrad 184
Pieczyński Florian 252
Pielka Mateusz 167
Piestrzyński Ryszard 316
Pietruszczyński Zygmunt 187
Pietrzykowski Szymon 87
Pietrzyński Tadeusz 142-144, 537
Pigoń Stanisław 157
Pihan-Kijasowa Alicja 401
Pilarczyk Zbigniew 29
Pilch Andrzej 28, 142, 157, 190, 278, 306, 310, 

313, 326
Piłsudski Józef 23, 84, 105, 132, 363, 489
Pisarski Tadeusz 401
Piszcz Edward 322
Podemski Krzysztof 17, 32, 33, 87, 129, 303, 

333, 405, 436, 472
Podgórska-Klawe Zofia 396
Poliakov Léon 21
Polonsky Antony 345
Pomeranc Ignacy 178, 361
Pomorski Józef 399
Poniatowski Stanisław August, kr. Polski 459
Popławski Ludwik 84
Popławski Zbysław 318, 320, 323
Porter-Szűcs Brian 19
Praczyk Małgorzata 34, 176
Prądzyński Ignacy 158
Prądzyński Józef 165, 310, 311, 320, 322, 339-341
Propstowa Franciszka 117
Prowalski Abraham 65
Pryłucki Cwi 358
Pryłucki Nojech 358
Przebitkowski Radosław 113
Przedecki Józef 181
Przeniosło Małgorzata 402
Przybylski Henryk 392
Przybysz Zofia 144, 153, 156, 278, 330
Przytarski Franciszek 322, 323, 332
Pufelska Agnieszka 527
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Rab Leonard 108
Rachwalska Stefania 109
Radliński Zygmunt 426
Radomski Moszek 224
Radziminski Herman 108
Rakoczówna Barbara 181, 184, 230
Rapaport Dorota (Debora) Maria 268
Rasińska-Bóbr Agnieszka 21
Raszeja Franciszek 79, 119, 187, 374
Raszeja-Domańska Magdalena 18
Ratajczak Franciszek 449
Ratajski Cyryl 120
Redzik Adam 174
Rein Józef 181
Reinharz Jehuda 345
Rekantówna Fela 181
Rezler Marek 437
Rędziński Kazimierz 169, 278
Ring Izrael 361
Ringel Michał 65
Rochlin Eugenia 181, 215, 227, 252
Rodziewicz Franciszek 399
Rogowicz Wacław 370
Rojf F. 378
Romała Marian 476, 508
Romek Zbigniew 30
Rossman Henryk 306
Rossoliński-Liebe Grzegorz 28, 44, 77, 186, 

305
Rot Chaja Cypra 116
Rot Matla 213, 220, 225, 230
Rotenberg Mania (Miriam) 181, 216, 217, 

223, 228
Rothówna, studentka 181
Różycki Stefan 79, 133, 169, 170, 187, 191, 

192, 340, 346, 374
Rubinówna Melania 181
Rubinstein Lidia 252
Rubinstejnówna Lidia 184
Rudnicki Szymon 20, 23, 92, 126, 137, 145, 

146, 156, 174, 178, 303, 305, 316, 317, 329, 
342, 350, 353, 366, 421, 424

Rudolf II, król 59

Rudzki Bolesław 25
Runge Stanisław 79, 118, 178, 179, 183, 184, 

187, 310, 327, 342, 343, 361, 374, 561
Rupprecht Philipp 474, 513, 514
Rutkowski Jan 147, 540
Rybak Jan 105, 136, 404
Rybarski Roman 76
Rydlewski Stanisław 181
Ryng Izrael 181, 185
Rzeczkowska Daria 32
Rzepecki Karol 437, 438, 446, 449, 450, 467, 

477

Sajdak Jan 169-171, 310, 322, 339-342
Sak Monika 131, 134, 328, 532, 534, 536, 538
Salski Tadeusz 408
Sartre Jean Paul 26
Sawicki Jakub 93
Saydakowa Stefania 320
Schiper Ignacy 64
Schlanger Maurycy 379, 380, 384
Schlick Moritz 57
Schneider B. 369, 383
Schötz Karol 111
Schramm Tomasz 29, 34, 129, 133, 208, 241
Schramm Wiktor 187
Schulze Wessel Martin 46
Schutte Christoph 124
Schwejg, dr 409, 410
Seipel Ignaz 51, 52
Sejn Michał 267
Sender Dawid Szyje 103, 104
Sęp Wiesław 474, 490
Shmeruk Chone 345
Sierpowski Stanisław 157
Sikorski Tomasz 317
Skalska Agnieszka 520
Skalski Piotr 30, 31, 151, 232, 240, 393
Skałkowski Adam 79, 187, 374, 596
Skarga Piotr 454
Skąpski Henryk 474
Skotnicki Aleksander B. 396
Skórzyńska Izabela 114, 460
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Skupień Anna 31, 87, 117, 521-524
Skuratowicz Jan 89, 176
Skutecki Jakub 35
Slósarek Edward 181
Słomko Zbigniew 401
Słonimski Antoni 347, 348
Słowacki Juliusz 129
Smerrin Barry 605
Smith Anthony D. 149
Smogorzewska Małgorzata 424
Smoleński Stanisław 332
Sobczak Mieczysław 88, 153
Sobeski Michał 123
Sobieraj Tomasz 35
Soborska Halina 181
Sochaczewski Ryszard 181
Sojka Edward 322
Solarska Maria 35
Solarz Szmul 181, 255, 260
Sołecki, student 361
Sommer Magdalena 359
Sommerstein Emil 178, 179, 349, 424, 520, 521
Spielman M. 373, 385
Spodenkiewicz Paweł 93
Srebrakowski Aleksander 168, 337
Srebrny Marian 131
Stadler Friedrich 58
Stalin Józef 462
Staniewicz Leon 156
Staniszkis Witold T. 76
Stanton Gregory H. 432
Stanula W. 408
Stański Mieczysław 401, 402
Starek Jana 28, 44, 77, 186, 305
Starer Sally 115
Stasik Aleksander 440, 445, 471
Staszic Stanisław 454
Stawski Borys 191
Stecki Izydor 181
Steinacher Gerald J. 89
Steinhaus Hugo 132
Steinke Leon 438
Stempa Naftali 181

Stoczewska Barbara 428
Stosik Antoni 207, 239
Strąbski, prezes PZK 425
Strecher Julius 463
Stryjkowski Krzysztof 241
Stübben Joseph 120
Stypułkowski Zbigniew 326
Suła-Grinberg Lew 172, 252
Sułek Antoni 64
Sumelka Ewa 35, 133, 166
Süssel Masza Ita 116
Switzer Anna 19, 441
Szacki Jerzy 68
Szafer Władysław 77
Szawiel Mariola 26
Szczerb-Brodaczewski Jan 471
Szczurkiewicz Tadeusz 20, 74, 80
Szczutkowska Joanna 438, 473
Sziling Jan 98
Szklarski Wincenty 422
Szlachta Bogdan 168
Szostak Violetta 32
Szpidbaum Henryk 65
Szpigelman Pesach 268
Sztajm Ernestyna/Edwarda 267
Szulc Gustaw 394
Szulc Tadeusz 395, 398, 399
Szumowski Władysław 394
Szymanowski Zygmunt 78
Szymański Sebastian 41
Szymczak Józef 440

Śleszyński Wojciech 268
Śliwa Michał 106
Śmigielski Kazimierz 393
Świerczyński Zygmunt 474, 491
Święcicki Heliodor 123, 127-130, 135-137, 

146, 148, 401, 533
Świętosławski Wojciech 119, 315, 361, 369
Świętowicz Henryk 267

Tajtelbaum Zenon 140, 141, 269, 535
Tarski Alfred 131, 132
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Tartakower Arje 64
Taschwer Klaus 45, 56
Tatarkiewicz Władysław 76
Taylor Edward 310
Tazbir Janusz 24, 432
Teichman Baruch 133, 134
Teretz Adolf 65
Terlikowski Feliks 182
Thomas William Isaak 66
Thon Ozjasz 65
Tokarska-Bakir Joanna 27, 493
Tokarzówna Krystyna 30
Tomasiewicz Jarosław 20, 23, 30, 433, 436, 

443, 523
Tomaszewski Jerzy 88, 109, 114, 391
Tomaszewski Patryk 278, 318-320, 323
Topolski Jerzy 27-29, 91, 95, 97, 123, 124, 432, 

433, 522, 525
Trepman A. 155
Trębacz Zofia 77, 78, 186, 305
Trzeciak Stanisław 427
Trzeciakowski Lech 27, 91, 97, 98, 124, 433, 

522, 525
Tundak M. 440, 475
Turski Marian 432
Tuwim Julian 175, 347, 348
Twardowski Kazimierz 188

Ubrański Zygmunt 106
Ulrich Henryk 440, 476
Ułaszyn Henryk 79, 187, 277, 279, 374, 596, 

597
Unterman Alan 472
Urbanek Bożena 393

Van der Bellen Alexander 432

Wacławski Stanisław 156, 167-169, 171, 176, 
337, 339-341, 350, 352, 552-554, 595, 606

Wagner Izabela 31, 433
Wajcman D. 358-360
Wajcówna Hana 181
Wala Katarzyna 35

Waldenberg Marek 392
Wallheim Helena 109
Wander Michał 55
Wapiński Roman 20, 337, 392
Wardejn Zdzisław 322, 351
Warmiński Przemysław 322, 408
Warszawski S., dr 412
Wasilewski Zygmunt 133
Wasiutyński Bohdan 96
Wassermann Jakob 61
Waszak Stanisław 100, 101
Waszyński Edmund 394
Wawrzyniak Jan 152, 545
Ways Zygmunt 179, 182
Wątor Adam 317
Weber Max 55
Weinbaum Laurence 106
Werksztel A. 191
Weschlerówna Sydonja Klara 255
Wesołowska Julia 184
Westreichówna Leontyna 181, 184
Węgrzynowski, dr 405
Wiatr Ewa 144, 330
Wielopolska Maria Jehanne 347
Wierzejewski Zygmunt 310
Więckowska Elżbieta 393
Więckowski Erwin 424
Wilk Marek 98
Wilms Ernst 89
Wincławski Włodzimierz 77
Winer Berek 181
Winiarski Bohdan 175, 310, 583
Winiewski Mikołaj 200
Wiśniewski Zygmunt 397
Witaszek Franciszek 411
Witkowski Rafał 17, 31-33, 88, 105, 111, 114, 

432, 445
Wittgenstein Ludwig 431
Witting Richard 89
Witz Ignacy 474
Wojtyńska-Nowotka Milena 433, 474
Woleński Jan 131, 132, 431
Wolf Lucien 155
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Wolff-Powęska Anna 17, 32, 33
Wolniewicz Antoni 174, 322, 332, 351
Wolnikowa Bronisława 396, 402
Wolski Edward Tadeusz 252
Wolszczan Józef 133
Wołkonowski Jarosław 94, 118
Woźniewski Zbigniew 394, 402
Wójcik Mirosław 43
Wreschinski Maks 108
Wróbel Piotr J. 97, 124
Wrzesińska Katarzyna 98
Wrzosek Adam 29, 123, 163, 165, 166, 401, 

402, 533
Wrzosek Tomasz 353
Wszechwielkopolski Mieczysław 384
Wyganowski Jan 24, 149, 150
Wyrzykowski Stefan 316
Wysokińska Aleksandra 131, 134, 328, 534, 

536, 538
Wyszkowska Izabela 241

Zahorski Władysław 396
Zajdelman M. 65
Zakrzewski Stanisław 277
Zaleski Zygmunt 91, 97, 98, 100
Załubski Jan 399, 433, 524, 525
Zamojska Dorota 128
Zaporowski Zbigniew 424
Zaprutko Lucjusz 402
Zaremba Bielawski Maciej 14, 17, 18, 587

Zaruba Jerzy 474
Zarzycki Andrzej 398
Zawilski Piotr 144, 330
Zawirski Zygmunt 131
Zawisza Agnieszka 33, 133, 140, 171, 208, 236, 

239, 240, 255, 257, 270, 276, 281, 283
Zembrzuski Ludwik 156
Zieleniewski Leon 93
Zieliński Konrad 20, 28, 168, 200, 305
Zieliński Marcin 405
Zieliński Tadeusz J. 397
Ziembiński Julian 440, 476
Zimmermann Moshe 22
Ziółek Magda 32
Ziółkowski Janusz 68
Złotowicz Lech 181, 185
Znamierowski Czesław 152
Znaniecki Florian 20, 64, 66-70, 72, 74, 79, 80, 

84, 85, 187, 374, 596
Zundelewicz Izaak 252
Zychowicz Juliusz 431

Żabotyński Zeew (Ze’ev) 109, 450
Żakowski Kazimierz 467
Żarnowski Janusz 19, 71, 391
Żebrowski Julian 474, 476, 498
Żebrowski Rafał 94
Żółkoś Monika 515
Żółtowski Adam 310
Żyndul Jolanta 20, 23, 174, 304

Sporządził Jakub Wojtczak
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INDEKS RZECZOWY  
ORAZ NAZW GEOGRAFICZNYCH, 

TOPOGRAFICZNYCH 
I ETNICZNYCH*

Abisynia 504
Adria, restauracja 413
Aleksandrów Kujawski 250, 261
Akademie, instytuty i szkoły wyższe: Akademia Górnicza w Krakowie 126; Akademia Kró-

lewska w Poznaniu 89; Akademia Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie 126; Akademia 
Medyczna w Poznaniu (zob. także Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinskowskiego 
w Poznaniu) 208; Akademia Stomatologiczna w Warszawie 126; Akademia Sztuk Pięk-
nych w Krakowie 126; Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego 
w Poznaniu 18, 208; Fakultet Medyczny w Paryżu 266; Instytut Anatomii w Wiedniu 52; 
Instytut Nauk Judaistycznych w Warszawie 64; Instytut Rolniczy w Nancy 266; Instytut 
Słowiański (Czechy) 58; Katolicki Uniwersytet Lubelski 126; Niemiecki Uniwersytet 
Karola i Ferdynanda w Pradze 47; Państwowy Instytut Dentystyczny w Warszawie 126; 
Politechnika Gdańska 266; Politechnika Lwowska 78, 80, 126, 185, 328, 239; Politechnika 
Poznańska 120, 371; Politechnika w Rydze 129, 130; Politechnika Warszawska 126, 156, 
266; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie 76, 78, 126; Szkoła Główna 
Handlowa w Warszawie 266; Uniwersytet Berliński 102; Uniwersytet Budapesztański 44, 
49; Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (zob. także Wyższa Szkoła Handlowa w Po-
znaniu) 170; Uniwersytet Hebrajski 64; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
9, 11, 14, 15, 17, 18, 34; Uniwersytet im. Franciszka Józefa w Czerniowcach 42, 45, 46; 

* W indeksie pominięto hasła: Polacy, Polska, Poznań, Uniwersytet Poznański, Żydzi. Skróty użyte 
w indeksie: PPS – Polska Partia Socjalistyczna; PSL Piast – Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”; PSL 
Wyzwolenie – Polskie Stronnictwo Ludowe „Wyzwolenie”; RP – Rzeczpospolita Polska; UJ – Uniwersytet 
Jagielloński, UP – Uniwersytet Poznański, UAM – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
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Uniwersytet Jagielloński 77, 78, 85, 126, 129, 131, 140, 146, 153, 157, 266, 278, 282-284, 
396; Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie 77, 78, 80, 126, 266, 278, 282-284, 337, 425; 
Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Wraszawie (zob. także Uniwersytet Warszawski) 79, 82, 
126, 396; Uniwersytet Karola w Pradze 46, 47, 266; Uniwersytet Lubelski 126; Uniwersytet 
Łotewski 130; Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 18, 208; 
Uniwersytet Niemiecki w Pradze 266, 268; Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu 18, 208, 
242; Uniwersytet Stefana Batorego w Wilnie 28, 78, 79, 126, 156, 168, 186, 278, 282-284, 
333, 337, 396; Uniwersytet w Bazylei 266; Uniwersytet w Białymstoku 30; Uniwersytet 
w Bratysławie 266; Uniwersytet w Bukareszcie 45; Uniwersytet w Clermont-Ferrand 266; 
Uniwersytet w Dijon 266; Uniwersytet w Fryburgu 266; Uniwersytet w Graz 46; Uniwer-
sytet w Innsbrucku 46; Uniwersytet w Jassach 45, 53; Uniwersytet w Kluż-Napoce 44, 
45; Uniwersytet w Montpellier 266; Uniwersytet w Peczu 44; Uniwersytet w Preszburgu 
44; Uniwersytet w Reims 266; Uniwersytet w Rouen 266; Uniwersytet w Segedynie 44; 
Uniwersytet w Tybindze 102; Uniwersytet w Wiedniu 45, 46, 52, 55-58, 266; Uniwersytet 
Warszawski (zob. także Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Wraszawie) 19, 60, 77, 78, 85, 
126, 128, 130, 131, 174, 186, 191, 266, 278, 282-284, 333, 373; Uniwersytet we Wrocławiu 
266; Wolna Wszechnica Polska 78; Wszechnica Piastowska 117, 123, 137, 139, 151, 162, 
199, 241, 401, 533, 534; Wyższa Szkoła Budowa Maszyn i Elektrotechniki w Poznaniu  
(zob. także Politechnika Poznańska) 371; Wyższa Szkoła Handlowa w Poznaniu (zob. tak-
że Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu) 119, 170, 172, 266; Wyższa Szkoła Handlu 
Światowego w Wiedniu 56; Wyższa Szkoła Rolnicza w Poznaniu (zob. także Uniwersytet 
Przyrodniczy w Poznaniu) 208; Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego w Poznaniu 
(zob. także Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu) 
208

Ameryka – zob. USA
Anglia 459
Angola 24
Antysemityzm 9, 13, 14, 17, 18, 20-28, 30, 31, 33, 43, 47, 48, 50-53, 56, 58-60, 68, 70, 71, 74, 76, 

77, 80, 82, 85, 117, 118, 125, 130, 132, 134, 135, 137, 144, 168, 189, 196, 201, 202, 284, 304-
307, 312, 317, 318, 324, 329, 331-336, 342, 343, 345, 346, 349, 355, 359, 362, 364, 347, 377, 
382, 385, 387, 395, 415, 426, 432, 433, 435-437, 440, 441, 443, 446, 447, 452, 454, 456, 459, 
460, 462-465, 467, 468, 471, 475, 479, 487, 490, 493, 502, 503, 507, 508, 512, 513, 515-517, 
520, 523, 524, 526, 527, 569, 595, 604

Arabowie 410
Archiwa: Archiwum Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu 

34, 208, 211, 231, 240, 242; Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu 
351; Archiwum i Muzeum Polskich Korporacji Akademickich 322; Archiwum Polskiej 
Akademii Nauk w Warszawie 187, 597; Archiwum Państwowe w Poznaniu 30, 34, 558, 
570, 589, 590; Archiwum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 127, 207, 210, 
212-217, 220, 222-225, 227-230, 233, 240-242, 246, 266, 286-288, 290, 305, 312, 322, 325, 
344, 532-536, 538, 542, 544, 545, 551, 555, 560, 564, 568, 580, 584, 593, 595, 597, 600, 601; 
Archiwum Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 34, 208, 211, 
233, 234, 240, 241; Archiwum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 34, 208, 211, 240
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Auschwitz-Birkenau 432
Australia 97
Austria 42-46, 51, 55, 58, 432, 489, 495
Austriacy 45, 55, 66
Austro-Węgry 42, 52

Bank Spółdzielczy Lekarzy 400
Belgia 188
Belgowie 377
Bereza Kartuska, miejsce odosobnienia 433
Berlin 99, 102, 106
Besarabia 45, 50
Beszowa (folwark) 250
Będzin 250, 261
Biała-Podlaska 250
Białczów 250
Białorusini 377
Białystok 423
Biblioteki: Biblioteka im. Cesarza Wilhelma 89; Biblioteka Towarzystwa Przyjaciół Nauk w Po-

znaniu 226; Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 32, 34, 79, 90, 96, 103, 112, 437, 479, 
526, 532, 596, 608; Cyfrowa Biblioteka Narodowa Polona 479; Wielkopolska Biblioteka 
Cyfrowa 479

Bielsk Podlaski 116
Biskupin, stanowisko archeologiczne 151
Bnin 97
Bolszewizm 68, 307, 309, 427, 461
Bonn 102 
Borszczów 250
Bośnia 250, 252
Bratysława 44, 59, 266
Brześć 78
Brześć Litewski 483
Brześć nad Bugiem 250, 261, 415, 420
Budapeszt 50, 55
Budynki i miejsca w Poznaniu: Arkadia, restauracja 554; Aula Uniwersytecka 169, 171, 180, 

190, 552, 556, 557, 565; Biblioteka im. Cesarza Wilhelma 89; Biblioteka Uniwersytecka 32, 
532; Cmentarz żydowski przy ul. Focha (ob. ul. Głogowska) 112; Collegium Anatomicum 
133, 170, 180; Collegium Chemicum (ob. Kolegium Heliodora Święcickiego) 177, 178, 180, 
185, 344; Collegium Maius 14, 17; Collegium Medicum (ob. Collegium Maius) 17, 119, 169, 
177, 178, 180, 184, 192, 194, 342, 344, 346, 349, 402, 411, 412, 415, 587; Collegium Minus 
119, 170, 174, 176, 181, 182, 342, 344, 539, 556, 603; Dom Ewangelicki 89, 151; Dom Sierot 
dla Dziewcząt 112; Dyrekcja Poczt i Ziemstwo Kredytowe 89; Fundacyjne Schronisko dla 
Starców i Zniedołężniałych im. Salomona Benjamina Latza 108; hotel „Bazar” 120, 553; 
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kibuc im. Dowa Bera Borochowa 360, 361, 363, 378; kino Metropolis 348; Komisja Koloni-
zacyjna 89, 402, 438, 477; kościół św. Pawła 90; Miejska Izraelicka Szkoła Powszechna 117; 
Miejski Urząd Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego 347; Muzeum im. Cesarza Fryderyka 
89; Nowy Dom Akademicki (ob. Dom Studencki Hanka) 169-172, 174-177, 327, 340, 341, 
346, 349, 553, 554, 577; Pałac Działyńskich 370; park Sołacki 120; pomnik Najświętszego 
Serca Jezusowego 170, 176, 556; Poznańska Izba Skarbowa 423, 424; Poznańskie Towarzy-
stwo Przyjaciół Nauk 123, 395, 399; Sąd Okręgowy 172, 572; Starostwo Grodzkie miasta 
Poznania 182, 557, 558, 569, 570; synagoga Gminy Braci 104, 105, 112; Synagoga Nowa 
(Wielka) 103, 105, 109; synagoga Stowarzyszenia Przyjaciół Dobroczynności 104, 105, 112; 
Szpital diakonisek 393; Szpital Miejski w Poznaniu 178, 393; Szpital Żydowski – Fundacja 
im. Rohrów 112; Szpital żydowski w Poznaniu 393; Teatr Miejski w Poznaniu 89; Teatr 
Nowy 349; Teatr Polski 175, 347, 348; Teatr Wielki 413; Urząd Wojewódzki 182, 350, 351, 
589, 590; Wieża Górnośląska 483; Zamek Cesarski 89, 170; Związek Spółek Raiffeisena 89; 
Żydowska Biblioteka Ludowa im. S.L. Pereca 108

Bukareszt 45
Bukowina 42, 45
Bułgarzy 45
Bydgoszcz 25, 93, 98, 101, 261, 264, 360, 393, 441, 473

Cesarstwo Niemieckie 42
Chełm Lubelski 250, 261
Chicago 363, 372
Chludowo 158
Chorzów 261, 420
Cleveland (USA) 260, 261
Cyganie 71
Czarnków 97, 250, 261
Czechosłowacja 44, 46, 47, 58, 59, 495, 496
Czechy 46, 59
Czerniowce 42, 45
Czesi 47, 58, 66
Częstochowa 78, 192, 249, 250, 261, 264, 352-354

Dania 427
Dąbrowa Górnicza 250
Dobromil 261
Dobrudża 45
Dobrzyń nad Wisłą 103
Dolní Kounice 102
Drohobycz 250, 261, 264
Druga Rzeczypospolita 19, 24, 77, 84, 88, 91, 94, 117, 119, 251, 252, 260, 262, 268, 271, 278, 310, 

360, 392, 428, 445, 448, 467, 480, 521
Drukarnia „Rekord” w Kaliszu 359
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Drużyna piłkarska „Obra” 460
Duchowszczyzna (Rosja) 250, 252

Erfurt 427
Europa 19, 22, 24, 25, 42, 48-50, 53-55, 60, 74, 88, 307, 374, 427, 512, 524
Europa Środkowa 18, 42, 46, 61
Europa Środkowo-Wschodnia 48, 432
Ewangelicko-Luterski Kościół w Polsce Zachodniej 99

Faszyzm 20, 51, 54, 58, 73, 75, 132, 366
Filharmonia Poznańska 349
Finlandia 395, 427
Francja 188, 395
Fundacja TRES 35
Fundacja Tu żyli Żydzi 32

Galicja 43, 92, 399, 485
Gąbin 250
Gdynia 358
Gdynia 442, 473
Genewa 250, 252
Germanie 22
Getto ławkowe 14, 32, 77, 78, 119, 176, 177, 186, 188, 189, 303, 304, 314, 315, 323, 332-334, 366, 

371, 372, 376, 578, 581, 596, 600, 601
Gimnazja i inne szkoły: Gimnazjum „Jehudyjah” w Warszawie 264; Gimnazjum Filologiczne 

Bogumiła Brauna w Łodzi 263; Gimnazjum Filologiczne Towarzystwa Krzewienia Oświaty 
w Warszawie 264; Gimnazjum Humanistyczne im. ks. Ignacego Skorupki w Łodzi 263; 
Gimnazjum Humanistyczne J. Pryssewiczówny w Łodzi 263; Gimnazjum Humanistycz-
ne Koedukacyjne Towarzystwa Żydowskiej Szkoły Średniej w Koninie 264; Gimnazjum 
Humanistyczne Romany Konopoczyńskiej-Sobolewskiej w Łodzi 263; Gimnazjum Hu-
manistyczne w Koninie 264; Gimnazjum im. Gotthilfa Bergera w Poznaniu (zob. także 
Gimnazjum św. Jana Kantego w Poznaniu) 117, 334; Gimnazjum im. Magnusa Kryńskiego 
w Warszawie 263; Gimnazjum im. Staszica w Lublinie 269; Gimnazjum J. Popielewskiej 
i J. Roszkowskiej w Warszawie 264; Gimnazjum Marii Hoersztainowej w Łodzi 263; Gim-
nazjum Męskiego Towarzystwa Żydowskich Szkół Średnich w Łodzi 263; Gimnazjum 
Niemieckie Matematyczno-Przyrodnicze i Humanistyczne w Poznaniu 264; Gimnazjum 
Państwowe im Adama Asnyka w Kaliszu 263; Gimnazjum Państwowe im. Anny Jagiellonki 
w Kaliszu 263; Gimnazjum Państwowe im. J. Śniadeckiego w Pabianicach 263; Gimnazjum 
Państwowe im. Królowej Jadwigi w Pabianicach 263; Gimnazjum Państwowe im. Tadeusza 
Kościuszki w Kaliszu 263; Gimnazjum Państwowe w Poznaniu 264; Gimnazjum Prywat-
ne Koedukacyjne w Poznaniu 264; Gimnazjum Realne w Pabianicach 263; Gimnazjum 
Szerzenia Oświaty i Wiedzy Technicznej wśród Żydów w Łodzi 263; Gimnazjum św. Jana 
Kantego w Poznaniu (zob. także Gimnazjum im. Gottfilfa Bergera w Poznaniu) 117; Gim-
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nazjum Związku Zawodowego Nauczycielstwa Szkół Średnich w Kaliszu 263; II Gimnazjum 
Męskiego Towarzystwa Żydowskich Szkół Średnich w Łodzi 263; Państwowe Gimnazjum 
Żeńskie im. Emilii Sczanieckiej w Łodzi 263; Państwowe Żeńskie Gimnazjum im. Marii 
Konopnickiej we Włocławku 264; Prywatne Gimnazjum Koedukacyjne Towarzystwa Ży-
dowskich Szkół Średnich w Kaliszu 263; Prywatne Gimnazjum Męskie im. A. Kreczmara 
w Warszawie 263; Prywatne Koedukacyjne Gimnazjum Gminy Żydowskiej we Włocławku 
264; Szkoła Handlowa Zgromadzenia Kupców m. Warszawy 264; Uczelnia im. Dąbrówki 
w Poznaniu 264; III Liceum Ogólnokształcące im. Św. Jana Kantego Poznaniu 334

Główny Urząd Statystyczny 242, 275-277, 280, 282, 284, 285, 293-296
Gminy poznańskie: Dębiec 98; Główna 98; Komandoria 98; Naramowice 98; Rataje 98; Sta-

rołęka 98
Gminy Wyznaniowe Żydowskie i Gminy kahalne: bydgoska 93; gnieźnieńska 93; inowrocław-

ska 93; leszczyńska 93; nowotomyska 93; obornicka 93; ostrowska 93; poznańska 93, 95, 
96, 104, 110-112, 114, 115, 117, 194, 195, 378; szubińska 93; średzka 93; wągrowiecka 93, 
104; Gmina kahalna w Pobiedziskach 95; Gmina kahalna w Stęszewie 95; Gmina kahalna 
w Swarzędzu 95

Gniezno 93, 98, 101, 249, 250, 261, 264, 393, 422, 442, 446
Golęcin 120
Górny Śląsk 393, 399, 401, 402
Grabowa 250
Grecja 42
Grębów (?) 250
Grodno 250
Grodzic 250
Grodziska 250
Grudziądz 264, 369, 393, 442
Gubernia smoleńska 252

Haga 359
Hakenkreuzler 55, 57
Holešov 102
Holokaust 13, 25, 54, 271, 431, 493
Holyoke (USA) 250, 252

Imperium Osmańskie 42
Inowrocław 93, 98, 101, 261, 393, 422, 423, 441
Instytut Badań Spraw Narodowościowych 106
Instytut do Pielęgnacji Niemieckości 56
Instytut Handlu Morskiego 269
Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW 18
Izba Adwokacka lubelska 445
Izby Lekarskie: Krakowska Izba Lekarska 397; Lubelska Izba Lekarska 397; Lwowska Izba 

Lekarska 397; Łódzka Izba Lekarska 397; Naczelna Izba Lekarska 397, 408, 413; Poznań-
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sko-Pomorska Izba Lekarska 395, 397, 398, 414; Śląska Izba Lekarska 397; Warszawsko-
-Białostocka Izba Lekarska 397

Izbica Kujawska 250, 261
Izrael 385, 427

Japończycy 67
Jasna Góra 352-354
Jassy 45, 50
Jaworzno 250
Jewish Telegraphic Agency (JTA) 359, 362, 364, 365
Języki: angielski 210, 255-257, 357, 387; czeski 255, 257; esperanto 255-257; francuski 210, 

255-257; grecki 255, 256; hebrajski 100, 101, 125, 253-257, 280, 281; jidysz 82, 96, 100, 101, 
253-257, 280, 281, 357, 359, 360, 387; litewski 210; łaciński 210, 226, 255-257; niemiecki 
82, 94, 100, 101, 121, 210, 253-257, 403; polski 84, 96, 100, 101, 117, 132, 210, 253-257, 
268, 270, 349, 357-359, 387, 403; rosyjski 210, 255-257, 403; rumuński 255, 257; ukraiński 
255, 257; włoski 255, 256; żydowski – zob. jidysz

Jugosławia 44, 250, 252

Kabaret „Cyrulik Warszawski” 348
Kalisz 110, 116, 192, 249, 250, 261, 263, 359, 440, 441, 475, 476, 487
Kałusz 261
Kassel 120
Katowice 440, 473
Kawsko 250
Kazimierz 93
Kcynia 360
Kępno 97
Kielce 250
Kierunki studiów ma UP: biologia 248; chemia 248; ekonomia 249; farmacja 249; filologia 

angielska 248; filologia francuska 248; filologia germańska 248; filozofia 266; historia 248, 
266; lekarski 249

Kijów 250, 264
Klub bokserski „Bar-Kochba” 381
Klub bokserski „Makabi” 381
Klub Lekarzy Polskich 419
Kluż-Napoka 44, 45, 50
Kłodawa 133, 250
Koleje Państwowe w Poznaniu 354
Koła naukowe, zrzeszenia i organizacje akademickie: Akademicki Blok Gospodarczy (UP) 

336; Akademicki Legion Uniwersytetu w Wiedniu 45; Akademicki Wydział Młodych 
Stronnictwa Narodowego (UP) 559; Akademickie Koło Harcerskie (UP) 152, 545; Akade-
mickie Koło Misjologiczne w Poznaniu 133; Akademickie Koło Misyjne (UP) 346; Bratnia 
Pomoc 82, 118, 161, 162, 180, 226, 309, 310, 322, 327, 329, 332, 334, 335, 380, 425, 608; 
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Koło Anglistów Studentów UP 327; Koło Chemików Uniwersytetu Poznańskiego 327; Koło 
Farmaceutów (UP) 332; Koło Kaliszan (UP) 328; Koło Leśników (UP) 326; Koło Łodzian 
(UP) 328; Koło Medyków (UP) 183, 193, 194, 196, 332, 334, 408, 415; Koło Pałuczan (UP) 
327; Koło Polonistów (UP) 327; Koło Prawników i Ekonomistów (UP) 162, 329, 332, 334; 
Koło Przyrodników (UP) 327; Koło Socjologii Pozytywnej Wydziału Humanistycznego 
Uniwersytetu Józefa Piłsudskiego 77; Komitet Akademickich Ślubowań Jasnogórskich (UP) 
354; Młodzież Wszechpolska – zob. Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska; Naczelny 
Komitet Akademicki (UP) 153; Narodowe Zjednoczenie Młodzieży Akademickiej (UP) 306; 
Narodowy Komitet Akademicki (UP) 160, 173, 333, 581, 583, 600; Ogólnopolski Związek 
Akademickich Kół Naukowych 326; Organizacja Studentek Uniwersytetu Poznańskiego 
226; Poznański Komitet Akademicki 161, 169; Poznańskie Koło Międzykorporacyjne 332, 
346; Promethidion. Koło Miłośników Sztuki (UP) 326; Sodalicja Mariańska Akademików 
(UP) 346; Stowarzyszenie Studentów Chrześcijańskich (Rumunia) 53; Towarzystwo Stu-
dentów Uniwersytetu Poznańskiego 327; Wzajemna Pomoc Studentów Żydów Wyższych 
Uczelni w Poznaniu 163, 327, 380; Zjazd Polskiej Młodzieży Akademickiej w Warszawie 404; 
Zjednoczenie Młodzieży Narodowej 144; Zrzeszenie Akademickich Kół Prowincjonalnych 
346; Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska 118, 142, 144, 146, 149, 153, 154, 157, 
161, 164, 165, 167, 174, 176-180, 182, 183, 190, 194, 199, 306-318, 322, 323, 326, 331, 332, 
335-338, 342, 343, 346, 348, 350-352, 354, 475, 524, 532, 555, 566, 573, 576, 594, 595; Związek 
Akademików Polaków 127, 128, 143; Związek Polskich Korporacji Akademickich 318-324, 
326; Związek Studentów Żydów w Poznaniu 380; Żydowska Strzecha Akademicka 162

Koło 250, 261, 487
Koło Posłów Żydowskich w Sejmie RP 65
Komisja ds. badania przypadków prześladowania osób pochodzenia żydowskiego na Uniwer-

sytecie Poznańskim przed II wojną światową 17, 18, 32-35
Komisja Organizacyjna Uniwersytetu Polskiego w Poznaniu 123, 124, 127, 401
Komisja stabilizacyjna Uniwersytetu Warszawskiego 128-130, 533
Komunizm 307, 427, 461, 462, 487, 507, 519
Konferencja Młodych Lekarzy 589, 590
Konferencja pokojowa w Wersalu 88
Konferencja Rektorów Szkół Akademickich 172
Kongres berliński 44
Kongres wiedeński 446
Konin 103, 249, 250, 261, 263, 264, 448
Kontrreformacja 73
Końskie 250, 261
Kopajno 261
Korporacje akademickie: „Aesculapia” 318, 408, 415; „Baltia” 318, 322, 325, 353; „Bijomordia” 

384; „Chrobria” 318, 322, 329; „Corona” 318; „Filomatia Posnaniensis” 318, 326; „Gedania 
Posnaniensis” 318, 322, 351; „Helionia” 318, 321, 326; „Hermesia” 318; „Icaria” 318; „Iustitia” 
325; „Laconia” 318; „Lechia” 318; „Legia” 318, 322, 325, 351; „Lutyko-Venedia” 168, 337; 

„Magna-Polonia” 318; „Masovia” 318, 322, 325, 326, 351; „Mercuria” 325; „Odria” 318; 
„Posnania” 318, 325; „Sigismundia” 325; „Silesia” 318, 322; „Slensania” 318; „Surma” 318, 325
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Koźminek 250
Kraków 25, 28, 29, 90, 101, 117, 126, 128, 131, 142, 144, 145, 155, 172, 250, 282-284, 379, 396, 

400, 405, 415, 425, 440, 473, 483
Krotoszyn 95, 441
Królestwo Kongresowe – zob. Królestwo Polskie 
Królestwo Polskie 27, 92, 94, 96, 124, 128, 143, 181, 399, 432, 445-448, 485, 487
Królestwo Prus 88
Kutno 250, 261

Leningrad (ob. Petersburg) 250, 252
Leszno 93, 261, 264, 358
Liga Narodów 48, 49
Lipsk 25
Litwa 395
Litwini 66
Lubiez 250, 261
Lublin 165, 249, 250, 261, 264, 473
Lwów 28, 65, 90, 93, 101, 117, 126, 142, 144, 145, 155, 169, 174, 186, 191, 249, 250, 264, 284, 

308, 320, 321, 337, 341, 345, 346, 382, 384, 396, 400, 415, 438, 440, 460, 477, 483

Łabiszyn 97
Łask 250
Łęczyca 249, 250, 261, 264
Łobżenica 97
Łódź 90, 101, 116, 117, 124, 133, 171, 249, 250, 261, 263, 268, 270, 396, 415, 440-442, 456, 490

Madagaskar 24, 427, 526
Maków Mazowiecki 261
Małopolska 69, 407, 413, 418, 446, 481, 487
Massachusetts, stan USA 250, 252
VII Międzynarodowy Kongres Nauk Historycznych w Warszawie 73
Milejczyce 116
Ministerstwo byłej Dzielnicy Pruskiej 137, 401, 534
Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego 95, 130, 131, 173, 141, 147, 155, 

182, 276, 277, 328, 368, 401, 533, 540, 581, 591
Mińsk Mazowiecki 421
Mogilno 393
Morawy 46, 102
Moskwa 250, 252, 423

Nacjonalizm 9, 20, 70, 76, 318, 329, 335, 353, 416, 525
Nazizm 73, 75, 76, 431
Nekla 351
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Niemcy (ludność) 45, 47, 58, 66, 97, 98, 100, 106, 124, 149, 200, 253, 281, 298, 311, 375
Niemcy 19, 20, 22, 46, 67, 68, 83, 97, 99, 102, 105, 106, 109, 114, 119, 121, 250, 252, 393, 416, 

448, 460, 462-464, 467, 489, 495, 496, 524
Nieszawa 250
Norwegia 395
Nowy Jork 362
Nowy Tomyśl 93
Numerus clausus 14, 43, 44, 48-50, 52-54, 126, 135, 138-140, 142, 143, 145, 147, 148, 153-159, 

169, 170, 200, 202, 277, 299, 303, 307, 313, 319, 320, 323, 329, 330, 350, 366, 422, 425, 426, 
460, 533, 535, 538-540, 543, 546, 606

Numerus nullus 14, 54, 119, 126, 174, 180, 202, 303, 304, 313, 317, 320, 321, 323, 330, 331, 350, 
366, 367, 408, 413, 415, 425, 426, 460

Oborniki 93, 446
Obrzycko 97
Ohio, stan 260
Okręg Szkolny Poznański 549
Opatówek 250, 261
Oradea Mare 54
Ormianie 124
Ostrołęka 250
Ostrowiec 261
Ostrów Wielkopolski 93, 98, 101, 102
OZON 419
Ozorków 250

Pabianice 249, 250, 261, 263
Palestyna 24, 58, 59, 83, 109, 125, 142, 381, 412, 450, 504
Palestyńczycy 513
Państwowa Fabryka Związków Azotowych w Mościcach 423
Państwowa Odznaka Sportowa 232
Parafia Matki Boskiej Zwycięskiej Królowej Polski w Łodzi 268
Paragraf aryjski 303, 323, 324, 328, 395, 404-406, 412-414, 419-422, 425, 426
Paryż 400
Pawłowo 261
Pecz 44
Peru 395
Pińsk 65, 250
Piotrków Trybunalski 250, 261
Pleszew 261, 446
Płock 250
Pobiedziska 95
Policja Państwowa 557, 569
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Polska Agencja Reklamy 441
Polska Karta 360
Polski Instytut Socjologiczny 76, 85
Pomorze 88, 98, 124, 359, 360, 393, 401, 402, 415, 450, 463, 472, 481, 483, 487
Pomorze Gdańskie 139, 282
Powiaty: bydgoski 93, 94; chodzieski 93; czarnkowski 93; gnieźnieński 93; gostyński 93, 250; 

inowrocławski 93, 94; jarociński 93; kaliski 97, 487; kępiński 93; kolski 94, 487; koniński 94, 
487; kościański 93; krotoszyński 93; leszczyński 93; międzychodzki 93; mogileński 93, 94;  
nowotomyski 93, 94; obornicki 93; ostrowski 93; poznański 93; rawicki 93; szamotulski 93;  
szubiński 93, 94; średzki 93; śremski 93; turecki 94, 487; wągrowiecki 93; wolsztyński 93; 
wrzesiński 93; wyrzyski 93; żniński 93

Powidz 97
Powstanie styczniowe 432
Powstanie wielkopolskie 88, 90, 124
Powszechna Wystawa Krajowa 91
Praga 46, 47, 58, 59, 177, 268
Prasa – gazety, czasopisma, broszury, ulotki: ABC – Nowiny Codzienne 407, 408, 413, 415, 

418, 419, 421, 423, 426, 474; Akademik Polski 142, 144, 154, 159, 322, 532, 537, 539; Bat 
472, 473; Bez Pardonu 358, 436, 440, 441, 443, 444, 471, 476, 479, 487, 488, 525; Biuletyn 
Informacyjny Młodzieży Wszechpolskiej 312, 315; Biuletyn Korporacyjny 353; Brzask 
144; Bunt 471; Chidusz. Magazyn żydowski 36; Czarna Księga 358, 436-438, 446, 447, 454, 
458, 459, 462, 476-479, 481; Częstochower Cajtung 354; Der Moment („Chwila”)358, 362, 
363; Der Stürmer 463, 474, 513, 524; Der Welt-Dienst 427 gazeta; Dziennik Bydgoski 605; 
Dziennik Kujawski 165; Dziennik Ludowy 426; Dziennik Polski 382; Dziennik Popularny 
379; Dziennik Poznański 30, 170, 173, 433, 444, 468, 475, 546; Dziennik Wileński 165, 338, 
341; Epoka 598; Folksgezund („Zdrowie Ludu”) 397; Forwerts 362, 363; Gazeta Narodowa 
465; Gazeta Warszawska 154, 462; Gazeta Wyborcza 18, 32; Gezund („Zdrowie”) 397; Głos 
20; Głos Akademicki 149, 311, 312; Głos Lubelski 165; Goniec Akademicki 309; Goniec 
Warszawski 418; Hajnt 195-197, 574; Hasło Podwawelskie 460; IKS 18; Ilustrowany Kurier 
Codzienny 553; Kontratak 357, 358, 367-370, 372-374, 379-384, 386; Kronika Miasta 
Poznania 29, 31, 88, 91; Kronika Polski i Świata 474; Kroniki Uniwersytetu 279, 280; 
Kurier Poznański 30, 107, 132-134, 143, 160, 162, 169, 170, 173, 188, 196-198, 307, 308, 
312, 313, 316, 324, 333, 338, 339, 341, 344, 345, 348, 353, 360, 370, 387, 413-415, 433, 468, 
444, 473, 489, 502, 532, 547, 548, 552, 556, 565, 572, 575-577, 581, 582, 585, 588, 596, 598, 
599, 601, 602; Miasteczko Poznań 32; Naje Prese („Nowa Prasa”) 358, 364; Nasz Przegląd 
406; New York Herald Tribune 463; Nowiny Lekarskie 399; Nowiny Społeczno-Lekarskie 
399, 409-411, 587; Nowy Kurier 433, 573, 603; Orędownik Wielkopolski 21, 433, 468, 473; 
Orlęta 358; Osa. Dwutygodnik poświęcony walce z Żydostwem 358; Pająk 438, 440, 447, 
451, 455, 471-473, 479, 481-485, 502, 506, 517, 518, 522, 526, 528, 605-607; Pod Pręgierz 
358, 436, 439, 441, 442, 444, 445, 448, 449, 451-453, 455, 458, 460, 461, 463-465, 471, 473, 
474, 479, 481-483, 485, 486, 489-491, 495-499, 501-504, 506, 508, 509, 512-514, 517-520, 
524-526, 607; Pojzner Sztyme („Głos Poznański”) 110, 164, 338, 358-361, 363, 375, 378, 
379; Pokrzywy 475; Polska dla Polaków 472; Posener Heimatblätter 99; Posener jüdische 
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Zeitung 109, 110; Potęga Polski bez Żydów 23, 196, 358, 359, 367, 386, 436, 440, 450, 460, 
471, 472, 475, 479, 483, 505, 507, 508, 517, 523; Poznańska Pokraka 471; Pręgierz – zob. Pod 
Pręgierz; Przegląd Narodowy 22, 84; Przegląd Socjologiczny 76, 80; Przegląd Wszechpol-
ski 146; Przegląd Zachodni 358, 359, 365, 369-371, 376, 379, 381; Przewodnik Katolicki 
433, 468; Robotnik Poznańsko-Pomorski 376; Rocznik Lekarski 395; Roczniki statystyki 
Rzeczypospolitej Polskiej 280; Samoobrona Narodu 25, 436, 439, 441, 471, 474, 475, 479, 
492-494, 496, 497, 499-503, 509-513, 515-518, 521, 522, 525, 605; Składy Uniwersytetu 279, 
280; Slovák 59; Sociale Medicin („Medycyna Społeczna”) 397; Statystyki szkolnictwa 280; 
Svoradov 59; Szabesgoj 438, 473; Szabeskurier 438, 472, 473, 481, 521; Światowid 554; The 
Jewish Sentinel (“Strażnik Żydowski”) 358, 363, 365, 366, 369, 374; The Reform Advocate 
372; Trybuna Akademicka 155; Uczeni a „gettho” 188, 189, 374; Wiadomości Akademic-
kie 326; Wiadomości Lekarskie 78, 410-413, 415, 417, 418; Wieczór Warszawski 382, 418; 
Wszechpolak 176, 177, 186; Życie Medyczne 194, 195, 571; Życie Młodzieży Akademickiej 
143, 307, 308, 312; Życie Uniwersyteckie 18, 32; טנעמָאמ רעד – zob. Der Moment; עסערּפ עַײנ – 
zob. Naje Prese; עמיטש רענזיוּפ – zob. Pojzner Sztyme 358

Praszka 249, 250, 261
Přerov 102
Preszburg 44
Profesorowie UP 32, 79, 80, 130, 132, 145, 164-167, 172, 175, 178, 181, 186-188, 310, 312, 322, 

333, 340, 342, 374, 376, 393, 402, 416, 426-427, 445, 596
Profesorowie Uniwersytetu Stefana Batorego 79
Prostějov 102
Prowincja poznańska 88, 97
Przedstawienia teatralne, ekranizacje filmowe i utwory literackie: Barbara Radziwiłłówna 457; 

Dziady 385; Hymn młodych 176, 578; Hymn Obozu Wielkiej Polski 578; Judeł gra na skrzyp-
cach 458; Kariera Alfa Omegi 348; Mein Kampf 76; Murzyn Warszawski 348; My chcemy 
Boga 176; Myśli nowoczesnego Polaka 148; Nuwopowry 347; Pan Tadeusz 385; Rota 176; 
Ty, co w Ostrej świecisz Bramie 458

Przemyśl 250, 255, 261, 264
Przytyk 323, 421

Radom 250, 261, 473
Rasizm 61, 73-75, 85, 168, 202, 412, 416, 417
Rawicz 264
Rejencja bydgoska 96, 393
Rejencja poznańska 96, 393
Republika Niemieckiej Austrii 55
Republika Weimarska 98, 266
Rogoźno 97
Rosja 42, 43, 46, 50, 65, 67, 68, 137, 250, 252, 462, 464, 489, 504
Rosjanie 45, 66, 124, 298
Rostarzewo 97
Rozenthal (Niemcy) 250
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Równe 250, 261
Rumunia 44-46, 50, 51, 53, 54, 495
Rusini 66
Ryczywół 97
Rzeczpospolita Obojga Narodów 432
Rzesza Niemiecka 13, 88, 97, 99, 102, 115, 116, 266

Saloniki 42
Sampolno 250 
Sankt-Petersburg 252
Sanok 250
Sąd Okręgowy w Łodzi 179, 579
Segedyn 44
Sejmowa Komisja Konstytucyjna 153
Sejmowa Komisja Oświatowa 145, 146, 153
Semici 22, 458
Seminarium Rabinackie w Berlinie 102
Sępolno 250, 261
Siedlce 250, 261
Sieradz 250
Sklepy, firmy, cukiernie i kawiarnie w Poznaniu: Braci Cohn 345; cukiernia Pfitznera 449; ka-

wiarnia Dobskiego 348; kawiarnia Esplanada 349; kawiarnia Isaaka Hirschlika 112, 350; 
Kronenberga 345; Rosenkrantza 345; Salingera 345; Sandera 345; Wolwort 350

Skoki 97
Słowacja 46, 59
Słowacy 47
Słupca 249, 250, 261, 263
Sokołów Podlaski 250
Solec 351
Sołacz 120, 121
Sompolno 250
Sosnowiec 250
Sprottau (Niemcy) 250, 252
Stanisławów 250, 261
Stawiszyn 250, 261
Stąporków 261
Stęszew 95
Stryj 264
Strzelno 250, 393
Studenci: polscy 126, 135, 141, 153, 159, 164, 167-169, 173, 177, 178, 181, 189, 190, 193, 200, 

304, 305, 324-326, 330-333, 339, 340, 343, 345, 348-350, 353, 362, 366, 370, 371, 374, 377, 
538, 553, 554, 556, 561, 565, 581; Uniwersytetu Poznańskiego 18, 29, 33, 118, 119, 127, 
130, 133, 137, 142, 145, 147, 151, 153, 155, 161, 170-173, 175, 185, 193, 198, 208, 210, 211, 
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213, 226, 232, 239, 270, 277, 279, 285-295, 304, 309, 312, 315, 322, 324-327, 330, 335, 339, 
393, 402, 403, 416, 531, 572, 581; żydowscy 48, 50, 53, 78, 126, 135, 138, 143, 146, 150, 151, 
158-160, 162-164, 167, 169, 177-186, 189, 190, 195-202, 207, 208, 239, 240, 242-244, 247, 
249-251, 253, 256-260, 263, 269-271, 275, 281, 284-293, 296, 297, 299, 303, 327, 329-331, 
337, 343, 344, 350, 357, 362, 363, 367, 368, 376, 377, 397, 518, 534, 538, 561, 572, 576, 579

Sucha 250
Swarzędz 95
Syberia 24
Szamotuły 97
Szopka 473
Szprotawa 252
Szubin 93
Szwajcaria 46, 250, 252, 395

Śląsk 92, 98, 102, 139, 415, 450, 472, 481, 483
Śląsk Cieszyński 399
Środa Wielkopolska 93, 250, 261, 351

Špindlerův Mlýn 102

Talmud 67, 250, 261, 264, 319, 320, 465, 489
Tarnów 261
Taszkient (Rosja) 250, 252
Tel Awiw 261
Tomaszów Mazowiecki 250, 261, 264
Toruń 261, 264, 393, 442
Traktat pokojowy Trianon 43, 44 
Traktat pokojowy w Wersalu 135, 428
Transylwania 45
Trzecia Rzesza 511
Tuchola 250, 261
Tuliszków 250
Turek 250, 261

Ukraina Karpacka 46
Ukraińcy 200, 277, 298, 375, 377
Ulice, aleje i place w Poznaniu: Aleje Marcinkowskiego 437, 440, 553; plac Wolności 347, 554; 

Stare Miasto 111; Stary Rynek 340, 345, 347, 350, 363, 371, 449, 553; ul. 23 Lutego 112; 
ul. 27 Grudnia 145, 554; ul. Bukowska 360; ul. Dominikańska 104, 105, 108, 111, 112; ul. 
Fredry 348; ul. Głogowska 111, 112; ul. Grunwaldzka 340; ul. Kozia 111; ul. Kramarska 
111, 371; ul. Kręta (ob. Nowowiejskiego) 438; ul. Małe Garbary 111, 117; ul. Masztalarska 
112, 448; ul. Noskowskiego 117; ul. Nowa 553; ul. Nowowiejskiego 438; ul. Paderewskiego 
553; ul. Pocztowa 112, 350; ul. Półwiejska 447, 448; ul. Ratajczaka 438; ul. Rybaki 440;  
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ul. Stawna 108; ul. Stroma 440; ul. Szamarzewskiego 111; ul. Szewska 104, 105, 111, 112, 
117, 380; ul. Św. Marcin 172, 440, 556; ul. Wielka 111; ul. Wielkie Garbary 111; ul. Wierz-
bięcice 440; ul. Wjazdowa (ob. Św. Marcin) 556; ul. Wodna 111; ul. Wroniecka 110, 111, 
359; ul. Żydowska 108, 111, 347; Wały Leszczyńskiego (ob. al. Niepodległości) 346

Umanin (?) 250
Urbanowo 120 (dzielnica Poznania)
USA 66, 69, 97, 121, 188, 250, 252, 261, 359, 395

Verein für innere Mission 394
Verein Heimatstreuer Posener 495
Verein Liberal Juden 109
Visoko (Bośnia) 250, 252

Walny Zjazd Zjednoczenia Polaków Wyznania Mojżeszowego Wszystkich Ziem Polskich 89
Warszawa 25, 28, 82, 89, 90, 93, 101, 107, 117, 120, 124-126, 131, 136, 139, 140, 142, 144, 145, 

155-157, 162, 164, 172, 174, 179, 185, 186, 197, 201, 249, 250, 261, 263, 284, 317, 319, 330, 
332, 333, 358, 362, 368, 396, 399, 400, 405-408, 411, 415, 420-422, 440-442, 460, 472, 473, 
483-485, 518, 519

Warta, rzeka 89, 250
Wągrowiec 93, 393, 446
Wersal 88, 428
Węgry 43-45, 48, 49, 55, 394
Wiece, demonstracje, strajki: 1919, 1 marca 128; 1922, 14 grudnia 145, 330, 331; 1923, 15 marca 

148, 152, 330, 331, 543, 544; 1929, 8 czerwca 169, 346; 1931, 7 listopada 169; 1931, 7 listo-
pada 169; 1931, 12 listopada 169, 339; 1931, 14 listopada 170, 553, 554; 1932, 30 listopada 
171, 340, 341; 1933, 21 lutego 557, 558; 1933, 3 marca – 13 marca 172; 1934, 17 stycznia 
108; 1935, 9 listopada 192; 1935, 30 listopada 180; 1935, 6 grudnia 190; 1936, 15 lutego 
183; 1936, 30 października 173; 1936, 25 listopada 174; 1936, 25 listopada – 29 listopada 
174-176, 577; 1937, 19 stycznia 201; 1938, 21 stycznia 187, 188, 333; 1938, 5 lutego, 599, 603

Wiedeń 52, 56, 70, 266
Wielkie Księstwo Poznańskie 96, 97
Wielkopolska 27, 31, 33, 69, 82, 88, 89, 94, 95, 97-99, 101, 105, 106, 119, 124, 125, 128-130, 

139, 151, 173, 282, 283, 298, 310, 320, 321, 330, 331, 346, 351, 359, 369, 378, 393, 401, 402, 
415, 440, 441, 445, 446, 449, 450, 472, 473, 477, 480, 481, 483, 485-488, 490, 518, 522, 527

Wielkopolska Hurtownia Szkła 347
Wieluń 250
Wilno 25, 28, 65, 82, 93, 101, 117, 126, 144, 145, 155, 156, 165, 167, 169, 170, 174, 187, 191, 284, 

319, 332, 341, 396, 397, 415, 440, 460, 483, 596, 605
Winiary 98, 120
Wiosna Ludów (1848-1849) 97
Władysławów 250
Włochy 385, 495, 496
Włocławek 249, 250, 261, 264, 381, 476
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Włoszczowa 250, 255
Województwa: białostockie 282; kieleckie 107, 282; krakowskie 92, 268, 282, 396; lubelskie 107, 

282; lubuskie 252; lwowskie 92, 282, 396; łódzkie 282, 283; nowogródzkie 282; oleskie 268, 
282; pomorskie 92-94, 107, 147, 153, 282, 398, 480, 526; poznańskie 19, 92-94, 97, 101, 105, 
107, 147, 153, 282, 365, 396, 398, 440, 480, 526; stanisławowskie 92, 282; śląskie 95, 153; 
tarnopolskie 92, 268, 282, 396; warszawskie 94, 282; wileńskie 282, 396; wołyńskie 282

Wojsko Polskie 319
Wolne Miasto Gdańsk 463
Wrocław 106, 266
Wronki 441
Wrzeszcz 264
Września 261
Wydawnictwo „Znicz” 440, 475
Wydawnictwo Naukowe UAM 29
Wydawnictwo Polskiej Unii Zgody Narodów 188
Wydawnictwo Samoobrona Narodowa 439, 441, 605
Wydział Polityki Oświatowej MWRiOP 182
Wydział Społeczno-Polityczny Urzędu Wojewódzkiego 351
Wydział Śledczy Komendy Policji Polskiej 349
Wydział Śledczy Policji Państwowej 178
Wydziały, katedry i zakłady szkół wyższych: Katedra Anatomii Opisowej UP 132, 133; Kate-

dra Chemii Nieorganicznej UP 129, 130; Katedra Chemii Uniwersytetu Przyrodniczego 
w Poznaniu 181; Katedra Historii i Metodologii Nauk Humanistycznych i Przyrodniczych 
UP 131; Katedra Historii Literatury Polskiej UP 129; Katedra Logiki i Metodologii Nauk 
UP 131; Katedra Matematyki UP 131; Katedra Socjologii na UJ 85; Katedra Socjologii na 
UW 85; Katedra Teorii i Metodologii Nauk UP 131; Katedra Teorii i Metodologii nauk UP 
131; Wydział Historii UAM 34, 207, 239; Wydział Lekarski Uniwersytetu Warszawskiego 
60; Wydział Prawa Uniwersytetu w Jassach 53; Wydział Studiów Edukacyjnych UAM 207, 
239; Zakład Anatomii Opisowej UP 191-193, 195, 196; 

Wydziały Uniwersytetu Poznańskiego: Oddział Farmaceutyczny 178, 208, 211, 232, 233, 239-
245, 247-249, 253, 255-257, 285, 291, 299, 402; Studium Wychowania Fizycznego 208, 211, 
230-232, 239, 241-245, 247-249, 253, 255, 285, 287; Wydział Filozoficzny 157, 207-280, 210, 
239, 241-247, 266, 285, 286, 293, 294, 299, 401, 402; Wydział Humanistyczny 207, 208, 210, 
213, 215-217, 220, 223, 225, 227, 228, 230, 239, 241-248, 253, 254, 256, 266, 285, 290, 293, 
294; Wydział Lekarski 14, 118, 133, 164, 178, 182, 183, 191-197, 207, 208, 211, 232, 234, 
239, 241, 243-245, 247-249, 253-257, 261, 266, 268, 270, 285, 287, 288, 293, 294, 299, 343, 
346, 357, 366, 375, 393, 401-403, 416, 571; Wydział Matematyczno-Przyrodniczy 31, 131, 
178, 198, 207, 208, 210, 212, 230, 239, 241-248, 253-256, 261, 281, 285, 293, 294, 299, 591; 
Wydział Prawno-Ekonomiczny 140, 141, 146, 147, 153, 155, 164, 207, 208, 210, 211, 214, 
222, 224, 227, 229, 239, 241, 243-245, 247-249, 253-256, 260, 266, 267, 269, 270, 285-287, 
293, 294, 299, 337, 343, 401, 535, 540, 583; Wydział Rolniczo-Leśny 171, 180, 182, 208, 211, 
232, 239, 241, 243-245, 247-249, 253-256, 285, 289, 290, 293, 294, 343, 401

Wystawa Wszechniemiecka 89
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Wyznania: chrześcijanie (katolicy) 22, 89, 97-100, 116, 133, 144, 148, 149, 162, 170, 267, 297-299, 
325, 328, 345, 402, 403, 409, 412, 414, 416, 424, 427, 433, 447, 458, 472, 526; ewangelicy 
(protestanci) 89, 97-100, 115, 116, 277, 297, 298, 403; grekokatolicy 298; luteranie 98; muzuł-
manie 271; prawosławni 98, 297, 298, 403; wyznanie mojżeszowe 74, 99, 101, 116, 118, 119, 
124, 125, 130, 136, 150, 152, 164, 193, 197, 209, 241, 280, 282, 296-298, 319, 380, 403, 422

Xanten 102

Zagłębie Dąbrowskie 415
Zagórów 250
Zakład Diakonisek 89
Zakon Mojżeszowy 67
Zbąszyń 114, 460
Zduńska Wola 250, 261
Zgierz 250, 261, 264
Zrzeszenia, stowarzyszenia, towarzystwa i partie polityczne: Akcja Rumuńska 53; Antisemi-

ten Liga 20; Association Professionnelle Internationale des Médecins (Międzynarodowy 
Związek Zawodowy Lekarzy) 400; Awangarda – Młody Ruch Narodowy 316, 317; Blok 
Syjonistyczno-Gospodarczy 95, 96; Brith Hacohar 109; Bund 95, 378; Chrześcijański 
Związek Jedności Narodowej 437; Chrześcijańsko-Narodowa Liga Obrony (Rumunia) 53; 
Francuska Partia Komunistyczna 358; Klub Narodowy 156; Legion Michała Archanioła 
(Rumunia) 51, 53; Legion Młodych 161, 170, 172, 334, 335, 337, 555; Liga Chrześcijańsko-
-Społeczna (Rumunia) 53; Liga Narodowa 157; Liga Obrony Narodowo-Chrześcijańskiej 
w Rumunii 51; Liga Zielonej Wstążki 340, 352, 433, 524, 606; Lista Związku Rzemieślni-
ków 95; Mizrachi 95; Młodzi Lekarze 400, 413-415; Młodzież Narodowo-Radykalna 317, 
408; Myśl Mocarstwowa 161, 170; Myśl Narodowa 22; Naczelna Organizacja Inżynierów 
RP 422; Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu 136-138: Komisariat NRL 128; Narodowa 
Demokracja 475, 485, 521, 525; Narodowa Unia Chrześcijańska Studentów Rumunii 50, 
54; Narodowa Unia Studentów Chrześcijańskich (Rumunia) 53; Narodowo-Rumuńscy 
Faszyści 53; Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników (NSDAP) 55, 448; 
Obóz Narodowo-Radykalny 150, 321, 407, 413, 418, 421; Obóz Wielkiej Polski 156, 316, 
335, 352, 366; Obywatelski Komitet Pomocy dla Akademika Żydowskiego 380; Partia 
Chrześcijańsko-Społeczna (Austria) 51; Polska Narodowa 475; Polski Związek Kajako-
wy – oddział pomorski 425; Polski Związek Kajakowy 425; PPS 160, 370; PSL Piast 160; 
PSL Wyzwolenie 148; Ruch Młodych Obozu Wielkiej Polski 316; Ruch Wszechpolski 
157; Sekcja Młodych Stronnictwa Narodowego 178, 182, 316, 317, 350; Słowacka Partia 
Ludowa 60; Stowarzyszenie Artystów Polskich „Rytm” 485; Stowarzyszenie Lekarzy Miasta 
i Uzdrowiska Otwocka 418; Stowarzyszenie Przyjaciół Dobroczynności 108; Stronnictwo 
Narodowe 21, 310, 316, 352, 354, 364, 370, 421, 475; Toruński Klub Kajakowy 425; Towa-
rzystwo Biblioteki Słuchaczów Prawa w Krakowie 425; Towarzystwo Chewra Kadisza 108; 
Towarzystwo Czytelni Ludowych w Poznaniu 476; Towarzystwo Farmaceutyczne – oddział 
poznański 425; Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” 232, 423; Towarzystwo Niesienia Po-
mocy Biednym Żydom 108; Towarzystwo Ochrony Zdrowia Ludności Żydowskiej w Polsce 
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397; Wydział Młodych Stronnictwa Narodowego 317; Zjednoczenie Wszystko Dla Ojczyzny 
(Rumunia) 53; Zrzeszenie Aplikantów Adwokackich w Warszawie 424; Zrzeszenie Drob-
nych Kupców Chrześcijan w Gnieźnie 422; Zrzeszenie Lekarzy Ubezpieczalni Społecznej 
w Warszawie 411; Związek Czechosłowackich Medyków 58; Związek Kupców Żydowskich 
108, 111; Związek Lekarzy Kas Chorych 400, 404, 411, 420; Związek Lekarzy Małopolski 
399; Związek Lekarzy Żydów w Wilnie 397; Związek Ludowo-Narodowy 145, 146, 153, 
156, 158, 160, 310, 324; Związek Młodzieży Polskiej 371; Związek Narodowo-Radykalny 
407; Związek Nauczycielstwa Polskiego 427; Związek Niesienia Pomocy Kobietom Żydow-
skim w Poznaniu 109; Związek Polskich Inżynierów Kolejowych 422; Związek Polskiej 
Młodzieży Demokratycznej 335, 336; Związek Rabinów RP 103; Związek Samoobrony 
Społecznej „Rozwój” 25, 437, 458, 477; Związek Towarzystw Kupieckich w Poznaniu 450, 
451, 473; Związek Żydów Wielkopolskich 105; Związki Rzemieślników Żydowskich 111; 
Żelazna Gwardia (Rumunia) 51, 53; Żydowska Rada Ludowa w Poznaniu 105, 117, 136; 
Żydowski Fundacyjny Sierociniec 108; Żydowski Klub Myśli Państwowej 268; Żydowski 
Związek Religijny 103; Żydowskie Towarzystwo Szkolne 117

ZSRR (Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich) 462
Związek Lekarzy Państwa Polskiego 14, 17, 33, 391, 392, 395, 398-401, 404-421, 426, 433, 445, 

587-589; okręgi: kielecki 399, 400; krakowski 405-407, 411, 413, 414; lubelski 399, 411; 
lwowski 399, 405-407, 411, 413, 414, 417, 418; łódzki 399, 405, 406, 411-414; pomorski 399, 
400; śląski 400; warszawski 406; warszawsko-białostocki 399; wielkopolski 399, 400; wileński 
399, 420; wołyński 399, 405, 411; obwody: brzeski 399, 400; chełmski 399; częstochowski 
399; kaliski 399; kutnowski 399; lubelski 399; łódzki 399; łucki 399; piński 399; piotrkowski 
399; warszawski 399, 411; włocławski 399; zagłębia dąbrowskiego 399

Żydowski Instytut Historyczny 64, 480

Sporządził Jakub Wojtczak
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NOTKI  
O AUTORKACH I AUTORACH

Agnieszka Baszko, historyczka, mgr, kustoszka w Pracowni Zbiorów Ikonograficznych Biblio-
teki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Interesuje się dziejami społeczeństwa polskiego w Wielkim 
Księstwie Poznańskim, ze szczególnym uwzględnieniem historii kobiet, a także dziejami książki, 
bibliotek i zbiorów bibliotecznych na ziemiach polskich. Autorka artykułów w pracach zbio-
rowych i czasopismach naukowych. 

Celina Barszczewska, historyczka, mgr, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humani-
stycznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się historią kobiet i ich 
codzienności oraz historią historiografii XX wieku. 

Piotr Forecki, politolog, prof. UAM na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwer-
sytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Główne kierunki badań i zainteresowań naukowych: 
polska pamięć Zagłady, dyskursy antysemickie, współczesne reprezentacje Zagłady w kulturze 
popularnej, oblicza polskiego nacjonalizmu. Autor książek Od „Shoah” do „Strachu”. Spory o pol-
sko-żydowską przeszłość i pamięć w debatach publicznych (2010); Po Jedwabnem. Anatomia pamięci 
funkcjonalnej (2018) oraz artykułów publikowanych na łamach różnych czasopism naukowych: 

„Zagłada Żydów. Studia i Materiały”, „Studia Litteraria et Historica”, „Środkowoeuropejskie Studia 
Polityczne”, „Przegląd Politologiczny”, „Studia Kulturoznawcze”, „Poznańskie Studia Polonistycz-
ne”. Członek Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny. Stypendysta United States Holocaust 
Memorial Museum’s Jack, Joseph and Morton Mandel Center for Advanced Holocaust Studies.

Aleksandra Gluba-Pieprz, literaturoznawczyni, jidyszystka, tłumaczka, mgr, Wydział Filologii 
Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się badania-
mi porównawczymi międzywojennej literatury polskiej oraz literatury jidysz w kontekście 
antysemityzmu oraz dyskursu feministycznego. Członkini Polskiego Towarzystwa Studiów 
Jidyszystycznych. Czynnie zaangażowana w działalność na rzecz propagowania wiedzy na temat 
historii, języka i kultury jidysz oraz w sprawę dialogu polsko-żydowskiego. Autorka artykułów 
w pracach zbiorowych i czasopismach naukowych. 
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Oliwia Gromadzka, historyczka, mgr, doktorantka w Szkole Doktorskiej Nauk Humanistycz-
nych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się historią kolonializmu 
europejskiego XIX i XX wieku, zainteresowana zagadnieniami z zakresu relacji człowieka 
z przestrzenią, historii miast oraz szeroko rozumianej historii kultury. 

Bogumiła Kaniewska, literaturoznawczyni, tłumaczka, profesor zwyczajna, Wydział Filologii 
Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od 2020 roku rektor-
ka UAM w Poznaniu. W pracy naukowej zajmuje się przede wszystkim literaturą XX wieku, 
krytyką literacką oraz przekładem. Przełożyła na język polski m.in. Lewisa Carrolla Alicję 
w krainie czarów, Po drugiej stronie lustra, L. Franka Bauma Czarownika z Krainy Oz. Autorka 
m.in. Wiesław Myśliwski (1995), Świat w granicach „ja”. O narracji pierwszoosobowej (1997), 
Śladami Tristrama Shandy (2000). Opublikowała ponad 100 artykułów naukowych, które 
ukazały się zarówno w czasopismach, jak i tomach zbiorowych.

Andrzej Lesicki, biolog, prof. UAM na Wydziale Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-
cza w Poznaniu. Rektor UAM w Poznaniu kadencji 2016-2020. Zajmuje się biologią komórki, 
taksonomią ślimaków, ekologią fizjologiczną zwierząt oraz badaniem receptorów molekular-
nych. Członek założyciel i prezes w latach 2004-2012 Stowarzyszenia Malakologów Polskich, 
redaktor naczelny czasopisma „Folia Malacologica” (od 1998). Do najważniejszych publikacji 
zalicza cykl prac poświęconych zróżnicowaniu ślimaków z rodzaju Monacha występujących 
w Polsce, Włoszech, Wielkiej Brytanii, Francji, Niemczech oraz w krajach bałkańskich, opisa-
nie nowych gatunków ślimaków bezskorupkowych z rodzin Limacidae i Rathouisiidae, cykl 
prac nad molekularną charakterystyką europejskich gatunków z rodziny Lymnaeidae, a także 
współautorstwo książek Biologia. Jedność i różnorodność, Słownik terminów biologicznych oraz 
serii podręczników licealnych do nauczania biologii.

Maciej Michalski, historyk, prof. UAM na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Zajmuje się szeroko rozumianymi kwestiami mediewalizmu w kulturze 
polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem budowania tożsamości wspólnotowej w wieku XIX 
i XX. Interesuje się także dziejami uniwersytetu w Poznaniu oraz historią Poznania i Wielko-
polski. Najważniejsze prace:  Dawni Słowianie w tradycji polskiej pierwszej połowy XIX wieku. 
W poszukiwaniu tożsamości wspólnotowej (2013); Miejsce Uniwersytetu. Infrastruktura uniwersy-
tecka w przestrzeni miejskiej Poznania i okolic (1919-2019) (2019). Redaktor lub współredaktor 
monografii zbiorowych, autor tekstów naukowych i popularnonaukowych.

Magdalena Patrzałek-Graś, historyczka, mgr, Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się teorią i zastosowaniem źródeł literackich w badaniach 
nad dziewiętnastowieczną myślą polityczną. Interesuje się również historią mówioną oraz 
badaniem przestrzeni miejskiej. 

Krzysztof Podemski, socjolog, prof. UAM na Wydziale Socjologii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się badaniem współczesnego społeczeństwa polskiego, 
społeczeństwem obywatelskim, dyskursem publicznym oraz kontaktami międzykulturowymi, 
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metodami jakościowymi. Felietonista poznańskiej prasy. Autor książek Socjologia podróży 
(2004); Obrazy i wizje społeczeństwa polskiego w prasie krajowej w 1981 roku (2008); Potencjalne 
poparcie społeczne dla organizacji i ruchów skrajnych w Polsce (2013). Redaktor lub współre-
daktor kilkunastu monografii zbiorowych. Autor artykułów w czasopismach „Ruch Prawniczy, 
Ekonomiczny i Socjologiczny”, „Folia Turistica”, „Kultura i Społeczeństwo”, „Czas Kultury”, 

„Kronika Miasta Poznania”. Członek Stowarzyszenia OTWARTA RZECZPOSPOLITA Prze-
ciwko Antysemityzmowi i Ksenofobii, członek Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

Małgorzata Praczyk, historyczka, prof. UAM na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama 
Mickiewicza w Poznaniu. Interesuje się studiami nad pamięcią, historią środowiskową, stu-
diami postkolonialnymi oraz dziejami Poznania. Autorka książki Pamięć środowiskowa we 
wspomnieniach osadników na „Ziemiach Odzyskanych” (2018) oraz monografii Materia pomnika. 
Studium porównawcze na przykładzie monumentów w Poznaniu i Strasburgu w XIX i XX wieku 
(2015), wydanej także w języku angielskim (2020). Redaktorka oraz współredaktorka wielu 
monografii wieloautorskich, m.in. Poznań w działaniu. Społeczne inicjatywy dawniej i dziś 
(2016) czy Poznań – Strasburg. Powinowactwa w czasie i przestrzeni / Cross-relations in Space 
and Time (wraz z Hanną Grzeszczuk-Brendel, 2022). Autorka licznych artykułów naukowych 
oraz tekstów popularnonaukowych.

Tomasz Schramm, historyk, emerytowany profesor zwyczajny, Wydział Historii Uniwersytetu im. 
Adama Mickiewicza w Poznaniu. Główne obszary zainteresowań badawczych: historia polityczna 
XIX i XX wieku, szczególnie stosunki polsko-francuskie, historia Europy, historia Uniwersytetu 
w Poznaniu. Wykładowca uniwersytetów Paris-1, Paris-4, w Strasburgu i w Neuchâtel. Przewod-
niczący Komitetu Nauk Historycznych PAN, w latach 2012-2020 członek Centralnej Komisji do 
Spraw Stopni i Tytułów Naukowych, wiceprzewodniczący Association Internationale d’Histoire 
Contemporaine de l’Europe, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Historycznego. 
Członek The Explorers Club. Najważniejsze publikacje: Historycy francuscy o genezie Wielkiej 
Wojny (1984); Francuskie misje wojskowe w państwach Europy Środkowej 1919-1938 (1987); 
Historia powszechna – XX wiek (1999, 2003); Długie i krótkie stulecie. Szkice z historii XIX 
i XX wieku, [księga z okazji jubileuszu siedemdziesiątej rocznicy urodzin Profesora Tomasza 
Schramma], red. M. Praczyk (2019). Redaktor i współredaktor wielu monografii zbiorowych 
oraz autor licznych artykułów naukowych i innych drobniejszych prac historycznych.

Rafał Witkowski, historyk, prof. UAM na Wydziale Historii Uniwersytetu im. Adama Mic-
kiewicza w Poznaniu. Interesuje się historią monastycyzmu, dziejami Wielkiego Księstwa 
Litewskiego, kwestiami związanymi ze źródłoznawstwem historycznym oraz dziejami Żydów 
w Poznaniu i Wielkopolsce. Do najważniejszych prac zalicza: Michael of Prague O.CART., De 
quattuor virtutibus cardinalibus pro eruditione principum, edidit et prolegomenis, apparatu 
critico, indicibus instruxit Raphael Witkowski (2009); Zakon kartuzów w Europie Środkowej od 
początku XIV do połowy XVI wieku. Predicare manibus. The Carthusian Order in Central Europe 
from the Beginning of the Fourteenth to the Middle of the Sixteenth Century, vol. 1-2, (2011); Jews 
in Medieval Poland. Culture, Religion and Language as Reflected in Sources, „Studia Historica 
Slavo-Germanica” 2008-2009; Synagogi Wielkopolski. Wczoraj i dziś (2011).
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Anna Wolff-Powęska, historyczka, politolożka, profesor zwyczajna, Wydział Nauk Politycznych 
i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje się historią myśli 
politycznej, filozofią polityki, kulturą pamięci zbiorowej, stosunkami polsko-niemieckimi. Do 
najważniejszych prac zalicza: Przestrzeń i polityka. Z dziejów niemieckiej myśli politycznej (wraz 
z E. Schulzem), (2000); A bliźniego swego… Kościoły w Niemczech wobec „problemu żydowskie-
go” (2003); Pamięć – brzemię i uwolnienie. Niemcy wobec nazistowskiej przeszłości (1945-2010) 
(2011); wydanej w 2015 w serii: Geschichte-Erinndrung-Politik Memory as Burden and Libertion. 
Germans and their Nazi Past (1945-2010); Polacy – Niemcy. Sąsiedzi pod specjalnym nadzorem 
(2018). Publikuje w „Przeglądzie Politycznym”, popularyzuje wyniki swych badań w esejach 
publikowanych w „Gazecie Wyborczej”.

Agnieszka Zawisza, historyczka i literaturoznawczyni, mgr, Wydział Historii oraz Wydział 
Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajmuje 
się związkami między polityką, przestrzenią miejską oraz kulturą w Europie Środkowej XIX 
i XX wieku, zastosowaniem źródeł literackich w badaniach historycznych. Obecnie prowadzi 
badania nad poetyką tekstów literackich o tematyce uchodźczej.
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DISPLACED HISTORIES:  
ANTI-SEMITISM  

AT THE UNIVERSITY OF POZNAŃ, 
1919-1939

SUMMARIES

Maciej Michalski, Krzysztof Podemski
Anti-Semitism at the University of Poznań, 1919-1939: An Introduction

The monograph “Antisemitism at the University of Poznań in the years 1919-1939: Displaced 
Histories” presents the results of several years of work of the members of the Commission for 
the Investigation of Cases of Persecution of Persons of Jewish Origin at the University of Poznań 
before World War II and its collaborators. The appointment of the Commission and setting the 
goals of its work were the result of a decision made in the fall of 2019 by the then rector of Adam 
Mickiewicz University, Poznań, Prof. Andrzej Lesicki, and the creation of this book is the result 
of the continuation of his research intention by his successor at the rector’s office, Prof. Bogumiła 
Kaniewska. Rector Lesicki appointed a commission composed of Prof. Anna Wolff-Powęska, 
Prof. Piotr Forecki, Prof. Maciej Michalski, Prof. Krzysztof Podemski (chairman), and Prof. 
Rafał Witkowski. The immediate reason for its creation was the publication of the writer and 
journalist Maciej Zaremba Bielawski, referring to the decision of the Association of Physicians 
of the Polish State to close that association to physicians of Jewish origin in November 1937. 
Zaremba Bielawski’s statement was followed by his November 2018 appeal to the Chancellor 
of Adam Mickiewicz University, Poznań to place a plaque commemorating this event on the 
Collegium Maius building. Rector A. Lesicki did not consent to the hanging of the plaque in 
the proposed form. This decision was primarily motivated by scientific integrity, since research 
on anti-Semitism at the University of Poznań had never been conducted systematically. Rector 
Lesicki, assuming that this issue requires scientific recognition, decided in the summer of 2019 
to appoint the above-mentioned commission. 
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The authors of the texts collected in this monograph present a twenty-year history of Jewish 
female and male students of the University of Poznań in the period from the establishment 
of the university in the spring of 1919 to the outbreak of World War II in the fall of 1939. The 
articles presented in the publication, in accordance with the objectives of the committee’s work, 
focus mainly on various forms of anti-Semitic violence experienced by Jewish male and female 
students from the Polish majority. This fundamental issue is outlined against the background of 
the history of anti-Semitism at Central European universities, the interwar history of Poznań, 
a city where, especially in the 1930s, anti-Semitism was omnipresent, and in the context of 
voices of Polish intellectuals of the interwar period.

The analyses carried out by the Authors and included in the presented work show that at 
the beginning of the twentieth century, the national-democratic ideology of the bourgeoisie 
and the sparse intelligentsia of Poznań perceived the Polish community within the framework 
of the nationalistic ideology of national purity prevailing at that time. After the establishment 
of the Polish state in 1918 and the incorporation of Poznań and Greater Poland (Wielkopolska) 
into it in 1919, a mass exodus of Germans and Jews identifying with Germanness began. At that 
time, there was hope for the creation of a nationally-unified Poznań and Greater Poland. The 
then emerging fear of Jewish migration from the former Kingdom of Poland can be interpreted 
in this context as a threat to the emerging opportunity to create a nationally-monolithic space. 
It was not until the early 1920s, in a city inhabited by about 1.5 percent of Jews, that slogans of 
an anti-Semitic nature and unrelated to the actual presence of this religious and national group 
in Poznań began to appear on a larger scale. The analyses presented in this book show that one 
of the fodders of anti-Semitic ideas in the city was, among others, the University of Poznań, 
a local version of Alma Mater antisemitica. The figure of the “imaginary Jew” disseminated by 
nationalistically-oriented youth at the time effectively poisoned the already tenuous relationship 
between the minority, sometimes vestigial, group of Jewish students and the majority group of 
other – predominantly Polish and Catholic – students.

Due to their scientific interests, the members of the Rector’s Commission worked on var-
ious aspects of anti-Semitic violence at the University of Poznań. The committee also invited 
scholars whose analyses enriched the work of the team and supplemented areas not covered by 
previous research. Taking into account the various thematic parts, the content of the book is 
divided into three parts. The first one leads from Anna Wolff-Powęska’s research on the broad 
Central European context of the spread of anti-Semitism at universities, to Krzysztof Podemski’s 
account of the reaction of Polish intellectuals of the interwar period, especially sociologists, to 
anti-Semitic content. The first part also includes an article by Rafał Witkowski on the context of 
the presence of Jews in Poznań and Greater Poland in the first decades of the 20th century, and 
a study by Maciej Michalski on the history of relations between the University of Poznań and 
its authorities and Jewish students, and between Jewish and Polish students. The second part of 
the book provides basic archival inquiries that discuss Jewish female and male students at the 
University of Poznań as a social group. The one and a half year of archival research yielded two 
texts by Celina Barszczewska, Oliwia Gromadzka, Magdalena Patrzałek-Graś, and Agnieszka 
Zawisza. The first text discusses the structure and condition of the personal archives of Jewish 
male and female students. The second one is an attempt to paint a collective portrait of Jewish 
female and male students of the University of Poznań in the interwar period. The same sec-
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tion provides an article by Maciej Michalski on the statistical portrayal of the Jewish student 
community. Finally, the third part of the book discusses the anti-Semitic practices of Polish 
students of the University of Poznań in the interwar period and the anti-Semitic atmosphere of 
Poznań in the 1930s. In an extensive study, Piotr Forecki focuses on the role of Polish students 
and student organizations functioning at the university in the spread of anti-Semitism, as well 
as their participation in acts of violence against Jewish students. The Polish and foreign Yiddish 
press in the context of reporting on the events at the University of Poznań was analyzed by 
Aleksandra Gluba-Pieprz. Rafał Witkowski presented the events related to the adoption of the 
“Aryan paragraph” in 1937 in Poznań by the extraordinary general congress of the Association 
of Physicians of the Polish State, which included members of this professional organization. 
Bogumiła Kaniewska and Maciej Michalski analyzed the content of the anti-Semitic press in 
Poznań in the 1930s in the context of building the hostile figure of the Jew and the traitorous 
figure of the “shabbosgoy” who favors him. Agnieszka Baszko carried out a similar study, ana-
lyzing the anti-Semitic press in the context of anti-Semitic drawings. The analytical articles are 
complemented by the presentation of selected sources closely related to the presented articles, 
prepared by Małgorzata Praczyk and Tomasz Schramm.

PART ONE

Anna Wolff-Powęska
Central European universities in the shadow of anti-Semitism

The main research problem presented in this work is the reconstruction of the attitude of ac-
ademics and students in the countries emerging after the end of World War I as a result of the 
disintegration of the Habsburg and Hohenzollern empires, towards students and lecturers of 
Jewish origin in the period up to the outbreak of World War II. This concerns Czechoslovakia, 
Hungary, Romania, and Austria.

The aim of the text is to report on a comparative analysis of the situation of Jews at universi-
ties in the above-mentioned countries, taking into account the main factors shaping anti-Semitic 
attitudes, i.e., the ideological and political climate as well as historical and cultural conditions 
in Central Europe and their consequences. Thus, such issues as the demographic situation of 
the newly established countries as a result of the First World War, population relations after 
the border changes, their impact on the situation of Jewish students at universities, the nature 
of anti-Semitic speeches, the attitude of state authorities and individual universities, and the 
role of nationalist and fascist groups in the use of verbal and physical violence are examined.

Similar factors influenced the fate of Jewish students around the world, including the fact 
that Jewish communities were beneficiaries of modernity, Enlightenment ideas, and eman-
cipation. With their entrepreneurship and enthusiasm for science, they instilled jealousy in 
those around them. Their new position, scientific and economic achievements contrasted all 
the more with the world of metropolitan poverty. Particularly in Catholic countries, where the 
Jewish world, which long ago should have been condemned to nothingness, continued and 
developed, the new situation was not accepted.
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The factor supporting hostility towards ethnic and religious minorities at the turn of the 
20th century was the mass emigration of Jews from the most discriminatory areas. Countries 
that, like Hungary, had lost a significant part of their territory as a result of the Trianon ar-
rangements, sought to remedy their sense of humiliation. They were the first to implement 
a numerus clausus for Jewish students. The escalation of hostility towards Jewish students was 
heavily influenced by the rise of nationalist and radical-right movements and fascism. Coun-
tries that regained their independence after centuries strove with a neophyte’s zeal for national 
homogenization. Everywhere except Czechoslovakia, academic youth were the vanguard of 
anti-Semitic propaganda and violence.

Krzysztof Podemski
Jews and anti-Semitism in the experience and texts of Polish sociologists  
during the interwar period

The article is an attempt to reconstruct the sociological discourse in Poland in the years 1918-
1939 concerning Polish-Jewish relations. The aim of the text is to present the sociological 
interpretations of the political conflict at Polish universities, Polish-Jewish relations and an-
ti-Semitism “through the eyes” of sociologists of the period in question. The primary sources 
are the texts by Polish and Jewish sociologists published in Poland in the years 1918-1939.

Sociologists active in the interwar period, despite ideological and generational differences, 
were strongly critical of racist doctrines and theories. If they used the term “race”, as Ludwik 
Krzywicki and Florian Znaniecki did in the early stages of their scientific development, it was 
only in a cultural, not biological sense. Even if in Znaniecki’s early works we can find texts 
which, especially from today’s perspective, can be interpreted as anti-Semitic, it is difficult to 
accuse the later texts of both Znaniecki and other leading Polish sociologists of such an overtone. 
Those scholars opposed xenophobia, nationalism and violence in their scientific analyses, public 
writings and public speeches, but at the same time tried to understand their social roots. Some, 
especially Stefan Czarnowski, Aleksander Hertz, Ludwik Krzywicki, and Stanisław Ossowski, 
sought explanations for anti-Semitism, including aggression at universities, class inequalities 
and economic conditions. Others, including Jan Stanisław Bystroń, Czarnowski, and Znaniecki, 
sought answers to the phenomenon of Polish anti-Semitism in the historical and cultural 
specificity of Poles, including the role of Catholicism in the identity of the Polish peasant and 
noble. Hertz and Znaniecki also drew attention to the historical and cultural specificity of the 
Jews, especially to life in the diaspora and casteism, which cut off the followers of Judaism from 
other inhabitants of Poland. Bystroń, Hertz, and Znaniecki also drew attention to the universal 
phenomenon of national megalomania and the juxtaposition of “one’s own” and “foreigners”, 
as well as to the historical conditions in which the expansion of racist ideology grows. Finally, 
Polish sociologists were able to individually, such as Czarnowski, Krzywicki, and Leon Petraży-
cki, and collectively, such as Bystroń, Czarnowski, Józef Chałasiński, Krzywicki, Ossowski, and 
Znaniecki, publicly protest against anti-Semitism at Polish universities in the second half of the 
1930s. They were not, of course, the only intellectuals or scholars who expressed their opposition 
to violence at universities, but the presence of such a significant number of these few adepts of 
the then young field of knowledge, which was sociology, is worth noting.
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Rafał Witkowski
A persecuted minority. Jews in Poznań between the First and Second World War

The article outlines the functioning of the Jewish community in Poznań in the interwar period 
against the background of the activities of other communities in Greater Poland (Wielkopolska) 
and other regions of the Second Polish Republic.

The basic element distinguishing the Jewish community in Poznań in the former Prussian 
partition, i.e., in the Grand Duchy of Posen (Provinz Posen), was the small number of Jewish 
communities compared to other cities in Poland. The outflow of the Jewish population from 
that area was visible since the mid-nineteenth century, and intensified especially in the years 
1918-1921, after the incorporation of a large part of Greater Poland and Pomernia (Pomorze) 
into the new Polish state. The number of Jews in Poznań decreased until the end of the 1920s, 
after which it started to grow slightly. However, it never exceed 2% in the interwar period.

The life of the Jewish community in interwar Poznań was regulated by legal acts inherited 
from the Prussian state. It was not until the end of the 1920s that new legal regulations were 
introduced, subordinating the functioning of the community to state authorities. Regard-
less of the legal situation, the head of the Jewish community in Poznań was Martin Cohn, 
elected for this position in successive elections. The basic function of the community was 
to organize the religious and social life of its members. The former was organized around 
three synagogues and a rabbi, who was initially Jakob Freimann, and then, until 1926 – 
Dawid Szyja Sender. Social activities focused on various charity societies, caring for the 
elderly, orphans and the sick, and educating young Jews. The activity of these associations 
was particularly visible in the final period of the interwar period. The political activity of 
the community members was somewhat weaker. Until the mid-1930s, it was limited to the 
activities of Zionist organizations. 

The professional structure of the Jews of Poznań was stable and was limited to the activities 
of merchants and craftsmen. Some of them made a living by renting premises and flats. Several 
members of the community were engaged in liberal professions and industry.

Maciej Michalski
Anti-Jewish attitudes and activities at the University of Poznań in the interwar period

The article is an analysis of the policy of the authorities of the University of Poznań in the 
fields of admitting Jewish students, their reactions to anti-Jewish riots and verbal and phys-
ical violence against Jewish students, as well as the process of closing the university to Jews. 
These issues are outlined against the background of similar events in other Polish academic 
cities, as well as against the background of the state’s policy towards national minorities in 
the interwar period.

Even before the establishment of the university in Poznań, its organizers drew attention 
to the need to introduce regulations regarding the number of Jewish students at the University 
of Poznań. It resulted from the belief that the percentage of students belonging to national mi-
norities should correspond to the percentage of these minorities in the society of the Poznań 
Province. However, such regulations were not introduced for Germans or other minorities, 
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but for Jews. Consequently, a numerus clausus of 2% was advocated. Despite legal prohibitions 
of such solutions, they were practiced at the University of Poznań. The second topic related to 
violence against Jewish students concerns the issue of their spatial separation in lecture halls. 
Though a bench ghetto was not introduced in Poznań, there was a practice of violent exclusion 
of Jewish students from lecture and training rooms. This was particularly evident at the Faculty 
of Medicine and the Faculty of Pharmacy, where the exclusion was also reflected in limited 
access to dissecting rooms on the pretext that the Jewish community had not provided materials 
for anatomical exercises. This resulted in the introduction of a condition stating that Jewish 
candidates for the Faculty of Medicine could not be admitted until the delivery of anatomical 
specimens. The Faculty was closed to student candidates in the 1936/1937 academic year. Other 
faculties of the University of Poznań followed this example.

PART TWO

Celina Barszczewska, Agnieszka Zawisza, Oliwia Gromadzka, Magdalena Patrzałek-Graś
Jewish students of the University of Poznań in the years 1919-1939  
in the light of archival materials: A source study analysis

The article reports on archival research on Jewish students studying at the University of Poznań 
in the years 1919-1939. Its aim is to present the internal organization of the preserved archival 
materials (personal files of male and female students) and their external analysis. The article 
is the result of research conducted by the authors in the period between October 2019 and 
September 2021 in the archives of Adam Mickiewicz University, Poznań, Karol Marcinkowski 
University of Medical Sciences in Poznań, University of Life Sciences in Poznań, and Eu-
geniusz Piasecki Academy of Physical Education in Poznań. The aforementioned archives 
contain documents from pre-war faculties: Philosophy (later Humanities), Mathematics and 
Natural Sciences, Law and Economics, Medicine, Agriculture and Forestry, Department of 
Pharmacy, and the Department of Physical Education, which constituted separate units as 
a result of post-war changes in the structure of the University of Poznań. The article pro-
vides information on the method of storage and the specificity of archival materials, as well 
as a description of the sources found in the examined student files. The discussed source 
materials include: enrolment cards, application forms, matriculation certificates, admission 
cards, ID books, master diplomas and their copies, CVs, certificates of no liabilities, birth 
and baptismal certificates, oaths, certificates of completion, achievement cards, and personal 
questionnaires. The documents collected in the course of studies are a valuable source of 
knowledge about the history of the University of Poznań, the lives of its male and female 
students and their social background. The archival materials were used to compile a statis-
tical portrait of Jewish male and female students in the article Collective portrait of Jewish 
male and female students of the University of Poznań based on the analysis of the archival 
resources contained in this volume.
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Oliwia Gromadzka, Magdalena Patrzałek-Graś, Celina Barszczewska, Agnieszka Zawisza
A collective portrait of Jewish female and male students at the University of Poznań 
in the interwar period

The text reports on archival research in the field of social history and microhistory, taking as its 
subject a group of Jewish students who were affiliated at the University of Poznań in the years 
1919-1939. Its aim is to draw a collective portrait of the group using social categories based on 
historical sources, such as sex ratio, place and date of birth, declared nationality, nationality, 
or declared mother tongue, among others.

The article is the result of research conducted in 2019-2021, including the analyses of the 
archival resources of Poznań universities, which were separated from the structures of the 
University of Poznań in the course of post-war reforms. These included the archives of Adam 
Mickiewicz University, Poznań, Karol Marcinkowski University of Medical Sciences in Poznań, 
University of Life Sciences in Poznań, and Eugeniusz Piasecki Academy of Physical Education in 
Poznań. The subject of the research were the personal documents of male and female students 
collected in student files divided into units existing in the interwar period: Faculty of Philosophy 
(from 1925, Faculty of Humanities), Faculty of Mathematics and Natural Sciences, Faculty of 
Law and Economics, Faculty of Medicine and Faculty of Agriculture and Forestry, as well as 
the Department of Pharmacy and the Department of Physical Education. The data were used 
to create statistical tables, which were then used to draw a social portrait of the group of Jewish 
students of the University of Poznań, presented in this article.

Maciej Michalski
Jewish students at the University of Poznań in 1919-1939 in a statistical perspective

The main purpose of this paper is to examine the number of Jewish students at the University 
of Poznań in the interwar period diachronically and by faculty. A comparison with the number 
of Jewish students at other state universities is also taken into account. The corpus of historical 
sources includes both data collected by the University of Poznań itself and those submitted to 
the Central Statistical Office.

The analysis of the statistical data allows for drawing general conclusions about the var-
iation in the number of Jewish students at the University of Poznań in the interwar period. 
Two characteristic trends are noticeable. First, the percentage of people of “Jewish faith” was 
relatively low. Regardless of whether we compare the Poznań data with other Polish universities 
or treat them separately, in the entire interwar history of the University of Poznań, only in the 
initial period of its functioning the percentage of Jewish students exceeded 2%. Second, the 
percentage of “Jewish” students fluctuated over the period under study. From a relatively high 
level in 1920/21, reaching almost 3%, this percentage systematically fell to the lowest value in 
the 1925/26 academic year, when out of nearly 3,000 students in Poznań, only four declared 
their “Jewish faith”, which constituted slightly more than 0.1% of the total number of students. 
Since then, the number of Jewish students in Poznań increased, reaching its peak in the aca-
demic year of 1934/35 (according to the Central Statistical Office data) or 1935/36 (according 
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to university data), and then it began to decrease again, until in 1937/38 it reached 0.87% of 
the total number of students. In absolute terms, the number of Jewish students was four in 
1925/26, 84 in 1934/35, and 87 in 1935/36. 

The fact that in the first half of the 1930s the number of Jewish students at the University 
of Poznań gradually increased is puzzling, as it was a period when anti-Semitic moods at the 
university and in the city reached a dangerous level, including the use of physical violence. The 
effects of anti-Semitic incidents, however, were clearly seen in the late 1930s, when the percent-
age of Jewish students decreased. Yet, it is difficult to determine to what extent the change in the 
number of Jewish students at the University of Poznań was related to anti-Semitic incidents, and 
not to the general migration trends of the Jewish community in Poland. Undoubtedly, however, 
the decrease in the number of Jewish students from the 1936/37 academic year was related to 
the fact that from that moment on – due to the intensification of anti-Semitic tendencies – not 
a single candidate declaring Jewish faith became a first-year student at the University of Poznań. 
There was no “Jewish faith” column present in the official statistics of the students admitted for 
the academic year since then.

PART THREE

Piotr Forecki
“We took up a ruthless fight against the Jews.” Students of the University of Poznań 
in the service of anti-Semitism

In the interwar period, Polish universities became the main arena of the national camp’s fight 
against the Jews. They were a place for testing the slogans and methods used in the struggle, 
as well as for shaping their supporters among young people. The goal of this struggle was not 
only to limit the number of Jewish students, but also to eliminate them from various student 
organizations, separate them from the rest, and finally remove them completely from the walls 
of the academy. This battle was part of a much more far-reaching project, which was most gen-
erally summarized by the neologism “revival”. Among other things, it called for the removal 
of Jews from academic, social, economic, political, and cultural life, and ultimately, from the 
territory of Poland. The main aim of the article is to present an outline of the past of students of 
the University of Poznań, who in the years 1919-1939 not only committed various anti-Semitic 
actions against their colleagues within the walls of the university, but also promoted anti-Semi-
tism in the public space of interwar Poznań and fought against Jews in other cities. They mainly 
used verbal, but sometimes also physical violence. They had their own extensive organizational 
structures, published newspapers and distributed numerous leaflets, and were supported by 
some university staff and clergy. In the service of anti-Semitism, Poznań students undertook 
their own initiatives, as well as reacted to events that took place in other academic centers, 
co-creating a regional representation of this racist youth uprising against the Jews. However, 
while in the literature on the so-called “university anti-Semitism”, there are many publications 
about students from other university centers in Poland, those from the University of Poznań 
have not been given special attention. Therefore, this article is an attempt to fill in this existing 

Adam Mickiewicz University Press © 2022



Displaced Histories: Anti-Semitism at the University of Poznań, 1919-1939 – Summaries

697

gap. It consists of three thematically-separated parts, each of which is chronologically important, 
and whose preservation allows us to observe the dynamics of the described events, especially 
the progressive radicalization of the Poznań nationalist students. The first part of the article 
describes the activities of student associations operating at the University of Poznań, which can 
be considered anti-Semitic in terms of their programming. This resulted from the declarations 
and resolutions adopted by them, as well as other documents defining their ideological face. 
The next part of the text is devoted to various forms of anti-Semitic violence involving students, 
which took place within the walls of the university. The final considerations, however, are devoted 
to their anti-Jewish activities outside the university – in Poznań, in the region, and in other 
Polish cities. Numerous monographs and scholarly articles were used in the preparation of this 
article. Among them, the results of research conducted by Natalia Aleksiun, Andrzej Bucholz, 
Antoni Czubiński, Agnieszka Graboń, Sabina Haszyńska, Lucyna Kulińska, Kamil Kijk, Jacek 
Misztal, Andrzej Pilch, Szymon Rudnicki, and Patryk Tomaszewski proved particularly helpful. 
Above all, the article was based on diverse source documents available in the Archives of Adam 
Mickiewicz University, Poznań, the Archives of the Institute of National Remembrance, and the 
State Archives in Poznań. It was also extremely useful to search the local press and magazines 
published by nationalist students at the time. As the research presented in this article shows, 
it was they who took action against real and imaginary Jews, and everything they considered 
Jewish. They were the driving force behind the pressure on the authorities of the University of 
Poznań. They destabilized academic life and transferred violence from the university to the city.

Aleksandra Gluba-Pieprz
“The Law of the Baton and the Castet” at the University of Poznań.  
Jewish press against anti-Semitism in 1935-1938

The article analyzes reactions of the Polish and foreign Jewish press to a series of anti-Semitic 
events and incidents that took place at the University of Poznań in 1935-1938. The aim of the 
article is to analyze press reports and journalistic reactions published in the Jewish press in 
Poland and abroad, commenting on a series of anti-Semitic attacks against Jewish students at 
the University of Poznań in the second half of the 1930s. 

The source material consists primarily of the Polish and Yiddish weekly Poyzner Shtime 
(“Poznań Voice”), the Lviv-based Kontratak (“Counterattack”), the Gdynia-based Przegląd 
Zachodni (“Western Review”), and the Chicago-based The Jewish Sentinel. I also use Yiddish 
dailies: the Warsaw-based Der Moment (“The Moment”) and the Paris-based Naye Prese (“New 
Press”). Contextually, I use a magazine that defines itself programmatically as anti-Semitic – the 
Poznań-based weekly Potęga Polski bez Żydów (“The Power of Poland without Jews”).

The text has been divided into parts that are arranged in chronological order, according to the 
order in which individual articles and press releases appeared in the selected periodicals published 
in Poland and abroad (especially in the USA). This way of ordering the narrative made it possible 
to reconstruct the reported events, which were also presented in thematic brackets – a separate 
place in the text is occupied by the issue of the Poznań Jewish community, its organization, and 
the public debate on the situation of Jews in Poznań (for this purpose, I primarily quote fragments 
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of the bilingual Polish-Yiddish magazine Poyzner Shtime; Eng. “Poznań Voice”), while a different 
place is occupied by reflections on the events taking place on campus and the reactions of the 
university authorities. In the text, I place particular emphasis on highlighting the scale of violence 
(both physical and discursive) directed against the representatives of ethnic minorities. For this 
purpose, I use the example of an anti-Semitic journal from Poznań entitled “Potęga Polski bez 
Żydów” (“The Power of Poland without Jews”). A separate part of the article is devoted to a kind of 
“war of word” which took place between the anti-Semitic propaganda press and the Jewish press. 
In the article, I present a selection of illustrations that appeared in the Lviv-based Polish-Jewish 
periodical Kontratak (“Counterattack”). Moreover, by including the issue of anti-Semitism at the 
University of Poznań in the broader context of anti-Jewish sentiments at Polish universities in the 
second half of the 1930s, I present an exemplification of the reactions of the selected representatives 
of the Polish intelligentsia. The conclusions of the research indicate that reports on anti-Semi-
tism at the University of Poznań in 1935-1938 were carefully reported, and their recipients were 
readers of the Polish and foreign Jewish press (in Polish, English, and Yiddish). The persecutions 
of Jewish students at the University of Poznań were often discussed in a broader context, against 
the background of events which took place in other Polish university centers.

Rafał Witkowski
“Aryan Paragraph” passed during an extraordinary general assembly  
of the Association of Polish State Physicians in Poznań on October 17, 1937

The article discusses the process of closing professional unions and associations to Jews. The 
analyzed example is the interwar corporate medical association called Związek Lekarzy Państwa 
Polskiego (The Association of Polish State Physicians), which united almost all people with medical 
education (physicians and pharmacists). The statutes of this association were amended in 1937, 
first at the convention in Warsaw in May, and then during the congress in Poznań in November.

The text presents both the legal steps which led to the adoption of the “Aryan Paragraph”, 
and, most importantly, the effects of its introduction for the Association itself, for physicians 
as a whole and for the state of health care in interwar Poland. The intellectual base of the As-
sociation of Polish State Physicians were the medical faculties of the individual universities of 
the Second Polish Republic. In Poznań, it was the University of Poznań, where the Faculty of 
Medicine had been operating since 1920, and the convention of the Association in 1937 was 
held in the rooms of the Faculty at the Collegium Medicum. 

The article also outlines examples of other professional corporations and associations that 
closed their ranks to Jews in the second half of the 1930s.

Bogumiła Kaniewska, Maciej Michalski
Powerful words. Jews in the anti-Semitic press in Poznań in the 1930s

This article has two primary purposes. Firstly, it aims to present the phenomenon of the anti-Se-
mitic press in Poznań in the interwar period. Secondly, it provides an attempt to reconstruct the 
image of the imaginary Jew and imagined Jewry presented in the anti-Semitic press in Poznań. 
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Thus, we are talking about the area of mental constructs which, with the help of words printed 
in the press, took real shape and became a reader’s reality. Their relation to the actual state of 
affairs will not be the subject of attention, although one may risk a thesis that the image of the 
Jew presented in the anti-Semitic press in Poznań was far from reality. Due to the avalanche 
of anti-Semitic content in the analyzed press articles, it is impossible to take a critical stance 
on each of the views they included. It is also impossible to deconstruct the twisted paths of 
anti-Semitic logic and the anti-Semitic view of reality. Besides, it would not yield any creative 
results. We assume that the articles published in the anti-Semitic press in Poznań presented 
an imaginary world, a false and distorted picture of reality, and their aim was to evoke hatred, 
arouse anxiety and fear, and build a social distance between the Polish and Jewish communities.

Anti-Semitic press is understood as press titles entirely devoted to the fight against the Jews. 
In the 1930s, between two and six such titles were published weekly in Poznań. These included: 
“Czarna Księga”, “Pająk”, “Pod Pręgierz“, “Potęga Polski bez Żydów”, and “Samoobrona Narodu”. 
It is estimated that their total circulation could reach 80,000 copies.

The world presented in the Poznań anti-Semitic press was divided into two parts. The first 
one, positively valued, was inhabited by Poles, sometimes Aryans. It was an orderly world with 
the domination of the Christian religion and non-Semitic national ethnoses, a world of clear 
social rules. This monolithic sphere was attacked on all sides by the sworn forces of four million 
Polish Jews and countless legions of Jews living in other countries. Without exception, the Jewish 
“newcomers” were portrayed in a negative light, always guided by ignoble and sinister intentions, 
and their ultimate goal was to “invade”, “control”, and “occupy” the Polish state, so as to profit from 
the previously controlled branches of the economy and to exclude Poles from them. The Jewish 
“newcomers” were the source of all the misfortunes that plagued Poles. They brought crime with 
them, they cheated by selling goods, and they were to blame for the spreading social plagues – 
human trafficking, prostitution and other crimes. Jews were also disloyal, most often working as 
spies for the communists or for an “anonymous superpower” led by the Jewish government – they 
spied on, acted to the detriment of the Polish state, and sought to weaken it. In the historical 
context, Jews were portrayed as disruptors of order, opponents of the state and the king, rivals 
with the bourgeoisie, benefiting from the partitions and the collapse of the Polish uprisings in 
the 19th century, and finally, opponents of the reconstruction of the Polish state in 1918.

In this clearly bispheric world, however, there were individuals who, disregarding the 
Polish national and religious identity, entered into various relationships with Jewish merchants. 
These – as the anti-Semitic press wrote – “shabbosgoy” and “traitors” to the nation, religion, and 
race were stigmatized and marked by name, and their images were published. Their attitude 
was condemned because, according to the description of the world provided in the anti-Semitic 
press, the influx of Jews was increasing and the rivalry between Poles and Jews was intensifying. 
As reported, reinforcing the need for a tightening of the course, this rivalry intensified also in 
other countries. This was also reflected in the situation in Germany after 1933, as well as in 
other countries following German anti-Jewish legislation. 

Press articles and the topics they discussed played a huge role in strengthening the anti-Se-
mitic activity that intensified in Poland in the 1930s. The content of the analyzed articles was 
programmatically targeted at discriminating against the Jewish community, and the language 
used in them dehumanized and turned Jews into inhuman beings seeking world domination.
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Agnieszka Baszko
“Shoddy rhetoric”. Anti-Semitic drawings in the Poznań press in the 1930s

The paper presents an analysis of anti-Semitic press published in Poznań in the 1930s in the 
context of anti-Jewish drawings.

The analysis focuses on selected representative drawings, which were treated by the Poznań 
publishers of anti-Semitic magazines as an important tool of persuasion, accompanying articles 
or functioning on their own.

The article is based on five anti-Semitic magazines published in Poznań in the 1930s: 
“Pająk”, “Pod Pręgierz”, “Samoobrona Narodu”, “Potęga Polski bez Żydów”, and “Bez Pardonu”.

The article is divided into three parts: an introduction (description of anti-Semitic maga-
zines published in Poznań in the 1930s), an analysis of press drawings on the broadly under-
stood “Jewish question”, and a conclusion. The collected research material, comprising over 
400 drawings, was divided into five main groups: 1) Poznań and Greater Poland “avant-garde 
in the fight against Jewry”, 2) Jews as a threat to Poland, 3) Defensive actions against the Jewish 
threat, 4) Jews as a threat to the world, and 5) What the Jews look like. The analysis of several 
hundred drawings allows for the conclusion that the palette of themes, motifs, and propaganda 
means used by their authors was poor and used a few basic conceptual and pictorial clichés. 
The images in anti-Semitic writings had a simple purpose – to reinforce the message conveyed 
by words stating that the Jew is always the enemy. Most of the drawings, with a few exceptions, 
were artistically weak; they did not use sophisticated methods, wit, or finesse, and they left no 
room for doubt, nor did they allow for multiple interpretations. The hostility towards Jews in 
anti-Semitic magazines was expressed directly in words, and the drawings were used as method 
of fueling hostility and inciting hatred towards the Jewish people. Like the entire anti-Semitic 
narrative, the drawings became more virulent over the years, and the accompanying captions 
contained much more aggression. There were relatively few Jews in Poznań and Greater Poland, 
compared to the rest of the Polish lands, but paradoxically, this was what predestined Poznań 
and Greater Poland – according to the publishers of anti-Semitic magazines – to a leading role 
in the fight against the Jews.

Translated by Rafał Witkowski
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W Y P A R T E  H I S T O R I E

ANTYSEMITYZM

W monografii Wyparte historie. Antysemityzm na Uniwersytecie Poznańskim  
w latach 1919-1939 zaprezentowano wyniki kilkuletniej pracy członkiń i człon-
ków powołanej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Komisji 
ds. badania przypadków prześladowania osób pochodzenia żydowskiego na 
Uniwersytecie Poznańskim przed II wojną światową oraz jej współpracowniczek  
i współpracowników. […]
Prezentowane w publikacji artykuły, zgodnie z celami prac komisji, skupiają się 
głównie na różnych formach przemocy antysemickiej dotykającej żydowskich 
studentów i żydowskie studentki ze strony polskiej większości. Ta problematyka 
zarysowana została na tle dziejów antysemityzmu na uniwersytetach w Europie 
Środkowej i międzywojennej historii Poznania – miasta, w którym, szczególnie  
w latach trzydziestych XX wieku, antysemityzm był wszechobecny. […]
Z przeprowadzonych analiz wynika, że jednym z rozsadników idei antysemic-
kich w międzywojennym Poznaniu był między innymi Uniwersytet Poznański, 
lokalna odmiana Alma Mater antisemitica. Rozpowszechniana wówczas przez 
nacjonalistycznie zorientowaną młodzież figura „wyobrażonego Żyda” skutecz-
nie zatruwała i tak już nie najlepsze relacje między mniejszościową, niekiedy 
śladową, grupą żydowskich studentów i większościową grupą pozostałych –  
w przeważającej liczbie polskich – studentów.

Z Wprowadzenia

Praca zróżnicowanego grona autorów […] daje w rezultacie końcowym bardzo 
ambitne, wszechstronne i informatywne dzieło, w swoim zamyśle i wykonaniu 
trudne w zasadzie do porównania z jakimkolwiek innym opracowaniem w pol-
skim piśmiennictwie. […]

Z recenzji prof. Grzegorza Krzywca

Książka stanowi ważny wkład w badanie antysemityzmu w Polsce i Europie Środ-
kowo-Wschodniej przed rokiem 1939, w badanie historii żydowskiej młodzieży 
i środowiska akademickiego oraz kwestii społecznych i kulturowych polskich 
miast w tym okresie.  […] Jest to praca oryginalna, oparta na szczegółowych  
 starannych kwerendach w lokalnych archiwach. Bez wątpienia stanowi niezbęd-
ną lekturę dla osób zajmujących się historią Europy Środkowo-Wschodniej.

Z recenzji prof. Joanny Beaty Michlic




