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Wstęp 
 Praca niniejsza ma na celu omówienie i częściową interpretację treści antysemickich 

zawartych w periodykach wydawanych przez Młodzież Wszechpolską w polskich ośrodkach 

akademickich dwudziestolecia międzywojennego. Analiza koncentruje się na dwóch  

organach prasowych, jakimi były „Akademik” oraz „Akademik Polski”. Opracowanie to, ze 

względu na niedostępność niektórych wydań, a także rozmiary tejże rozprawy, nie obejmuje 

wszystkich roczników wspomnianych wyżej publikacji. W rozdziale dotyczącym 

„Akademika” skupiłam się na sprawie numerus clausus z lat dwudziestych XX wieku, która 

była jednym z wiodących tematów na łamach wspomnianego periodyku, zaś kwestie 

gospodarcze, polityczne, religijne czy kulturowe w kontekście żydowskim zazwyczaj były 

pomijane. Wydania późniejsze z lat trzydziestych XX wieku poruszały o wiele szersze 

spektrum zagadnień tej mniejszości, lecz zdecydowałam się na omówienie jedynie 

pierwszych części. Chciałabym tym zabiegiem wprowadzić pewien kontrast i element 

porównania, jakkolwiek bez dywagacji teoretycznych, w stosunku do rozdziału tejże 

rozprawy dotyczącego „Akademika Polskiego” podnoszącym równolegle wiele tematów  

o charakterze antysemickim. Zazwyczaj miały one związek z bieżącą sytuacją polityczną, jak 

na przykład powrotem do sprawy numerus clausus, zamieszkami studenckimi w szkołach 

wyższych czy sprawą dostarczania zwłok przez Żydów do prosektoriów. Fragmenty te zostały 

poprzedzone wstępem w formie wprowadzenia do czasopiśmiennictwa i polityki prasowej 

Drugiej Rzeczypospolitej oraz ogólnym omówieniem stanu prawnego szkół wyższych  

w Polsce w okresie dwudziestolecia międzywojennego, aby osadzić rozważania dotyczące 

wspomnianych publikacji w szerszym kontekście. 

 Poniższa praca oparta jest na analizie, interpretacji i porównaniu wybranych artykułów 

publikowanych jako źródła drukowane. Były udostępniane publicznie, zwłaszcza na terenie 

uniwersytetów i innych szkół wyższych. Obecnie większość numerów „Akademika” oraz 

„Akademika Polskiego” dostępna jest elektronicznie w formie zeskanowanej, jednakże 

niektóre wydania nie zachowały się w żaden sposób do dnia dzisiejszego. Do opracowania 

wymienionych periodyków niezwykle przystaną okazała się publikacja pani Agnieszki 

Graboń zatytułowana Problematyka żydowska na łamach prasy akademickiej w okresie 

międzywojennym. Jest ona podzielona z uwzględnieniem poszczególnych zagadnień, a nie 

konkretnych tytułów, stąd też powstała luka, którą postaram się w pewnym stopniu wypełnić. 

W części traktującej w ogólnym zarysie o prasie w latach 1918 – 1939 wysoce użyteczne były 

prace pana Andrzeja Pilcha oraz Andrzeja Notkowskiego. 
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 W związku ze specyfiką wykorzystanych przeze mnie źródeł starałam się, na ile było 

to możliwe, zachować oryginalną pisownię w cytowanych fragmentach. Stąd też występujące 

niekiedy w cytowanych fragmentach, a także w nazwach aktów prawnych, błędy 

ortograficzne, stylistyczne i językowe. Dodatkowo w kwestii terminologii wielokrotnie 

używałam sformułowania „wyznawca judaizmu” lub „wyznawca religii mojżeszowej” 

zamiennie do określenia Żyda, choć oczywiście jestem świadoma, że nie każdy Żyd musiał 

być wierzący czy praktykujący. Jest to skrót myślowy związany z odgórnym utożsamieniem 

Żydów z judaizmem oraz międzywojennym obowiązkiem deklaracji swojej religii  

i przynależności do gminy wyznaniowej. 
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 Prasa w Drugiej Rzeczypospolitej 

Ustawodawstwo i stan prawny. Ewolucja polityki prasowej 

Polityka prasowa urzeczywistniana przez państwo była i jest nadal jedną z podstawowych 

przyczyn regulujących funkcjonowanie dużej części społecznego przepływu  informacji, idei 

oraz wartości. Prasa Drugiej Rzeczypospolitej była odbiciem jej problemów i podziałów 

ekonomicznych, społecznych oraz politycznych. Nie udało się jeszcze wtedy zlikwidować 

porozbiorowych odmienności, co wpływało silnie na stan czytelnictwa, czasopiśmiennictwa, 

a także na poziom argumentacji obecny w wypowiedziach
1
. Zasięg odbioru dzienników  

i periodyków uzależniony był w międzywojennej Polsce głównie od stopnia analfabetyzmu, 

wykształcenia (bądź jego braku), przyczyn ideowo-politycznych możliwości finansowych 

potencjalnych odbiorców, a dodatkowo w przypadku mniejszości narodowych – od trudności 

ze zrozumieniem języka polskiego
2
. Liczbę aktywnych czytelników prasowych szacuje się, 

już po rozpowszechnieniu tzw. „taniej prasy” w końcu lat trzydziestych XX wieku, na  

1,5 miliona obywateli (przy około 34 milionach ogółu obywateli)
3
. 

 System prawny, który regulował działalność wydawniczą i prasową kształtował się 

równolegle z przemianami życia politycznego w państwie. Umowny najprostszy podział 

związany jest z przewrotem majowym. Prawo prasowe formalnie regulowała Konstytucja RP 

z dnia 21 marca 1921 (artykuł 105)
4
 i przepisy szczegółowe dawnych państw zaborczych, 

które utrzymano w mocy aż do roku 1938. Gwarantowano w nich wolność prasy, wyrażania 

myśli i przekonań, wydawania pism, ale także wprowadzano cenzurę represyjną (nie 

prewencyjną)
5
. Po przewrocie majowym zaczęły obowiązywać rozporządzenia prezydenta  

z maja 1927 roku dotyczące prawa prasowego
6
 i rozpowszechniania nieprawdziwych 

wiadomości
7
, które między innymi zwiększały kary pieniężne i likwidowały odrębność aktów 

post-zaborczych. Konstytucja z roku 1935 nie zawierała części przepisów z poprzedniej 

                                                           
1
A. Notkowski, Początki prasy „masowej” i rynek czytelniczy w Polsce w latach trzydziestych [w:] „Rocznik 

Historii Prasy Polskiej” T.1 (1998),  Z. 1-2, s. 88. 
2
 J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, Dzieje prasy polskiej, Warszawa: Wydawnictwo Interpress, 1988, s. 93. 

Szczegółowe dane dotyczące stopnia analfabetyzmu wśród dorosłych w Polsce w roku 1931: A. Notkowski, 

Początki prasy „masowej” i rynek czytelniczy w Polsce w latach trzydziestych [w:] „Rocznik Historii Prasy 

Polskiej” T.1 (1998),  Z. 1-2, s. 88-89. 
3
 J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, op. cit., s. 93. 

4
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 marca 1921 roku (Dziennik Ustaw nr 44, poz. 267), s. 652. 

5
 J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, op. cit., s. 93. 

6
 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o prawie prasowem z dnia 10 maja 1927 roku (Dz.U. nr 45,  

poz. 398). 
7
 Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej zmieniające niektóre postanowienia ustaw karnych  

o rozpowszechnianiu nieprawdziwych wiadomości i o zniewagach z dnia 10 maja 1927 roku (Dz.U. nr 45,  

poz. 399). 
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ustawy zasadniczej, w tym istotnego artykułu zawierającego informacje o wolności prasy
8
. 

Dalsze ograniczenie swobody wydawniczej nastąpiło poprzez tzw. „dekret kagańcowy”  

z 1938 roku, który definiował odpowiedzialność redaktora naczelnego, podwyższał wysokość 

kar pieniężnych, zmuszał do drukowania urzędowych komunikatów oraz uzależniał 

działalność prasowo-wydawniczą administracji i prokuraturze
9
. Poza tym wolność 

wypowiedzi była ograniczana przez szereg innych ustaw i dekretów, na przykład „o ochronie 

niektórych interesów państwa”. Od roku 1926 władze sanacyjne stosowały szeroką 

reglamentację, mającą ograniczyć działalność prasową opozycji poprzez zarządzanie 

konfiskat
10

, nakładanie kar na drukarnie, kontrole finansowe i tym podobne
11

. 

Charakterystyczna dla okresu pomajowego była interpretacja przepisów w sposób niezwykle 

subiektywny, w zależności od bieżącej sytuacji politycznej
12

. Prawo prasowe  

w międzywojennej Polsce przeszło więc ewolucję od zasad względnie liberalnych do 

poważnej redukcji wolności słowa
13

. 

 

Zmiany w zawartości gazet 

Wolność prasy, którą przyniosło odzyskanie niezawisłości w roku 1918, przyniosła 

dziennikarstwu nową sytuację – brak kontroli ze strony cenzorów państw zaborczych, walkę  

o czytelnika, ekonomię wydatków, wysokość sprzedaży i szeroko pojmowaną komercjalizację 

prasy. Wraz z rozpowszechnieniem się kultury popularnej pojawiła się sensacja. Oblicze 

gazet uległo zmianie dzięki „newsom”, zdjęciom, wątkom sensacyjnym oraz zwiększonej roli 

informacji
14

. Odpowiedzialność za nadzór nad prasą spadł w dużej mierze na redaktorów 

naczelnych zarządzających poziomem pism
15

. Malało znaczenie publicystyki na rzecz 

rozpowszechniania informacji: Reporter stał się dostawcą najsilniejszych wzruszeń. Trzyma 

uwagę czytelnika w napięciu,  niepokoi go, podnieca żądzę nowości, gra na instynktach  

                                                           
8
 Ustawa konstytucyjna z dnia 23 kwietnia 1935 roku (Dz.U. nr 30, poz. 227). 

9
 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 21 listopada 1938 roku - Prawo prasowe (Dz.U. nr 89, poz. 608). 

10
 S. Dziki, Funkcje społeczno-kulturalne prasy polskiej w pierwszych latach odzyskania niepodległości i jej 

związek z rodzącą się kulturą masową [w:] Książka i prasa w systemie komunikacji społecznej: przeszłość, dzień 

dzisiejszy, perspektywy pod red. Judy Marii, Lublin: Wydawnictwo Marii Curie-Skłodowskiej, 2002, s.164, 171. 
11

 A. Notkowski, Państwowa polityka prasowa Drugiej Rzeczypospolitej (1918-1939) [w:] „Kwartalnik Historii 

Prasy Polskiej” 17/1 (1987), s. 73-74. 
12

 A. Notkowski, Prasa w systemie propagandy rządowej w Polsce 1926 – 1939: studium techniki władzy, 

Warszawa – Łódź: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987, s. 73. 
13

 Drobiazgowy rozwój prawa  prasowego w Drugiej Rzeczypospolitej opisuje M. Pietrzak, Reglamentacja 

wolności prasy w Polsce (1918-1939), Warszawa: Książka i Wiedza, 1963, s. 23-77. 
14

 M. Hrycek, Na straży zasad dziennikarstwa okresu międzywojennego [w:] Acta Universitatis Lodziensis. Folia 

Litteraria Polonica T. 2 (20) 2013, Łódź: Wydawnictwo UŁ, 2013, s. 73. 
15

 Ibidem, s. 74. 
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i ożywia pierwiastki sadyzmu. Nie wymaga zastanowienia, krytyki, kontroli. (…) a jakikolwiek 

namysł, na głębszą ocenę tej lektury nie ma czasu (…)
16

. W pogoni za masowym odbiorcą, 

częstokroć starano się trafić w prymitywne gusty i upodobania
17

. Wśród odbiorców przeważał 

typ tak zwanego „czytelnika bezkrytycznego”, ponieważ o wiele większą wagę 

przywiązywano do strony emocjonalnej treści niż do konstruktywnej argumentacji
18

. Funkcje 

prasy bardzo szybko uległy zmianie od krzewienia polskości i rozwoju instytucji narodowych 

do narzędzia walki o usytuowanie się w życiu państwowym
19

. Na łamach gazet politycznych 

dochodziło niejednokrotnie do wzajemnych oskarżeń, zażartych walk i stawiania zarzutów 

niezgodnych z prawdą
20

. Wierzono, że najskuteczniejszą metodą jest atak przeciwników,  

a w niewielkim stopniu ich programów lub argumentacji
21

. Bardzo szybko normą stały się 

takie zabiegi językowe jak zniekształcenie nazwisk, używanie niewybrednych epitetów, 

podkreślanie pochodzenia narodowego i społecznego, koloryzowanie nałogów, 

kwestionowanie umiejętności umysłowych bądź uczciwości lub oskarżenia o ich brak
22

. 

Często stosowano także taktykę obarczania konkurentów ideologicznych odpowiedzialnością 

za złe funkcjonowanie państwa, gdyż przypisywano im najniższe motywacje z możliwych
23

. 

Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku nastąpił pierwszy etap umasowienia 

kultury społeczeństwa polskiego związany z modernizacją prasy, wzrostem nakładów  

i komercjalizacją
24

. Przyczyniło się do tego także znaczne obniżenie cen gazet i popularność 

tak zwanych „dzienników pięciogroszowych”
25

 – a co za tym idzie – silna konkurencja 

między pismami o podłożu ekonomicznym
26

. Największymi ośrodkami wydawniczymi  

w Polsce międzywojennej były: Warszawa, Poznań, Lwów, Kraków, Wilno, Katowice  

i Łódź
27

. 

 

                                                           
16

 J. Wasowski, Upadek publicystyki [w:] „Wiadomości Literackie” nr 28 (1931), s. 1. 
17

 S. Dziki, op. cit., s. 163. 
18

 A. Notkowski, Państwowa polityka prasowa…, s. 86. 
19

 S. Dziki, op. cit., s. 161-162. 
20

 M. Hrycek, op. cit., s. 75. 
21

 R. Habielski, Wolność czy odpowiedzialność? Prasa i polityka w II Rzeczypospolitej, Warszawa: Oficyna 

Wydawnicza Aspra-JR, 2013, s. 38. 
22

 Ibidem. 
23

 Ibidem, s. 39. 
24

 A. Notkowski, Początki prasy „masowej”…, s. 71-72. 
25

 A. Paczkowski, Hasło Prasa [w:] Encyklopedia Historii Drugiej Rzeczypospolitej pod red. A. Garlickiego,  

Z. Landau, W. Roszkowskiego, P. Staweckiego, J. Tomaszewskiego, Warszawa: Wiedza Powszechna : Dom 

Wydawniczy Bellona, 1999, s. 341. 
26

 A. Notkowski, Państwowa polityka prasowa…, s. 83. 
27

 A. Notkowski, Prasa w systemie propagandy rządowej..., s. 152. 
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Rola prasy partyjnej 

Odzyskanie przez Polskę niepodległości nie zapoczątkowało procesu tworzenia pism 

partyjnych – istniały bowiem już wcześniej, a w niektórych przypadkach możemy nawet 

mówić o posiadaniu własnego systemu prasowego, którego pisma były połączone podobnymi 

konkluzjami ideowymi
28

. W Polsce, w większym stopniu niż na Zachodzie, wielkonakładowa 

prasa przyciągała uwagę sztabów partyjnych
29

. Zdaniem Rafała Habielskiego od roku 1918 

prasa stała się z jednej strony beneficjentem życia politycznego, a jednocześnie jego 

zakładnikiem
30

. W wyniku sukcesu czytelniczego pism „popularnych” analogiczny model 

przyjęły niektóre gazety partyjne oraz organy publicystyczne w węższych kręgach, jak na 

przykład wśród studentów. Na ich łamach zaistniały nowe działy neutralne politycznie – 

kroniki sportowe, miejskie, rozrywkowe
31

. Mimo to ich celem było dotarcie do konkretnych 

środowisk, które miały konsolidować i mobilizować, a mniejszy nacisk położyć na 

objaśnianie oraz porządkowanie rzeczywistych zagadnień
32

. Podniesiono atrakcyjność szaty 

graficznej i form wypowiedzi poprzez obrazowość i dosadność języka, agresywne środki 

wyrazu oraz profilowanie jednowymiarowych bohaterów pozytywnych i negatywnych
33

. 

Interes, z którym się utożsamiały, był ważniejszy od korzyści ogółu, a nawet państwa, dlatego 

też powołując się na dobro ugrupowania można było opublikować wszystko, a także na 

namawiać do wszelkich rzeczy, które zdawały się przynieść partii korzyści
34

. Ton prasy, jej 

język oraz sposób polemiki odzwierciedlał jakość kultury politycznej
35

. Związki  

z poszczególnymi ugrupowaniami ideologicznymi rzutowały na funkcje pism, dlatego 

rzetelność i obiektywizm schodziły na drugi plan. Uwydatnił się jej wpływ na sposób 

interpretowania rzeczywistości przez prasę, używany przez nią język, zakres oddziaływania,  

a także  nakłady, które na ogół pozostawały przybliżone do wielkości audytorium partyjnego 

bądź ideologicznego
36

, dlatego recepcja większości tytułów nie była szeroka, gdyż czytywali 

je głównie członkowie czy sympatycy konkretnych ugrupowań
37

. Najważniejsza stała się 

ekspresywność, oddziaływanie na swoje audytorium partyjne oraz umiejętność zrażenia do 

przeciwnika
38

. Władze państwowe, ingerując w procesy masowej komunikacji, doprowadzały 

                                                           
28

 R. Habielski, op. cit., s. 21. 
29

 A. Notkowski, Prasa w systemie propagandy rządowej…, s. 157. 
30

 R. Habielski, op. cit., s. 28. 
31

 A. Notkowski, Początki prasy „masowej”…, s. 79. 
32

 R. Habielski, op. cit., s. 23-24, 33.. 
33

 J. Łojek, J. Myśliński, W. Władyka, op. cit., s. 132-133. 
34

 R. Habielski, op. cit., s. 36. 
35

 Ibidem, s. 51. 
36

 Ibidem, s. 28-29. 
37

 Ibidem, s. 33. 
38

 Ibidem, s. 28. 
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do rywalizacji wykorzystującej propagandę pomiędzy różnymi ugrupowaniami, które były 

przedstawicielami poszczególnych warstw społecznych
39

.  

 

Wizerunek Żydów w prasie prawicowej 

Szczególną rolę w prasie, zwłaszcza narodowej, pełnił wątek Żyda przedstawianego 

jako „szkodliwego obcego”, którego celem jest zniszczyć naród i zatruć polską ziemię. 

Głównym zadaniem takiej narracji było oczyszczenie narodu polskiego z wpływów 

kulturalnych i duchowych, a także z fizycznej obecności wyznawców judaizmu. 

Społeczeństwo żydowskie mogło być, wedle prawicowych publicystów, nazywane narodem 

jedynie potocznie, gdyż wszystko co związane z tym narodem miało zawierać elementy 

patologii, zarówno w kontekście historii, jak i stanu obecnego położenia Żydów, ponieważ 

istotą judaizmu jest przekonanie o wyższości całej nacji
40

. Skutkiem obecności podobnych 

motywów była marginalizacja obecności tej mniejszości poprzez zakwestionowanie jej 

przynależności społecznej i stworzenia z Żydów niechcianych „obcych”, ludzi pochodzących 

„z zewnątrz, przeszkadzających w budowaniu narodowych więzów
 41

: (…) prawdziwe, trwałe 

i żywotne zjednoczenie może się dokonać jedynie na podstawie wspólnie przyjętych  

i uznanych wielkich celów i dążeń narodu polskiego. Oczywiście – poza obrębem tego 

zjednoczenia – musi pozostać wszystko to, co jest w jakikolwiek sposób uzależnione od 

elementów obcych, a przede wszystkim od żydostwa i masonerii
42

. Pogląd taki nasilił się 

zwłaszcza w latach trzydziestych XX wieku wobec sukcesywnego wprowadzania 

ustawodawstwa hitlerowskiego i wizji zagrożenia licznymi emigracjami z terenów Rzeszy do 

Rzeczypospolitej
43

. Endecja wykreowała w kulturze popularnej postać asymilatora 

pochodzenia żydowskiego jako przyczynę wynaturzeń oraz upadku instytucji kulturalnych. 

Taki wizerunek okazał się niezwykle trwały, a Żydzi mieli wedle niego być jednostkami 

zatruwającymi świat sztuki, muzyki czy filmu. Oskarżano ich o szpecenie polskiej mowy  

i literatury, zaś pisarze zorientowani nacjonalistycznie określali żydowskie istnienie w sztuce 

jako schorzenie duchowe czy żydowskie paskudztwo
44

. Równie częstym motywem 

                                                           
39

 A. Notkowski, Państwowa polityka prasowa…, s. 69. 
40

 A. Graboń, op. cit., s. 80. 
41

 J. Michlic, Obcy jako zagrożenie: obraz Żyda w Polsce od roku 1880 do czasów obecnych, Warszawa: 

Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma, 2015, s. 141. 
42

 11-XI 1918 – 11-XI 1938 [w:] „Warszawski Dziennik Narodowy”, R. IV, nr 310  (11 listopada 1939), s. 2. 
43

 Racje i okoliczności: publicystyka polska 1918 – 1939, wybór i oprac. R. Habielski, A. Kozieł, J. Osica, 

Warszawa: Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2000, s. 147 (za: K. Pruszyńki, Decydująca 

rozgrywka w Niemczech [w:] „Słowo” (8 lutego 1933 r.). 
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 J. Michlic, op. cit., s. 145. 
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wykorzystywanym w periodykach o profilu prawicowym było notoryczne przedstawianie 

Żydów jako twórców lewicowych ideologii – komunizmu oraz socjalizmu, przypisując im 

sympatię do ruchów wywrotowych, a także powołując się na pochodzenie komunizujących 

działaczy politycznych jak Róża Luksemburg, Karol Liebknecht, Lew Trocki czy Bela Kun
45

 

i oskarżając wszystkie osoby wyznania mojżeszowego o wywołanie przewrotu 

bolszewickiego oraz rewolucji hiszpańskiej
46

. Niezwykle istotnym elementem propagandy 

nacjonalistycznej była nomenklatura stosowana wobec obywateli żydowskich, mająca 

wywołać u odbiorcy wrażenie śmiertelnego strachu, odrazy czy uczucia wywołanego przez 

nieuleczalną chorobę. Przykładowymi określeniami stosowanymi w publicystyce  

i pseudonaukowych rozprawach były: „żmija”, „grzechotnik”, „pasożyt”, „pluskwa”, „pchła”, 

„gąsienica”, „siedlisko bakterii”, „jaszczurka”, „atakujący szczur” oraz neologizmy  

i derywaty wywodzące się ze słowa „Żyd”
47

.  Taki wizerunek – wroga i szkodnika – który 

stawia sobie za cel zniszczenie polskiego narodu, wywołał w części społeczeństwa stan 

nazywany przez socjologów „paniką moralną”
48

. 

Nacjonalistyczny ideał pełnego rozdzielenia społeczności żydowskiej i polskiej 

wyrażał się po wielokroć w popularnych ówcześnie hasłach jak na przykład żydowska sztuka 

dla Żydów, polska sztuka dla Polaków
49

czy żydowscy lekarze dla żydowskich pacjentów, 

żydowscy prawnicy dla żydowskich klientów
50

. Wyrażano także potrzebę podziału młodzieży 

na polską i żydowską w myśl segregacji rasowej
51

. Mniejszość ta miała w praktyce stać się 

grupą pozbawioną wszystkich praw, odizolowaną od społeczeństwa, narażoną na konfiskatę 

majątku i niepewność kolejnego dnia
52

. 

  

                                                           
45

 A. Graboń, op. cit., s. 102-103. 
46

 Ibidem., s. 106-107. 
47
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polskiej lat 1933-1939, Warszawa: Neriton, 1998, s. 219-220. 
51

 J. Michlic, op. cit., s. 149. 
52
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 Szkolnictwo wyższe w Polsce międzywojennej 

Stan prawny uniwersytetów 

W momencie odzyskania przez Rzeczpospolitą niepodległości, na jej obszarze działały 

trzy uniwersytety – w Krakowie, Warszawie i Lwowie. Niedługo później utworzono także 

szkoły wyższe w Lublinie, Poznaniu oraz Wilnie
53

. Odpowiednie regulacje prawne zostały 

wydane dopiero w lipcu 1920 roku i ustawa o szkołach akademickich wprowadziła podział na 

placówki państwowe i prywatne
54

. Wzorowała się ona na niemieckim, liberalnym modelu, 

nadając uniwersytetom szeroką autonomię oraz ochronę przed interwencją organów 

bezpieczeństwa bez wcześniejszej zgody rektora
55

. Studenci otrzymali prawo zakładania 

apolitycznych stowarzyszeń po akceptacji przez senat uczelni, jednak dozwolone było 

wyrażanie swoich poglądów związanych z życiem akademickim na wiecach wymagających 

każdorazowo zgody rektora
56

. Pierwszy raz postulowano ograniczenie autonomii szkół 

wyższych w roku 1932 w związku z zajściami antyżydowskimi. Opowiadał się za tym 

minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (WRiOP) Janusz Jędrzejewicz, aby 

odgórnie zwalczać uniwersyteckie zamieszki
57

. Swój cel osiągnął, gdyż ustawa uchwalona  

w marcu 1933 roku (zwana jędrzejewiczowską) zwiększała kompetencje sanacji wobec 

samorządowych władz uczelni, na przykład poprzez mocniejsze uzależnienie rektorów od 

ministerstwa
58

. Na mocy rozporządzenia ministra WRiOP z kwietnia 1933 roku 

zdelegalizowano międzyuczelniane i centralne organizacje studenckie, dopuszczając istnienie 

stowarzyszeń akademickich po spełnieniu określonych warunków i uprzedniej akceptacji ze 

strony ministerstwa
59

. 
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54
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Udział studentów w życiu politycznym 

Studenci w Polsce przez cały okres międzywojenny wyrażali zainteresowanie życiem 

politycznym, a nawet starali się wpływać na jego kształt. Charakterystyczne jest zjawisko 

swego rodzaju kalek istniejących ugrupowań ideologicznych w społeczności akademickiej 

zaczerpniętych z ogólnego układu partyjnego II Rzeczypospolitej
60

. Obrazowo opisywał 

powyższy fenomen polityk stronnictwa narodowego Wojciech Wasiutyński: (…) bardzo 

niewielu ludzi średniego i starszego pokolenia zdaje sobie sprawę, jak niezwykle bujne było 

życie organizacyjne studentów w niepodległej Polsce. W krajach nieuprzemysłowionych,  

a w okresie międzywojennym Polska wciąż jeszcze do takich należała, studenci – z braku 

rozwiniętej klasy średniej – grają wielką rolę polityczną
61

. W efekcie w kręgach szkół 

wyższych obecne były niemal wszystkie opcje polityczne od obozu narodowo-prawicowego 

po skrajnie lewicowy. Wśród najliczniejszych wymienić można: Narodowe Zjednoczenie 

Młodzieży Akademickiej (późniejszy Związek Akademicki Młodzież Wszechpolska), Ruch 

Młodych Obozu Wielkiej Polski, Obóz Narodowo-Radykalny wraz z frakcjami, 

Stowarzyszenie Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”, Chrześcijański Związek 

Akademików, Organizacja Młodzieży Narodowej Szkół Wyższych Rzeczypospolitej Polskiej, 

Legion Młodych – Akademicki Związek Pracy dla Państwa, Związek Młodej Polski, 

Akademicka Młodzież Zachowawcza, Związek Młodej Polski, Związek Niezależnej 

Młodzieży Socjalistycznej, Polska Akademicka Młodzież Ludowa
62

. Środowisko studentów 

w Polsce było więc spolaryzowane i nie pozostawało obojętne na wydarzenia polityczno-

społeczne. Zwłaszcza wobec studentów pochodzenia żydowskiego większość z ugrupowań 

miała określony stosunek, co wywoływało niejednokrotnie skrajne emocje
63

. 

Najliczniejszą z mniejszości narodowych obecnych w szkolnictwie wyższym Drugiej 

Rzeczypospolitej stanowili Żydzi. Zdaniem Andrzeja Pilcha w roku akademickim 1921/22 

stanowili oni niemal 25 % ogółu studentów, zaś w roku 1937/38 – jedynie około 10 %
64

. 

Ogromny rozwój żydowskich instytucji akademickich przypadający na lata 20. XX wieku, był 

efektem stopniowego wykluczania studentów żydowskich z polskich organizacji za 
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pośrednictwem włączania do statutów „paragrafu aryjskiego”
65

, jak miało to miejsce na 

przykład w Związku Narodowym Polskiej Młodzieży Akademickiej
66

. 

 

Czasopiśmiennictwo wśród młodzieży akademickiej 

Jednym z przejawów działalności politycznej studentów w Drugiej Rzeczypospolitej 

była aktywność w publikacjach prasowych. Według definicji Anity Magowskiej przyjmuje 

się, że prasa akademicka to wydawnictwa zarówno regularne, jak i okazjonalne drukowane  

w języku polskim, których wydawcami i redaktorami byli studenci polscy uczęszczający do 

szkół wyższych (państwowych oraz prywatnych) zaliczanych w okresie międzywojennym do 

akademickich
67

. Czasopisma te mogły być rozpowszechniane na podstawie norm prawa 

prasowego wraz z uwzględnieniem zapisu ustawy o szkolnictwie akademickim
68

. Ponadto  

A. Magowska ustaliła ilość prasy studenckiej w Drugiej Rzeczypospolitej na 351 tytułów  

w języku polskim
69

. Działalność polityczna wiodących partii polskich wśród młodzieży 

studenckiej przejawiła się głównie dzięki wydawanym periodykom, gdyż w ten sposób 

zwiększała się możliwość dotarcia do szerszego grona odbiorców wśród przyszłej inteligencji 

polskiej. Było to o tyle istotne, że młodzież robotnicza i chłopska zazwyczaj pozostawała na 

marginesie życia publicznego
70

. Mimo odgórnego kierowania pism do młodzieży uczelnianej, 

w praktyce krąg obiorców stawał się większy, przekraczając mury wszechnic
71

. Prasa stała się 

jednym z głównych narzędzi walki ideowej wśród słuchaczy szkół wyższych zgrupowanych 

w stowarzyszeniach ideologiczno-wychowawczych, korporacji studenckim i w mniejszym 

stopniu pośród kół naukowych, kręgów prowincjonalnych czy stowarzyszeń 

samopomocowych
72

.  

Jednym z często poruszanych wątków na łamach prasy akademickiej różnych kręgów 

był stosunek Żydów do państwowości polskiej, zwłaszcza ich aspiracji państwowo-

narodowych po zakończeniu I wojny światowej. Periodyki o profilu prawicowym nierzadko 

podkreślały ich rzekomo głęboką nielojalność nie tylko wobec Polski, ale także Niemiec czy 

Hiszpanii. Przez cały okres dwudziestolecia międzywojennego nacjonaliści starali się 
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udowodnić brak lojalności ze strony Żydów, a także szukali okazji do przedstawiania 

Rzeczypospolitej jako kraju barbarzyńskiego, którym rządzi antysemityzm
73

.  

Wraz z wejściem z życie nowej ustawy o szkołach akademickich w 1933 roku  

i przymusem rozwiązania wszystkich międzyuczelnianych i międzywydziałowych związków, 

likwidacji ulec musiały także ich organy prasowe. Pozostałe czasopisma uczelniane mogły 

być wydawane pod warunkiem powiadomienia o tym fakcie odpowiedniego organu władzy 

administracyjnej
74

. 

 

Zamieszki antyżydowskie związane z młodzieżówkami nacjonalistycznymi  

 Efektem narastających nastrojów nacjonalistycznych wśród młodzieży studenckiej 

stały się fale agresji w formie przemocy fizycznej, przetaczające się przez uczelnie wyższe w 

latach trzydziestych XX wieku. Organizacjami zrzeszającymi studentów o poglądach silnie 

prawicowych były Młodzież Wszechpolska istniejąca od roku 1922 pod kontrolą Narodowej 

Demokracji oraz powstały w 1926 roku Obóz Wielkiej Polski wraz z utworzoną wkrótce 

młodzieżówką, a także – po jego delegalizacji w 1933 roku – Obóz Narodowo-Radykalny
75

. 

Po raz pierwszy nasilenie tendencji antysemickich charakteryzujących się zamieszkami miało 

miejsce w roku akademickim 1930/1931 i przez kolejne dwa lata, zwłaszcza w czasie trwania 

pierwszego semestru (były to tak zwane „manewry jesienne”
76

). Bardzo często miały one 

związek z manifestacjami i demonstracjami sprzeciwiającymi się rządom sanacyjnym, które 

endecja kreowała  jako reprezentację interesów żydowskich
77

. Kolejna fala przemocy 

rozpoczęła się wiosną 1934 roku, kiedy ONR objął nieformalne „przywództwo” nad 

wystąpieniami skierowanymi przeciwko mniejszości wyznania mojżeszowego, a następna 

miała miejsce w latach 1935-1937 w wyniku nasilenia poparcia dla wizji państwa polskiego w 

duchu etnonacjonalistycznym. Efektem działań bojówek Młodzieży Wszechpolskiej i ONR 

było wprowadzenie tzw. getta ławkowego dla żydowskich studentów, co miało stanowić 

pierwszy etap do ich całkowitego wyeliminowania z uczelni wyższych (numerus nullus)
78

. 

Dodatkową przyczyną intensyfikacji przemocy w tym czasie była jawna kampania 

antyżydowska autorstwa działaczy endecji i ONR, w której agresja miała się stać narzędziem 
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przyspieszającym proces wyjazdu Żydów z Rzeczypospolitej zawartym w sloganie 

odżydzenia Polski
79

. Jednym z głównych postulatów, na który się powoływano, był fakt 

rzekomej „przynależności” obywateli pochodzenia żydowskiego do państwa polskiego  

w myśl separacji ludności i związanych z nią ograniczeń praw obywatelskich
80

. Poza 

czynnikiem narodowościowym młodzież narodowa postrzegała judaizm jako zagrożenie 

wobec chrześcijaństwa, jakkolwiek jej wiedza na ten temat nie była zbyt gruntowna, o czym 

świadczy dobór literatury do publikowanych artykułów tematycznych na łamach 

uczelnianych organów prasowych ugrupowań prawicowych
81

. Najczęstszymi zarzutami 

stawianymi przez młodych narodowców były: atakowanie katolickich zasad, którymi 

kierowała się kobieta polska, demoralizacja oraz popieranie pism promujących pornografię
82

. 
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„Akademik: dwutygodnik młodzieży” 

Historia czasopisma 

 Młodzież obozu narodowego otwarcie wyrażała konieczność angażowania się 

w bieżące wydarzenia polityczne. Niebotyczną wagę przykładała więc do posiadania własnej 

prasy jako istotnego narzędzia wpływania na opinie i poglądy społeczności akademickiej
83

.  

W roku 1923 „Akademik” wydawany w Poznaniu od lutego 1922 roku stał się centralnym 

organem Związku Akademickiego Młodzieży Wszechpolskiej, zdobywając w 1925 roku 

nakład sześciu tysięcy egzemplarzy
84

. Trudności finansowe zmusiły wydawcę do 

dwukrotnego zawieszenia pisma od lutego 1925 roku do kwietnia 1926 roku oraz od czerwca 

1926 roku do stycznia 1927 roku. Po wznowieniu zmieniono tytuł na „Awangarda”,  

a następnie „Miesięcznik Młodych”, nadając mu charakter ogólnomłodzieżowy
85

. Celem tego 

dwutygodnika była publikacja materiałów zbieżnych z poglądami zawartymi w deklaracji 

ideowej Związku przyjętej na zjeździe w Warszawie w marcu 1922 roku i kolejnej 

uchwalonej na III kongresie Młodzieży Wszechpolskiej jesienią 1925 roku
86

. Za rzecz 

najistotniejszą uznano ochronę polskich interesów narodowych, czemu miało przysłużyć 

ograniczenie praw mniejszości narodowych zamieszkujących teren Drugiej Rzeczypospolitej, 

w tym Żydów, w myśl solidaryzmu społecznego ugruntowanego tezami o szkodliwości 

obcych wpływów oraz pewnych doktryn, na przykład kosmopolityzmu
87

. Dlatego też 

Młodzież Wszechpolska pojmowała demokratyzację życia w kategoriach społecznych  

i politycznych, podejmując już w roku 1922 działania mające na celu wprowadzenie numerus 

clausus dla młodzieży żydowskiej na uczelniach wyższych, stawiając za wzór 

ustawodawstwo faszystowskie, niemieckie i węgierskie
88

. 

 

Sprawa numerus clausus na łamach periodyku 

Postulat wprowadzenia numerus clausus w odniesieniu do uczelni akademickich, czyli 

ograniczenia liczny pewnej kategorii osób dopuszczonych do szkół, wobec mniejszości 

żydowskiej w Polsce został zgłoszony po raz pierwszy wiosną 1923 roku przez 

przedstawicieli Narodowej Demokracji. Zgłosili oni projekt ustawy ustalającej odsetek 
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studentów wymienionej grupy na maksymalnie dziesięć procent, czyli odpowiadający  

w przybliżeniu udziałowi Żydów w społeczeństwie Drugiej Rzeczypospolitej. W praktyce 

szkic ten skierowany był przeciwko studentom wyznania mojżeszowego, gdyż słuchacze 

innych mniejszości stanowili niewielki odsetek kursantów szkół wyższych
89

. 

Problemem poruszanym po raz pierwszy na łamach „Akademika” w odniesieniu do 

ludności żydowskiej była kwestia „nadreprezentacji” tej mniejszości na uczelniach wyższych 

oraz ogólnie w II Rzeczypospolitej, co negatywnie oddziałuje na studentów polskiej 

narodowości. Głównym problemem i powodem takiego stanu miałaby być żydowska 

dominacja w handlu, którą płynnie połączono z nieproporcjonalnie wysoką liczbą studentów 

wyznania mojżeszowego w stosunku do ich procentowego udziału w ogóle społeczeństwa 

Polski (odpowiednio ponad 50 % studentów uczelni wyższych w Drugiej Rzeczypospolitej 

miałoby być Żydami przy obecności 11 % starozakonnych w liczbie ludności zamieszkującej 

państwo)
90

. Stąd też żądanie wprowadzenia numerus clausus na łamach „Akademika” już  

w roku 1922: Polskie uczelnie przedewszystkiem dla Polaków! Dla Żydów 11 % miejsc  

w uniwersytecie polskim, a u nas w Poznaniu, najwyżej 1   ⁄  , bo taki jest odsetek żydów  

w Wielkopolsce
91

. Niemniej oficjalne statystyki odnoszące się do liczby słuchaczy 

narodowości żydowskiej pojawiły się w czasopiśmie dopiero w wydaniu z lutego 1924 roku 

w formie przedstawionej poniżej:  
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Tabela 1. Liczebność studentów żydowskich na polskich uniwersytetach w roku 

akademickim 1923/1924 oraz 1922/1923
92

 

[Nazwa jednostki] Ogół słuchaczy Ilość Żydów % Procent Żydów 

w roku 

akademickim 

1922-23 

Uniw. Jagielloński 5256 1690 32.3 25.04 

Uniw. Lwowski 6016 2643 43.9 33.78 

Uniw. Warszawski 8842 2807 31.7 32.91 

Uniw. Poznański 3313 22 0.7 1 

Politechnika 

Warsz. 

4322 637 14.7 14.79 

Politechnika 

Lwowska 

2454 329 13.4 15.91 

Akad. Górnicza 

Krakowska 

120 0  1.8 

Akad. 

Weterynaryjna 

294 39 13.28 13.6 

Akad. Sztuk Piękn. 

Kr[aków] 

150 8 5.3 8.39 

Szk. Gł. Gosp. 

Wiejsk. [w] 

W[arszawie] 

929 2 0.02 0.01 

Instytut Pedag. [w] 

W[arszawie] 

135 3 2.2 - 

Instytut Dentyst. 

[w] W[arszawie] 

304 139 45.7 62.88 
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Aby zademonstrować poparcie studentów polskich dla postulatu ograniczenia odsetka 

mniejszości narodowych w szkołach wyższych, na łamach „Akademika” opisywane są zajścia 

w największych ośrodkach akademickich na terenie Drugiej Rzeczypospolitej, w czasie 

których młodzież solidaryzuje się z narodowcami: we Lwowie, w Krakowie czy  

w Warszawie
93

, a także analogiczne wydarzenia poza granicami Polski – w Niemczech i na 

Węgrzech
94

. W kolejnych numerach omawianego periodyku opisywane jest dążenie różnych 

stronnictw ideologicznych do sformalizowania postulatu numerus clausus – w wydaniu  

z lutego 1923 pojawia się proponowana treść ustępu do artykułu 85 ustawy o szkołach 

akademickich: W polskich szkołach akademickich liczba przyjmowanych na poszczególne 

wydziały studentów oraz wolnych słuchaczów narodowości niepolskiej, oraz wyznania 

mojżeszowego nie może przekraczać w stosunku do ogólnej liczby studentów i ogólnych 

słuchaczów danego wydziału procentu, który ludność danej narodowości, względnie wyznania 

mojżeszowego stanowi w ogólnej liczbie ludności państwa polskiego
95

. W innym artykule 

tego samego numeru przywołana jest walka o ograniczenie liczby żydowskich studentów  

w Rumunii, która przebiegała w podobny sposób jak w Rzeczypospolitej, z tym jednak 

wyjątkiem, że kręgi prawicowe miały tam poparcie króla Ferdynanda I Hohenzollerna
96

. 

Podobnie jak w Polsce pod koniec lat trzydziestych XX wieku, w Rumunii głośnym echem 

 i czasowym zawieszeniem działalności tamtejszych szkół wyższych odbiła się tak zwana 

„sprawa zwłok żydowskich” mająca swoje źródło w oporze wyznawców judaizmu przed 

dostarczaniem trupów do prosektoriów uniwersyteckich dla swoich studentów wynikająca  

z religijnego zakazu  naruszania ciała zmarłej osoby
97

. W kontekście zagranicznych 

studentów żydowskich „Akademik” pisze także o ich kumulacji na Uniwersytecie Praskim  

w efekcie prób wprowadzenia numerus clausus we wspomnianym już Królestwie Rumunii,  

w Austrii, czy na Węgrzech
98

, gdzie Zgromadzenie Narodowe uchwaliło odpowiednią ustawę 

we wrześniu 1920 roku. Zmniejszała ona ilość studentów pochodzenia żydowskiego na pięć 
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procent w stosunku do ogółu przyjętych
99

. Na Łotwie zaś oficjalny przepis nie został 

wprowadzony, jednakże Uniwersytet Łotewski w Rydze ustanowił niezwykle wymagające 

egzaminy wstępne między innymi ze znajomości języka państwowego, których większość 

Żydów nie zdawała
100

. Sprawa ograniczenia liczebności żaków wyznania mojżeszowego 

okazała się na tyle istotna, że w wydaniu z marca 1923 roku opis przebiegu „walki” o jej 

wdrożenie znalazł się na pierwszej stronie numeru, zarzucając Żydom opóźnianie procesu 

ustawodawczego, który zapoczątkował w tym przypadku sejmowy klub Związku Ludowo-

Narodowego
101

. Zmagania zwolenników i przeciwników ograniczenia liczby studentów 

wyznania mojżeszowego zestawiono w tym numerze z artykułem zatytułowanym Zaraza, 

którego celem jest ewidentna dyskredytacja tej mniejszości, zwłaszcza jej zasymilowanej 

części, a także wezwanie do natychmiastowego bojkotu w interesie narodowym, nie tylko  

w murach uczelni, ale przede wszystkim ekonomicznego
102

. W odniesieniu do Żydów 

pojawia się mało subtelne pytanie związane z przyczyną zalewu przez nich Polski: dlaczego 

żmija ścigana po całym świecie, mordowana w średniowieczu przez wszystkie ludy do 

naszego kraju się zbiegła i tu znalazła kraj mlekiem i miodem płynący?
103

 Podobny wydźwięk 

nosi tekst z kolejnego wydania, także umieszczony na stronie tytułowej, co może świadczyć  

o uznanie przez narodowców „problemu żydowskiego” za jeden z najbardziej palących 

problemów ówczesnego życia społecznego. Tym razem, obok hasła ostracyzmu Żydów  

w życiu akademickim jako sposobie na oddzielenie nacji „polskiej” i „niepolskiej”, 

podniesiono kwestię niebezpieczeństwa obecności w polskiej kulturze asymilatorów 

zajmujących się zawodami uważanymi powszechnie za „wolne” – adwokatów oraz lekarzy 

oraz powołano się na tezę o przesłankach rasowych, iż pełne przystosowanie się do 

„aryjskiego” społeczeństwa jest niemożliwe
104

. Bardzo szybko kwestia numerus clausus 

wyszła poza obręb uniwersytetów i sali sejmowej, wywierając szeroki oddźwięk wśród 

ludności. W związku z tym, na łamach „Akademika” przedstawiono różne punkty widzenia 

na tę sprawę przez kilka kolejnych wydań, naturalnie we właściwym sobie ultraprawicowym 

tonie – opisano szereg wieców akademickich w różnych ośrodkach miejskich, także 

mniejszych, gdzie wcześniej podobne masówki nie miały miejsca, na przykład w Kaliszu czy 
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Częstochowie
105

. Przedstawiono przychylne stanowisko Rad Wydziałowych uczelni polskich 

wobec wprowadzenia ograniczeń, głosy prasy (jedynie te, które ustosunkowały się 

„pozytywnie” do sprawy), a także protesty ze strony Żydów i prześmiewczo nazwanych 

szabes-gojów z kręgów socjalistycznych oraz masońskich nie godzących się na projekt 

ustawy
106

. W numerze łączonym 14-15 (20-21) z listopada 1923 roku Arenarius zwraca 

uwagę na reakcję organizacji międzynarodowych w tej sprawie, zarzucając między innymi 

francuskim działaczom pochodzenia żydowskiego ingerencję w wewnętrzną politykę Polski 

poprzez wywieranie nacisku na opinię krajów zachodnich za pomocą Ligi Obrony Praw 

Człowieka, całkowicie utożsamianą przez niego z masonerią
107

. W kolejnym numerze autor 

posługujący się wyżej wymienionym pseudonimem donosi o skardze Żydów angielskich do 

Ligi Narodów dotyczącej sytuacji w Polsce
108

. Co ciekawe w nawiązaniu do postaw 

zachodnioeuropejskich przywołuje głosy ze strony niewielkiej części prasy francuskiej 

przychylnej polskim nacjonalistom: Zalew żydowski polskich ośrodków naukowych jest tem 

bardziej dotkliwy, że gmachy uniwersyteckie są za ciasne. Brak miejsce spowodował obóz 

patriotyczny do zaprojektowania „numerus clausus”, to znaczy ustawowego ograniczenia 

liczby studentów stosownie do siły liczebnej grup narodowościowych zamieszkujących Polskę. 

Projekt taki był prostą konsekwencją narzuconego Polsce traktatu o mniejszościach, traktatu 

odróżniającego obywateli państwa polskiego między sobą (…) Jeżeli uniwersytet polski 

będzie żydowskim – a będzie nim, o ile żydzi zneutralizują lub obejdą tę ustawę – katedry  

w ciągu lat dziesięciu staną się jaskiniami bolszewizmu i germanizmu. (…) Wszystko, co 

żydowskie, jest antypolskie, pośrednio więc antyfrancuskie. Obowiązkiem naszym (…) jest 

pomóc Polakom w tej drugiej walce o niepodległość
109

.  

Relacjonowano także kolejne etapy procesu ustawodawczego dotyczącego numerus 

clausus w Sejmie, to jest czasowe zatrzymanie prac poprzez skierowanie szkicu do komisji 

konstytucyjnej
110

, a następnie do Komisji Oświatowej na wniosek posłów żydowskich, co 
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spotkało się z jawną wrogością ze strony działaczy i publicystów kręgów narodowych
111

.  

Z podobną reakcją Młodzieży Wszechpolskiej spotkał się zjazd Organizacji Młodzieży 

Narodowej (OMN) w maju 1923 roku, który opowiedział się przeciwko wprowadzeniu 

omawianej ustawy
112

. Stąd też OMN został przez autora oskarżony o dekadencję i postawę 

odmienną od ideowej: przymiotnik „narodowa” utracił wszelką istotną treść i stał się jedynie 

odziedziczonym przeżytkiem
113

. 

Równolegle do rozpoczęcia prac sejmowych nad wprowadzeniem numerus clausus 

ówczesny Minister Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego i jednocześnie aktywny 

działacz endecji Stanisław Głąbiński w czerwcu 1923 roku nadał samowolnie radom 

wydziałowym uniwersytetów prawo do samorządnego nakładania ograniczeń w kwestii 

przyjmowania kandydatów zaliczających się do mniejszości wyznaniowych, narodowych oraz 

językowych w liczbie odpowiadającej ich stosunkowi wobec ogółu obywateli w państwie
114

. 

Przepis ten został zniesiony dopiero w czasie drugiego rządu Kazimierza Bartla, istniejącego 

w od 8 czerwca 1926 roku do 24 września 1962 roku
115

, przez Antoniego Sujkowskiego 

wkrótce po sformowaniu gabinetu
116

. Entuzjazm wobec okólnika Głąbińskiego rozwiał się 

wraz  z podaniem statystyk przez uczelnie o liczebności, narodowości i wyznaniu studentów 

przyjętych w roku akademickim 1923/1924. Okazało się bowiem, że wiele uniwersytetów nie 

wprowadziło żadnych ograniczeń wobec ludności żydowskiej lub zredukowało liczbę 

zapisanych kandydatów pochodzenia żydowskiego, na przykład Uniwersytet Warszawski nie 

podjął żadnych działań, Politechnika Warszawska ustaliła numerus clausus na niektórych 

wydziałach
117

. Dlatego też, zdaniem autora, tak istotną sprawą jest wprowadzenie odgórnego 

ograniczenia w szkolnictwie wyższym ze strony ustawodawcy. Jest jednak świadomy, że 

ówcześnie palącym problemem w Sejmie stał się kryzys finansowy oraz potrzeba reformy 
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skarbu państwa, w związku z czym kwestia szkół wyższych zeszła na dalszy plan
118

, 

zwłaszcza wobec wizji konieczności zaciągnięcia zagranicznej pożyczki
119

. W kolejnym 

numerze Arenarius dodatkowo zarzuca Żydom, iż czerpią z budżetu nieproporcjonalnie 

wysokie fundusze w stosunku do ich liczebności w szkolnictwie oraz ilości posiadanych przez 

nich szkół: państwo wydaje na młodzież żydowską znacznie więcej, aniżeliby procentowo 

winno na nią wypadać. Według obliczeń posła Rymara 26 % żydów uczęszcza na 

uniwersytety, 24 % do szkół średnich, zaś do szkół powszechnych 300.000 na 3 miljony
120

. 
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„Akademik Polski: ilustrowany dwutygodnik młodzieży” 

Historia czasopisma 

Według uchwały Rady Naczelnej Młodzieży Wszechpolskiej wydanej dnia 19 lutego 

1928 roku  czasopismo „Akademik Polski” stało się organem centralnym Związku 

Akademickiego Młodzieży Wszechpolskiej
121

. Periodyk ten wydawany był już od stycznia 

1927 roku w Warszawie
122

 i po wielu konfiskatach zakończono jego istnienie w roku 1936 

decyzją władz administracyjnych ze względu na ostrość głoszonych poglądów
123

. Od numeru 

szóstego w roku 1928 rozszerzył swój zasięg terytorialny na Kraków, Lwów, Poznań, Wilno  

i Lublin, zaś od roku 1932 do listy ośrodków wydawniczych dołączyły Gdańsk i Cieszyn.  

Pomimo określenia częstotliwości oddawania do druku w podtytule, czas ten ulegał zmianom 

i pismo ukazywało się nieregularnie. Publikowali w nim działacze skrzydła „młodych” ruchu 

narodowego będący zwolennikami radykalizacji politycznej, jak na przykład Bolesław 

Piasecki, Bolesław Świderski, Wiesław Zaremba czy Marian Reutt
124

. Wydawanie tej gazety 

przypadło na okres, kiedy rywalizacja polityczna obozu sanacyjnego z narodowym przeniosła 

się między innymi na grunt uczelni wyższych i przejawiała się na przykład w walce o wpływy 

studentów. Stąd wysoka liczba konfiskat w latach 1929-1932 i ukazywanie się większości 

wcześniej zarekwirowanych numerów po raz drugi w latach 1933-1935
125

. Koncepcje 

formułowane w „Akademiku Polskim” włączały się  w nurt programu młodego pokolenia 

narodowców i w większości były tożsame z deklaracją ideową Młodzieży Wszechpolskiej  

z silniejszym naciskiem na pogłębienie koncepcji solidaryzmu klasowego, wprowadzenie 

ustroju korporacyjnego na wzór faszystowskich Włoch oraz pokaźne ograniczenie udziału 

ludności żydowskiej w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym, co zdaniem 

publicystów miałoby rozwiązać problem wysokiego bezrobocia w Polsce
126

.  Fragment nowej 

idei programowej z 1934 roku zakładał w stosunku do Żydów następującą postawę: Pełne 

prawa polityczne w Państwie Polskiem mogą mieć tylko ci, którzy są prawdziwymi 

współdziedzicami kultury polskiej i mają prawo być jej współtwórcami. Żydzi są elementem 
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obcym Polsce (…) Młodzież Wszechpolska stawia jako zasadę naczelną w stosunku do żydów, 

pozbawienie ich praw politycznych (…)
127

. 

 

Sprawa numerus clausus i obecności Żydów w życiu uczelnianym 

Listopadowe wydanie „Akademika Polskiego” z roku 1929 donosi już na pierwszej 

stronie w formie krótkiej notatki o wydarzeniu mającym miejsce podczas inauguracji roku 

akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim pod koniec października. Autor wzmianki 

niemiłym zgrzytem nazywa fakt obecności żydowskiej korporacji studenckiej przy sztandarze 

ogólnym, co rzekomo miało wywołać oburzenie polskiej młodzieży. Incydent ten 

usprawiedliwia nieświadomością oraz celowym wprowadzeniem w błąd sekretarza uczelni,  

a także z całą stanowczością stwierdza: Na przyszłość jednak Żydzi nie wejdą do auli ze 

sztandarem
128

. 

W tym samym numerze  J. Wisłocki poruszył kwestię sporu o afisze Młodzieży 

Wszechpolskiej wywieszane w szkołach wyższych zawierające krótki zarys ideologii tej 

organizacji. W krakowskim Wyższym Studium Handlowym 17 października 1929 roku 

informacje te zostały zdjęte przez sekretarza uczelni na prośbę studentów określanych jako 

Żydów-socjalistów i Żydów-komunistów uzasadniających swoje żądanie tym, że noty 

Wszechpolaków są ubliżające (brak informacji w artykule komu owe notatki miałyby 

ubliżać). W efekcie narodowcy zaatakowali ruchy lewicowe oraz liberalne za prawo do 

wolności ich wypowiedzi i promowanych haseł walki z nacjonalizmem. Dodatkowo 

personalnej krytyce poddano prezesa Młodzieży Demokratycznej, który nawoływał do 

ponownego przyjęcia Żydów w szeregi Związku Narodowego Polskiej Młodzieży 

Akademickiej
129

. 

Narodowcy usilnie starali się wykluczyć studentów pochodzenia żydowskiego także  

z innych organizacji akademickich, jak na przykład Bratnia Pomoc Polskiej Młodzieży 

Akademickiej. Zdaniem Wszechpolaków wprowadzenie do tego zrzeszenia dużej liczby 

przedstawicieli mniejszości narodowych, między innymi wyznania mojżeszowego, 

doprowadziłoby do konieczności wykreślenia słowa „polskiej” z nazwy stowarzyszenia. 
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Jedna z frakcji wewnątrz Bratniej Pomocy dążyła do zinterpretowania znaczenia tego wyrazu 

w wydźwięku „państwowej”, gdyż większość ludności etnicznie niepolskiej posiadała 

obywatelstwo Rzeczypospolitej. Na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie głosowano 

nawet nad zmianą nazwy organizacji samopomocowej, jednak większość była przeciwna. 

Mimo to Młodzież Wszechpolska nie zapowiedziała końca walki ideowej wierząc  

w słuszność swoich haseł promujących polskość szkół wyższych oraz stowarzyszeń 

studenckich
130

. 

Tworzenie przez Żydów własnych korporacji studenckich, w myśl tradycji 

ograniczenia przyjmowania do korporacji polskich akademików będących przedstawicielami 

mniejszości narodowych lub religijnych
131

, spotkało się z głęboką niechęcią środowiska 

krakowskiego, o czym dowiedzieć się można z rubryk „Akademika Polskiego” poświęconych 

lokalnej problematyce. Używanie przez żaków wyznania mojżeszowego skupionych  

w korporacjach „Emunah” oraz „Kadimah” podobnych czapek i odznak jak studenci należący 

do Związku Polskich Korporacji Akademickich (ZPKA) zostało przez narodowców odebrane 

jako zamach na prawo zwyczajowe obowiązujące na uczelniach jeszcze w czasie zaborów. 

Mimo początkowego poparcia Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Teodora 

Marchlewskiego dla Żydów w tej sprawie, w wyniku nacisków ze strony lokalnych sił ZPKA 

i kilkukrotnych bójek na terenie Krakowa pomiędzy przedstawicielami korporacji, nakazano 

wprowadzenie ustępstw poprzez zmianę odznak dla studentów wyznania mojżeszowego, 

rzekomo prowokujących awantury
132

. 

Kilkukrotnie podejmowano w „Akademiku Polskim” kwestie zbyt dużej ilości 

słuchaczy żydowskich na uczelniach, co miało stać się głównym argumentem do 

wprowadzenia numerus clausus. Wydanie styczniowe z roku 1928 przytacza dane dotyczące 

Uniwersytetu Jagiellońskiego, na którym w roku akademickim 1927/1928 miało studiować 

1879 Żydów, w tym 665 kobiet oraz 1224 mężczyzn, z czego największy odsetek na wydziale 

prawnym: 43,43 proc. żydów jest prawnikami
133

. W jednym z kolejnych wydań J. Wisłocki  

w swoim artykule przytacza dane statystyczne z pracy M. Ziomka pod tytułem Statystyka 

młodzieży na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie  
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w roku szkolnym 1928/29, za którą cytuje procentowy wzrost liczebności żydowskich 

studentów w ciągu ostatnich siedemdziesięciu lat wynoszący 988 % w stosunku do Polaków, 

których stan liczebny powiększył się jedynie o 15 %. Zjawisko powyższe tłumaczy faktem 

lepszej sytuacji materialnej studentów wyznania mojżeszowego oraz ich niechęcią do służby 

wojskowej. Konkluzją jest ostrzeżenie młodzieży przed żydowskim zalewem
134

. Także  

w kontekście liczebności Żydów na wydziale lekarskim Uniwersytetu Jagiellońskiego 

narodowcy wyrażali swoje głębokie zaniepokojenie: w roku akademickim 1929/30 studenci 

wyznania mojżeszowego stanowili 19,3 % (139 Żydów na 720 ogółu). Wśród tej grupy  

40,6 % przyznawało się do swojej narodowości, to jest żydowskiej, zaś 8,9 % podało język 

jidysz lub hebrajski jako swój język ojczysty. J. Wisłocki nazywa takie zjawisko dyssymilacją 

i alarmuje: Zawód lekarski w Polsce jest zagrożony przez zalew wrogiego Narodowi 

Polskiemu żywiołu żydowskiego
135

. 

W odniesieniu do Uniwersytetu Poznańskiego, w którym liczebność Żydów 

utrzymywała się przez cały okres międzywojenny na najniższym poziomie w stosunku do 

pozostałych uczelni polskich, w numerze z listopada 1930 roku  dane zaprezentowano  

w formie poniższej tabeli bez dodatkowego komentarza: 

Tabela 2. Żydzi i bezwyznaniowi
136

 w Uniwersytecie Poznańskim
137

 

Rok ak. 1921/22 1922/23 1923/24 1924/25 1925/26 1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 

Rz. katol. 3065 3241 - 3209 2826 3581 3667 3603 3791 

Mojżesz. 47 34 - 17 4 8 12 30 28 

Na 1000 katolików przypadło zatem w tych samych latach studentów wyznania: 

Mojżesz. 15,3 10,3 - 5,3 1,4 2,2 3,3 8,5 7,4 

 

 W efekcie starań Klubu Narodowego w Sejmie końcem roku 1931 powrócono do 

sprawy numerus clausus. Zgłoszony wniosek dotyczył zmiany artykułu 86 ustawy z dnia  
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13 lipca 1920 roku o szkołach akademickich i jego brzmienie zakładało ilość przyjmowanych 

studentów chrześcijańskich równą lub wyższą liczbie chrześcijan w ogóle ludności  

w państwie na podstawie ostatniego spisu ludności. W uzasadnieniu wskazywano na 

nadmierne uprzywilejowanie Żydów w rozdziale miejsc w szkołach wyższych
138

.  

W. Wasiutyński ostrzega, że jeśli numerus clausus nie dojdzie do skutku, wkrótce połowa 

polskiej inteligencji, adwokatów, nauczycieli, lekarzy i urzędników będzie pochodzenia 

żydowskiego, a więc „obca” duchowo i fizycznie. Nie chce całkowitego usunięcia tej 

mniejszości z Rzeczypospolitej, lecz całkowitego odseparowania sfer życia, czemu ma służyć 

w pierwszym etapie brak kontaktów osobistych pomiędzy przedstawicielami poszczególnych 

nacji
139

: Żydzi muszą mieć osobne miejsca w kreślarniach i laboratorjach. Powinni mieć także 

oddzielne szatnie. Żadnych rozmów z żydami, powitań i współpracy
140

. Numerus clausus jest 

według niego jedynie dążeniem do równouprawnienia Polaków
141

. Według narodowców za 

sytuację w Rzeczypospolitej jaką jest przesadne uprzywilejowanie Żydów, winna jest sama 

etnicznie polska ludność przez jej wielowiekową opieszałość, nieświadomość polityczną  

i lenistwo, która daje się eksploatować przez pasożytów [Żydów]
142

.  

Sprawa numerus clausus była ciągle aktualna, lecz uderzyła ze zdwojoną siłą wobec 

wizji podniesienia opłat za studia i zniesienia stypendiów późną wiosną 1932 roku: Nauka 

musi być płatna dla tych, którzy mogą płacić. Natomiast istotnie niezamożni winni mieć 

zabezpieczoną możność studjów drogą bardzo rozbudowanej sieci stypendjów. Reszty zaś 

dokonać powinno zmniejszenie dopływu na wyższe uczelnie przez wprowadzenie numerus 

clausus dla żydów
143

. Zapowiadana podwyżka weszła w życie wraz z rokiem akademickim 

1932/33
144

, co sprowokowało prawicowe skrzydło do usilniejszego nawoływania  

o ograniczenie liczebności studentów wyznania mojżeszowego nawiązując do konstytucyjnej 

zasady równości i przytaczając dane liczbowe: W r. 1931 na 8864 lekarzy w Polsce było 3125 

żydów, czyli 35,2%! Na 998 adwokatów w Warszawie  (na dzień 26 lutego 1932) było 337 
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żydów, czyli 33,7%, zaś aplikantów adwokackich 320, w tem żydów 158, czyli 49,3%!
145

 

Dlatego też stanowisko mniejszości żydowskiej wobec rozszerzenia autonomii uczelni 

wyższych jest zdecydowanie negatywne, co wykorzystywali wszechpolscy publicyści, 

wyjmując z kontekstu wypowiedzi dziennikarzy między innymi „Hajntu”
146

, „Naszego 

Przeglądu”
147

 czy nawet „Daily Jewish Courier”
148

 i przeinaczając je jako atak na szkoły 

wyższe
149

. W numerze z grudnia 1932 roku zacytowano słowa Włodzimierza  

Żabotyńskiego
150

 z „Hajntu”, które w istocie stanowiły samokrytykę Żydów w kontekście ich 

nadreprezentacji w tak zwanych „wolnych zawodach” i wobec tego zrozumienie dla 

wysuwanego postulatu wprowadzenia numerus clausus
151

. 

To samo wydanie prezentuje dane mające popierać tezę o żydowskim „zalewie” 

polskich uczelni w formie tabeli przedstawionej poniżej wraz z lapidarnym komentarzem: Tak 

sobie żydzi wyobrażają drogę do Judeo-Polski
152

. Świadczy to o umiejętności zręcznego 

manipulowania cyframi przez autorów, gdyż łatwo tą drogą wpłynąć na odbiór wśród opinii 

publicznej. 
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Tabela 3. Liczba studentów żydowskich i chrześcijańskich w polskich szkołach wyższych 

w latach 1931-1933
153

 

WYDZIAŁY 

ZGŁOSZENIA 

rok akad. 

PRZYJĘTO 

rok akad. 

1931/32 1932/33 1931/32 1932/33 

 Chrz. żydzi Chrz. żydzi Chrz. żydzi Chrz. żydzi 

PRAWO 
Ilość 854 388 771 775 731 339 655 562 

% 68,7 31,3 49,9 50,1 68,4 21,5 53,8 46,2 

HUMANISTYKA 
Ilość 1190 482 748 445 1132 453 614 362 

% 71,2 28,8 62,6 37,4 71,5 28,5 63 37 

MATEM.-

PRZYR. 

ilość 413 181 267 157 415 181 267 157 

% 69,6 30,4 62,9 37,1 69,7 30,3 63 37 

ilość 243 160 198 281 243 160 169 55 

% 60,3 39,7 11,2 58,8 60 40 75 25 

RAZEM 

Ilość 2702 1211 1984 1678 2521 1133 1705 1136 

% 69 31 54,2 45,8 69 30,9 60 40 

 3943 3662 3054 2841 

SPADEK (-) lub 

WZROST (+) 

Ilość 2702 1211 -718 +467 2521 1133 -816 +3 

% 100 100 -26,6 +38,5 69,1 30,0 -32,4 +0,2 

 3913 -251 3654 -813 

100% -6,4% 100% -22,3% 

 

 

Antyżydowskie incydenty na uczelniach 

Na przełomie lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku kryzys gospodarczy już był 

w Polsce widoczny, a ogólny klimat nastrojów w państwie nie był dla Żydów sprzyjający: 

manifestacje (…) wywołane zostały zastraszającym wprost wzrostem wpływów żydowskich we 

Lwowie
154

. Żądania wdrożenia numerus clausus przybrały na sile, a wraz z nimi spotęgowały 

się wystąpienia antyżydowskie. Przybrały niespotykany do tamtej pory rozmiar, zwłaszcza po 
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śmierci zabitego przypadkowo w Wilnie studenta prawa narodowości polskiej Stanisława 

Wacławskiego przez wyznawcę judaizmu w listopadzie 1931 roku. Oliwy do ognia dolało 

zabójstwo studenta weterynarii Jana Grotkowskiego we Lwowie rok później
155

. Narodowcy  

w tych miastach, a także w wielu innych ośrodkach akademickich Drugiej Rzeczypospolitej 

zastosowali po tych incydentach różne środki represji. W starciach i bójkach ofiarami byli nie 

tylko Żydzi, ale także członkowie społeczności akademickiej starający się protestować wobec 

takiego zachowania. Często w konsekwencji, po interwencji policji, władze uczelniane 

zawieszały zajęcia na kilka lub kilkanaście dni w celu przywrócenia porządku
156

. Pierwsza 

informacja o śmierci Wacławskiego wśród prawicowych periodyków znalazła się  

w „Akademiku Polskim” i większość grudniowego numeru z roku 1931 była poświęcona 

temu incydentowi
157

. Artykuł zatytułowany Zajścia antyżydowskie zawiera opis manifestacji 

młodzieży chcącej upamiętnić śmierć kolegi poprzez atak na studentów pochodzenia 

żydowskiego: w Krakowie pojawił się po raz kolejny spór o dostarczanie żydowskich zwłok 

do prosektoriów (patrz: podrozdział 4.4.) zakończony interwencją policji i zawieszeniem 

wykładów na Uniwersytecie Jagiellońskim, w Warszawie między innymi zorganizowano 

wiec poparcia dla Krakowian, zdemolowano mienie organizacji żydowskich, pobito 

kilkudziesięciu Żydów, wyrażano licznie aprobatę wobec Ligi Zielonej Wstążeczki
158

  

i głoszono hasła walki z zalewem żydowskim, w Wilnie interwencja narodowców zmusiła 

rektora Uniwersytetu Stefana Batorego do odwołania treści wydanej ulotki oskarżającej 

młodzież polską o wywołanie zamieszek, w Poznaniu miał miejsce największy wiec w historii 

tamtejszej społeczności akademickiej, popierano postulaty Ligi Zielonej Wstążeczki  

i oddolnie powstrzymano się od uczestnictwa w zajęciach uniwersyteckich, we Lwowie 

usuwano Żydów z sal wykładowych przy użyciu przemocy fizycznej, stąd też decyzja 

Rektora o zamknięciu Politechniki; na wiecach głoszono hasła wprowadzenia numerus 

clausus, a także zakładano zielone wstążki; Bratnia Pomoc Studentów Politechniki Lwowskiej 

utworzyła komitet dla zwalczania Żydów, natomiast na wiecu w Cieszynie wysunięto jasno 

sprecyzowane postulaty numerus clausus, dostarczania zwłok żydowskich do prosektoriów, 

nieograniczania autonomii studentów, ukarania winowajców incydentu wileńskiego oraz 

bojkotu sklepów żydowskich
159

. W styczniowym numerze „Akademika Polskiego” z roku 
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1932 Stefan Rogala opisuje w ironiczny sposób przedstawianie śmierci Wacławskiego  

w mediach (także zagranicznych), które wybielały rolę Żydów oraz informowały nieszczerze 

o rzekomym uspokojeniu nastrojów wśród młodzieży akademickiej
160

. Kolejne rocznice 

przypadające na dzień śmierci Wacławskiego stały się okazją do wyniesienia jego osoby do 

rangi bohatera narodowego, anonimowego żołnierza, a datę jego zgonu wymieniano obok 

takich wydarzeń jak obrona Lwowa w 1920 roku, wojna z bolszewikami czy powstania 

śląskie i wielkopolskie
161

. Na tym tle dochodziło do zamieszek polsko-żydowskich na 

uniwersytetach w latach trzydziestych XX wieku, co skutkowało często zawieszeniem 

wykładów jak na przykład na wydziale prawniczym Uniwersytetu Warszawskiego w roku 

1932
162

. Postać Wacławskiego stała się szybko inspiracją dla poetów prawicy, a zaznaczyć 

należy, iż liryka pojawiała się niezwykle rzadko w społeczno-politycznej prasie akademickiej. 

Wyraźnie widać, że główne intencje napisania utworu miały podstawy polityczno-

propagandowe: 

Żydzi syna mojego zabili. Bezsilna 

W krzyku matki zranionej śpi zemsta mogilna. 

Kto ją zbudzi? O Polsko! Oto krwawa chusta. 

Tu ostatnim tchem drżały konające usta. 

Dziecko moje! Za strasznym poszedł krzyżem Chrysta, 

Kamieniami ubiła go siła nieczysta. 

Jękiem z dzwonnic mi dzwonią dzwonne dzwonów dźwięki, 

Polski kamień go zabił, a z żydowskiej ręki (…)
163

  

1.1. Sprawa dostarczania zwłok do prosektoriów przez żydowskich studentów 

Atmosfera w polskich szkołach wyższych na przełomie lat dwudziestych  

i trzydziestych XX wieku była zaogniana nie tylko w związku z kwestią numerus clausus, ale 
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także długotrwałą tak zwaną „sprawą prosektoriów”. Prawicowa młodzież nagłaśniała fakt 

niedostarczania zwłok na obowiązkowe zajęcia anatomii przez studentów żydowskich, którzy 

uzasadniali swoje postępowanie względami natury religijnej. Oczywiście taka argumentacja 

nie przemawiała do narodowców, którzy w pracy Żydów nad zwłokami chrześcijańskimi 

dopatrywali się profanacji i jawnie drwili z wypowiedzi rabinów w tej sprawie
164

. W artykule 

Już za Hipokratesa walczono o trupy ze stycznia 1932 roku dowodzono, że „walka”  

o materiały do preparacji sięga antyku i czasów achajskich. Już między uczniami Hipokratesa 

a słuchaczami fenickimi (semitami) zaciekle rozprawiano o tym czy Fenicjanie powinni mieć 

prawo nauki na greckich zwłokach. Konflikt miał mieć według „Akademika Polskiego” 

głębsze podłoże, bowiem autor artykułu powoływał się na sokratejską maksymę poznaj 

samego siebie, która już w antyku była semitom obca. Mieli się za to kierować mottem 

Poznaj tego, z którego żyjesz, dlatego też woleli pracować na ciałach Greków. Dodatkowo  

w odniesieniu do sprawy zwłok ze starożytności autor artykułu wyróżnił dwa typy asymilacji, 

które przełożył analogicznie na czasy mu współczesne – asymilację autognotyczną (moralną  

i twórczą) oraz parazytyczną (pasożytniczą)
165

. „Akademik Polski” skupia się głównie  

w sporze o zwłoki żydowskie na wydarzeniach związanych z medycyną na Uniwersytecie 

Warszawskim, gdzie wedle uchwały Senatu uczelnianego Żydzi mogli uczestniczyć  

w zajęciach pod warunkiem dostarczenia przez nich ilości zwłok proporcjonalnej do ich 

liczebności na wydziale Podawane są jednak dane świadczące o nieprzestrzeganiu tej zasady 

przez studentów wraz z uwagą odnoszącą się do rzekomej arogancji słuchaczy wyznania 

mojżeszowego: od r. 1926 t. zn. przez 3 lata akademickie wpłynęło do zakładu Anatomji 

zaledwie 9 zwłok na ogólną ilość 1069 co stanowi 0,84%. W roku obecnym [1929] nie 

wpłynęły ani jedne zwłoki. (…) Niech ta sprawa będzie drobną próbką pewności siebie 

 i bezczelności żydów
166

. Narodowcy oskarżają o taki stan rzeczy polskich studentów, którzy 

przez brak protestu na poczynania kolegów, mieliby wydawać cichą zgodę na dotychczasowe 

rozwiązanie. W związku z tym młodzi narodowcy poczuli się w obowiązku wystosować 

ulotkę do Polaków na wydziale medycznym, której treść opublikowano także  

w listopadowym „Akademiku Polskim” z roku 1930. Wzywała ona do dopilnowania, aby 

Żydzi dostarczali odpowiednią ilość zwłok do prosektorium, zaś w przeciwnym razie – do 
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niedopuszczenia ich do uczestnictwa w zajęciach
167

. W wydaniu poprzednim zaś głos zabrał 

starosta III roku medycyny Jerzy Zański, który usprawiedliwiał medyków niechęcią do 

polityki, lecz jednocześnie wyrażał przekonanie o ich odrębności wynikającej z głębokiego 

katolicyzmu i sprawa niedostarczania żydowskich zwłok godzi w poczucie tej odmienności. 

Stąd jego wezwanie do Senatu Uniwersytetu Warszawskiego o dopilnowanie obowiązku 

nakładanego na Żydów
168

. Z czasem propaganda prawicowa najwidoczniej odniosła skutek, 

gdyż krótka notatka z listopada 1932 roku relacjonowała o wystosowaniu podania do Rektora 

Uniwersytetu Warszawskiego przez studentów medycyny w sprawie niedopuszczenia Żydów 

do pracy na polskich zwłokach. Wydarzenie to wywołało zamieszki stłumione przez policję 

oraz w efekcie zawieszenie wykładów
169

. 

Zamieszki na uczelniach doprowadziły także do śmierci studenta Akademii 

Weterynaryjnej narodowości polskiej we Lwowie, Jana Grotkowskiego. Kontekst jego zgonu 

budził wątpliwości czy można go zaliczyć do grona bohaterów narodowych, jednak w prasie 

nacjonalistycznej postać ta została wybielona, a winą obarczono jednostronnie Żydów
170

. 

Przypisywano im między innymi autorstwo insynuacji oskarżeń Grotkowskiego o przyczynę 

śmierci w walce o ulicznicę. Ciekawą reakcją „Akademika :Polskiego” na te zarzuty był brak 

większego zdziwienia - ponieważ Żydzi są Żydami więc nie można od nich żądać rycerskości 

w walce
171

. 

 

Kwestia asymilatorów i wpływ Żydów na polską kulturę 

Dla prasy narodowej rozwiązanie kwestii żydowskiej poprzez asymilację nie było 

brane pod uwagę, gdyż cechy rasowe Semitów miały być zbyt mocne, by się jej poddać. 

Opisywano ją najczęściej jako „zbankrutowaną” lub „pozorną” i uznawano za szkodliwą dla 

narodu polskiego
172

. Jan Gralewski na łamach „Akademika Polskiego” pisał o „dziwnej 

dysproporcji”: aby z małego Purycka zrobić zrobić Natalego, czcigodny rebe musi dokonać 

pewnej wstydliwej i bolesnej amputacji, żeby zaś Natalego zamienić w Anatola wystarczy 
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obciąć pejsy?
173

 Styczniowe wydanie „Akademika Polskiego” z 1928 roku zawiera notatkę  

z przebiegu zjazdu akademickich asymilatorów pochodzenia żydowskiego zgromadzonych  

w organizacji Akademicka Młodzież Zjednoczeniowa, stwierdzając cynicznie fakt obecności 

reprezentanta ministra Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w czasie tego 

wydarzenia, co miało ośmieszyć zarówno Żydów, jak i samego ministra wypowiadającego się 

przeciw stowarzyszeniom międzyuczelnianym
174

. Ponadto dla poparcia swoich tez młodzież 

narodowa stara się udowodnić niesłuszność idei asymilacji poprzez podkreślenie żydowskiej 

odrębności i chęci działania na szkodę państwa i katolików poprzez źle przetłumaczone oraz 

zinterpretowane cytaty z Talmudu, jak na przykład: Wolno ci oszukiwać goja i brać lichwę od 

niego (…) Zakazem jest wypożyczać gojowi bez lichwy.
175

 

Jednym z przejawów asymilacji Żydów był ich udział w polskiej kulturze. Prasa 

wszechpolaków zauważała nadmierną obecność Żydów w  różnych dziedzinach działalności 

kulturalnej, na przykład w literaturze czy w sztuce. Według nich zjawisko odbijało się 

niezwykle negatywnie na wymienionych sferach życia społecznego i publicznego poprzez ich 

„zabagnienie” przez wyznawców judaizmu
176

. Uważano, że Żydzi to rasa nie wnosząca nic 

oprócz rozkładu i mimo siły pierwiastka polskiego w kulturze, jej „zanieczyszczenie” już 

nastąpiło
177

. Nakreślając skalę zjawiska współczesnych sobie czasów, „Akademik Polski”  

z grudnia 1934 podawał dane liczbowe o okrągłej setce Żydów wśród ówczesnych pisarzy  

i wyrażał ubolewanie nad popularnością autorów wyznania mojżeszowego, na przykład 

Janusza Korczaka, Leo Belmonta, Benedykta Hertza, Ireny Krzywickiej, Juliana Tuwima, 

Bolesława Leśmiana czy Cezarego Hirszbanda
178

. W artykule zatytułowanym Geszeft na 

literaturze z czerwcowego numeru z 1932 roku udowadniano pogląd, że Żydzi nie tylko mają 

swój udział w tworzeniu kultury polskiej, ale także robią na niej interes. Mieli rzekomo 

szerzyć opinie, że narodowa literatura jest w nienajlepszym stanie i jednocześnie wykorzystać 

ten fakt do pomnażania swojego majątku: Wasserzung – Wasowski jedną ręką ociera łzy nad 

polską literaturą, drugą zaś zgarnia do kieszeni błyszczące pieniądze
179

. Dowodem na 

wykorzystanie stereotypowych żydowskich cech rasowych jakimi były w tym przypadku 
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handlarstwo i chęć zrobienia interesu poprzez umniejszenie wartości krajowego towaru. Żydzi 

posiadali własną „Agencję Prasową”, której główne zadanie polegało na skupowaniu 

utworów zagranicznych o niewielkich walorach estetycznych, a następnie ich odsprzedaży 

polskim dziennikarzom z odpowiednio wysoką marżą. Takie sprytne przedsięwzięcie zostało 

przez narodowców nazwane geszeftem handlowym, który wyrządza znaczne szkody 

literaturze Rzeczypospolitej
180

.  

 Wśród przedstawicieli polskiej sztuki nacjonalistyczni studenci także upatrywali 

nadmierną ilość Żydów. Styczniowy numer „Akademika Polskiego” z 1936 roku donosił  

o „zażydzeniu” wystawy sztuki polskiej w Paryżu (na 47 artystów 28 było Żydami). 

Dodatkowo jeden z twórców wyznania mojżeszowego miał całkowicie skompromitować 

Rzeczpospolitą, wystawiając prymitywne rzeźby. Wydarzenie to w stolicy sztuki europejskiej 

miało uzmysłowić polskiemu społeczeństwu, iż dość już panoszenia się laudów, bergów  

i manów
181

. 

Niezadowolenie narodowców wzbudził także repertuar kabaretu Qui pro quo  

i „Akademik Polski” wyrażał swoje oburzenie treściami przebijającymi z występów tego 

zespołu w grudniu 1928 roku, mianowicie w programie zatytułowanym Wesołe 

Dziesięciolecie miało  dojść do splugawienia pamięci polskich bohaterów narodowych. W 

czasie występu Hanki Ordonówny doszło do zamieszek zakończonych interwencją policji, po 

których młodzież prawicowa oświadczyła z dumą, iż nie pozwolą, aby w żydowskiej piosence 

szargano świętości narodowe, nazywając dalej członków kabaretu żydowskimi 

przybłędami
182

. 
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Zakończenie 
Mając na uwadze przytaczane przeze mnie fakty nie ma konieczności dodatkowego 

udowodnienia tezy, iż w okresie międzywojennym w Drugiej Rzeczypospolitej obecny był 

dość mocny antysemityzm wśród społeczeństwa polskiego. Istotnym dla mnie elementem 

było przedstawienie jakie formy owa nienawiść do Żydów przybierała na przykładzie dwóch 

różnych pism, choć będących organami prasowymi bardzo podobnych organizacji 

młodzieżowych. Chronologicznie pierwszy „Akademik” przez kilka lat publikował  

w odniesieniu do mniejszości wyznania mojżeszowego głównie artykuły poświęcone walce  

o numerus clausus, wskazując na jego konieczność, relacjonując przebieg procesu 

ustawodawczego i zdanie prasy polskiej na ten temat. „Akademik Polski” co jakiś czas 

zmieniał cel ataków na różne dziedziny życia żydowskiego w Polsce – od starań 

nacjonalistów o ograniczenie liczebności studentów wyznających judaizm, poprzez zamieszki 

na uczelniach i spory dotyczące  dostarczania zwłok do prosektoriów, a skończywszy na 

działalności kulturowej mniejszości żydowskiej.  

Do tej pory nie powstała żadna monografia, która byłaby poświęcona wszystkim 

numerom omawianych przeze mnie pokrótce pism. Mam nadzieję, iż chociaż w niewielkim 

stopniu praca niniejsza przyczyniła się do rozwoju stanu badań nad akademicką prasą 

antysemicką, gdyż w tym zakresie jest jeszcze wiele do zrobienia, począwszy od opisu treści 

zawartych w „Akademiku” wydanym w latach trzydziestych XX wieku różniących się 

diametralnie od poprzednich. 

W trakcie lektury kolejnych artykułów spotkałam się z niezwykle wrogim 

nastawieniem do Żydów i najmocniej zastanawiał mnie fakt publikacji treści antysemickich 

przez bardzo młodych ludzi, których poglądy zostały prawdopodobnie dopiero ukształtowane, 

a więc można przypuszczać, iż zostali wychowani w duchu wrogości do swoich sąsiadów  

i kolegów z ławy szkolnej czy słuchaczy na auli wykładowej. Zapewne przyczyniła się do 

tego umiejętna manipulacja faktami, której łatwo poddawał się niedoświadczony czytelnik-

student. Kolejne pokolenie inteligencji polskiej wzrastało w atmosferze nienawiści, wrogości, 

pogardy i poczucia wyższości wobec innych, podsycanych słabością wewnętrzna 

nowopowstałego państwa, borykającego się z wieloma problemami natury politycznej  

i finansowej. 
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 Tabela 1. Liczebność studentów żydowskich na polskich uniwersytetach  

w roku akademickim 1923/1924 oraz 1922/1923, s. 18. 

 Tabela 2. Żydzi i bezwyznaniowi w Uniwersytecie Poznańskim, s. 27. 

 Tabela 3. Liczba studentów żydowskich i chrześcijańskich w polskich 

szkołach wyższych w latach 1931-1933, s. 30. 
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