
 

 

 

 
 
  Historisch-

Kulturwissenschaftliche Fakultät 
 

  Institute of East European History 
Univ.-Prof. Dr. Philipp Ther 
Spitalgasse 2, Hof 3 
A- 1090 Wien 
 
T+43-1-4277-411 03 / -04 (Sekr.) 
F+43-1-4277-9 411 
philipp.ther@univie.ac.at 
http://www.univie.ac.at/iog/  
 

Uniwersytet Warszawski 
Wydział Nauk o Kulturze i Sztuce UW 
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 
00-927 Warszawa 
 
- w załączeniu - 

 

  Wiedeń, 20.9.2021 
 
 

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Izabeli Mrzygłód 

Uniwersytety w cieniu kryzysu. Radykalizacja polityczna studentów Uniwersytetów 

Warszawskiego i Wiedeńskiego w okresie międzywojennym 

 

 

 

Szanowni Państwo, 

 

niniejszym z przyjemnością podejmuję się napisania recenzji rozprawy doktorskiej Pani 

Izabeli Mrzygłód pt. „Uniwersytety w cieniu kryzysu. Radykalizacja polityczna studentów 

Uniwersytetów Warszawskiego i Wiedeńskiego w okresie międzywojennym”. Kandydatkę i 

jej badania znam z jej dłuższego pobytu badawczego na Uniwersytecie Wiedeńskim i 

kwerendy archiwalnej w Austrii oraz z prezentacji jej projektu, który w Austrii spotka się z 

pewnością z równie dużym zainteresowaniem, co w Polsce.  

Praca pani Mrzygłód jest skonstruowana przejrzyście i wzorcowo dla studiów 

porównawczych. Autorka rozpoczyna od znakomitego wstępu, w którym stawia trafne 

pytania badawcze, dokonuje przeglądu całej starszej i nowszej literatury o Uniwersytecie 

Warszawskim i Uniwersytecie Wiedeńskim oraz analitycznie ją omawia. Mądrze definiuje 

również kluczowe pojęcia i wykłada podstawy porównania tych dwóch uczelni. Trzeba przy 

tym zaznaczyć, że zasób archiwów wiedeńskich znajduje się w lepszym stanie ze względu 

na mniejsze zniszczenia wojenne, jednak niedostatek materiałów zniszczonych w 



Warszawie w 1944 r., pani Mrzygłód udało się zrekompensować dodatkowymi zbiorami. 

Tym samym po obu stronach porównania mamy do czynienia z bardzo bogatą bazę 

źródłową. Praca zawiera również zręczną analizę semantyczną źródeł prasowych i 

prześwietla często używane terminy takie jak „zajście”, „incydent”, „starcie”, „bijatyka” czy 

„bójka”, które z jednej strony trywializowały przemoc, a z drugiej strony insynuowały 

równorzędność stron konfliktu, co nie odpowiadało rzeczywistości, ponieważ inicjatorami 

przemocy prawie zawsze byli studenci radykalnie prawicowi i to oni mieli wyraźną 

przewagę również w wymiarze czysto liczbowym. 

Pierwszy rozdział empiryczny dotyczy uniwersytetów jako instytucji, a także szerszego 

kontekstu politycznego i społecznego, o którym również wiele dowiadujemy się dzięki 

porównaniu. Rozdział ten zestawia wcześniejsze dzieje obu uniwersytetów, z których jeden 

był wiodącą instytucją naukową Imperium Habsburskiego, drugi zaś do pierwszej wojny 

światowej nie mógł funkcjonować jako polski uniwersytet ze względu na ograniczenia 

nałożone przez rosyjskie władze zaborcze. W rezultacie Uniwersytet Warszawski jako 

szkoła wyższa z polskim językiem wykładowym mógł powstać dopiero w 1915 r. pod 

okupacją niemiecką, szybko jednak rozkwitł, przyciągając w okresie międzywojennym 

podobnie wysoką liczbę studentów co Uniwersytet Wiedeński oraz oferując szeroki 

wachlarz kierunków. Rozdział I zajmuje się również środowiskiem studenckim i jego 

strukturą klasową i płciową, a także tworzącymi je grupami etnicznymi i wyznaniowymi. 

Już w tym pierwszym empirycznym rozdziale porównanie przynosi interesujące wnioski, 

ukazując między innymi silny wzrost liczby studentek, zwłaszcza w Warszawie. 

Wiedeńskie środowisko studenckie pozostało bardziej elitarne, choć można to tłumaczyć 

odmiennymi strukturami społecznymi. Następnie mowa jest o uniwersytetach jako arenach 

życia politycznego, które, jak wspomniałem, są bardzo przekonująco interpretowane w 

szerszym kontekście polskiej i austriackiej polityki. Podobnie Autorka ukazuje powstawanie 

prawicowych kół, korporacji i stowarzyszeń, które wkrótce osiągnęły dominującą pozycję. 

W późniejszych rozdziałach powracającym tematem jest antysemityzm i wypieranie Żydów 

z uniwersytetów, którzy mimo to w 1930 r. stanowili jeszcze około jednej piątej studentów 

obu uczelni.  

Znacznie dłuższy empiryczny rozdział II traktuje o samoorganizacji i radykalizacji 

studentów. Tutaj pani Mrzygłód ponownie bardzo obrazowo i w oparciu o wiele danych 

opisuje sytuację społeczną i często przytłaczającą biedę studentów, która jej zdaniem 

przyczyniła się do radykalizacji. Trudności materialne były również głównym motorem 

samoorganizowania się studentów. Pani Mrzygłód rozpoczyna od przedstawienia założenia 



i struktury Bratniej Pomocy Studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz Deutsche 

Studentenschaft Uniwersytetu Wiedeńskiego. W tym miejscu ujawniają się istotne różnice 

między dwoma środowiskami, przede wszystkim nacjonalizm polskich stowarzyszeń 

studenckich opierający się na idei własnego państwa i etnicznie zdefiniowanego narodu 

kontrastuje z wielkoniemiecką orientacją wiedeńskiego Deutsche Studentenschaft, który 

stanowił jedynie regionalną sekcję ogólnoniemieckich stowarzyszeń. 

Następnie praca opisuje szczegółowo statuty dwóch wspomnianych stowarzyszeń 

studenckich i związane z nimi konflikty, zwłaszcza dotyczące traktowania kolegów 

pochodzenia żydowskiego. Pani Mrzygłód przedstawia, jak wewnątrz związku 

ogólnoniemieckiego to przede wszystkim sekcja wiedeńska nalegała na wprowadzenie 

paragrafu aryjskiego i go przeforsowała. Rekonstruuje również, jak w 1924 r. polscy Żydzi 

zostali skutecznie wykluczeni z polskich stowarzyszeń studenckich. Ponadto po raz 

pierwszy pojawiły się wtedy żądania numerus nullus, dlatego autorka słusznie 

charakteryzuje Bratnią Pomoc Studentów jako „bastion szowinizmu”. 

Interesująca jest również ukazana w pracy relatywna słabość liberalnych czy 

socjalistycznych organizacji studenckich na obu uczelniach, choć w tym czasie w Polsce 

rządziła sanacja, a w samym Wiedniu socjaldemokraci. Napływ i siła radykalnie 

prawicowych stowarzyszeń studenckich, które raz po raz umiejętnie łączyły żądania 

szowinistyczne i socjalne, jest więc jednocześnie odzwierciedleniem słabości lewicy i 

liberałów. W tym rozdziale pani Mrzygłód przedstawia w dużej mierze równoległe drogi do 

prawicowego radykalizmu, ukazuje, jakie grupowe i jednostkowe procesy przemian stały za 

radykalizacją, jakie pisma czytali studenci i jak ostatecznie kształtowali swoje uczelnie. 

Praca wnosi tym samym zasadniczy wkład do badań nad oboma uniwersytetami, historią 

społeczną obu krajów, historią idei oraz do badań nad radykalnymi ruchami prawicowymi i 

faszyzmem. 

Jednocześnie pani Mrzygłód pokazuje w tym rozdziale, jak radykalnie prawicowi 

studenci przenikali do stowarzyszeń, które początkowo były ogólnodostępne i statutowo 

zobowiązane do politycznej neutralności. Zwłaszcza rząd w Warszawie z podejrzliwością 

patrzył na prawicowe tendencje, jednak nie podejmował zdecydowanych działań przeciwko 

nim, chyba że układ sił politycznych podpowiadał inaczej, jak w przypadku konfliktu z 

falangistami i Piaseckim, czy w Austrii z narodowymi socjalistami. W Warszawie dopiero 

w 1932 r. doszło do inspirowanego przez rząd założenia konkurencyjnej organizacji 



samopomocowej – Spójnia, która jednak zdołała zmobilizować znacznie mniej 

zwolenników niż Bratnia Pomoc. 

Rozdział ten przekonująco przedstawia również radykalizację żądań, która 

doprowadziła w końcu do wprowadzenia numerus clausus i wydzielonych miejsc w salach 

wykładowych, tzw. getta ławkowego. Radykalnej prawicy pozornie chodziło zawsze o 

„obronę narodu”, przy czym to defensywne określenie maskowało agresywne nastawienie. 

Również w tym przypadku po każdym rozdziale o Uniwersytecie Warszawskim następuje 

mniej więcej równie długi rozdział o Uniwersytecie Wiedeńskim. Ten systematyczny i 

symetryczny układ jest w pełni uzasadniony, a w podsumowaniu rozdziału pani Mrzygłód 

mówi o „modelu mobilizacji do przemocy”, który faktycznie bardzo przekonująco analizuje 

po obu stronach. 

Szczególnie interesujący jest następujący dalej ekskurs na temat wielkiego strajku 

studenckiego oraz okupacji części Uniwersytetu Warszawskiego. W tym miejscu praca 

ukazuje ścisłe powiązania między duchowieństwem a prawicowymi radykałami. Nowe i 

bogato udokumentowane są również ustalenia historyczno-socjologiczne dotyczące 

studentów zaangażowanych w brutalną okupację (byli to głównie mężczyźni, ale też 

radykalne, prawicowe studentki). W tym szczególnie dobrym i metodologicznie dojrzałym 

rozdziale Mrzygłód przeanalizowała akta 175 studentów, wobec których prowadzono 

śledztwa po strajku/okupacji (w sumie było ich 252, ale nie wszystkie akta śledztw się 

zachowały). Wśród prawicowych radykałów uderzająco dużo było dzieci nauczycieli i 

chłopów, mniej natomiast członków rodzin drobnomieszczańskich, czego można było się 

spodziewać na podstawie aktualnych teorii faszyzmu. Silnie reprezentowani byli prawnicy i 

przyrodnicy, także humaniści, ale rzadziej, niż można by podejrzewać. Rząd i władze 

uniwersyteckie przeprowadziły dochodzenie w sprawie okupantów uczelni, ale ostatnie 

doszło tylko do kilku relegacji i innych środków karnych. 

Trzeci, najdłuższy rozdział empiryczny dotyczy eskalacji przemocy i opiera się w dużej 

mierze na dwóch studiach przypadków: zamieszkach po śmierci „z rąk żydowskich” 

studenta z Wilna, Stanisława Wacławskiego, oraz sprawie wiedeńskiego anatoma Tandlera. 

Geneza sprawy Wacławskiego, którą szczegółowo opisała Natalia Aleksiun, leży w celowej 

prowokacji, jaką była próba wykluczenia żydowskich studentów medycyny z udziału w 

sekcjach zwłok prowadzonych na chrześcijańskich trupach. Ogólnie rzecz biorąc, żydowscy 

studenci byli często obrażani, opluwani, a także, jak pokazano w rozdziale II, zmuszani do 

tłoczenia się w osobnych ławkach i bici. Bezpośrednią przyczyną śmierci Wacławskiego był 



kamień rzucony przez żydowskich studentów bądź mieszkańców miasta w obronie przed 

brutalnymi atakami; student zmarł w wyniku odniesionych obrażeń głowy. Po tej śmierci 

radykalnie prawicowe stowarzyszenia studenckie wykreowały go na swojego męczennika, 

ofiarę ukamienowania, nadały mu rangę symbolu i wykorzystały jego śmierć jako 

uzasadnienie dla dalszych aktów przemocy. 

Praca pani Mrzygłód, a w szczególności ten rozdział, dobrze ukazuje, jak przemoc 

słowna przeradzała się w przemoc fizyczną i w jaki sposób były prowokowane celowe 

ataki. W Warszawie jeszcze większą rolę niż w Wiedniu odgrywało duchowieństwo 

związane ze środowiskiem akademickim. A w tym ostatnim przypadku można mówić o 

faszyzmie klerykalnym, który należy jednak odróżnić od narodowego socjalizmu i od 

pierwotnego faszyzmu włoskiego, który posiadał orientację antyklerykalną. W Austrii 

istniały między nimi obszary tarć, które przejawiały się m.in. w próbie zamachu stanu w 

1934 r. i późniejszej delegalizacji organizacji narodowosocjalistycznych. 

Symboliczna funkcja męczennika w prowokowaniu przemocy wyraźnie przemawia za 

wybranym w pracy podejściem do badań nad nacjonalizmem, które sięga po ustalenia 

Anthony’ego Smitha. Praca dobrze ukazuje też rytuały radykalnie prawicowych 

stowarzyszeń studenckich, które na poziomie symbolicznym w oczywisty sposób 

przewyższały swoich socjalistycznych czy socjaldemokratycznych rywali. Generalnie 

zdolność prawicowych radykałów do ustanowienia swojego autorytetu na terenie 

akademickim, co zostało już pokazane w rozdziale II, jest jednym z głównych ustaleń 

niniejszego porównania. Nie jest jednak łatwo udowodnić, jak symbole i mity działają jako 

motory przemocy. Rozjaśnia to rozdział III, w którym p. Mrzygłód przygląda się 

mobilizacji politycznej dokonującej się na zebraniach, w czasie nabożeństw i innych 

zrytualizowanych zgromadzeń. W czasie studenckich wystąpień i na korytarzach 

uniwersyteckich wytworzyła się kultura przemocy, której nie należy jednak utożsamiać z 

praktykami przemocy zilustrowanymi żywo przez dwa studia przypadków, znajdującymi się 

pod koniec rozprawy w rozdziale 5.5. (zgodnie z numeracją cyframi arabskimi). Tutaj praca 

wykracza poza większość znanej mi literatury z zakresu studiów nad nacjonalizmem i poza 

ustalenia Antony’ego Smitha. Ten istotny przyrost wiedzy Autorka mogłaby jeszcze 

mocniej podkreślić, wpisując swoje badania bardziej jednoznacznie w międzynarodowe 

dyskusje badawcze i zaznaczając swój innowacyjny wkład w dotychczasowe ustalenia w 

podsumowaniu rozdziału o przemocy, które – jak na razie – jest bardzo krótkie 



Na potrzeby dyskusji nad pracą, a zwłaszcza na potrzeby wersji, która – mam nadzieję 

– wkrótce ukaże się drukiem, można by też nieco bardziej wyostrzyć cele porównania i 

wyróżnić aspekty teoretyczne. Dysertacja pomyślana jest przede wszystkim jako 

porównanie uniwersalizujące, podkreślające podobieństwa między Wiedniem a Warszawą. 

Jest to uzasadnione, jednakże dalej idące cele tego studium komparatystycznego powinny 

być lepiej doprecyzowane, także na poziomie teoretycznym czy konceptualnym. Czy chodzi 

np. o rozpracowanie ścisłego związku między duchowieństwem a radykalnie prawicowymi 

stowarzyszeniami studenckimi? Czy może raczej o nieskuteczność polityki partii 

rządzących, które od 1934 r. podejmowały działania przeciwko narodowym socjalistom i 

falangistom, ale szybko dotarły do granic tych działań na uniwersytetach? Byłyby to pytania 

i wymiary porównania bardziej związane z kontekstem politycznym aktywności organizacji 

studenckich, które stanowią główny temat pracy i, jak wspomniano, są innowacyjnie 

analizowane pod kątem samoradykalizacji. Wiele z tych aspektów porównawczych zostało 

omówionych w rozdziale 2.6, w niewystarczającym stopniu zostały one jednak 

uwzględnione w dalszej części pracy. Wskazane byłoby zatem dodanie bardziej 

szczegółowego podsumowania, które byłoby lepiej ukierunkowane na cele porównania, a 

także podkreślało wkład pracy w różne obszary badawcze. Może wówczas należałoby dążyć 

do opublikowania pracy w uznanej na świecie serii książkowej, jaką jest Austrian Studies 

Series w Purdue University Press, w której dotychczas nie opublikowano prawie żadnych 

badań komparatystycznych. Porównanie, jakiego dokonuje ta praca na poziomie 

empirycznym, jest w każdym razie bardzo produktywne i z pewnością zapewni jej 

międzynarodową recepcję, na jaką zasługuje. Oczywiście możliwe jest również wydanie 

niemieckojęzyczne, które spotkałoby się z zainteresowaniem w Austrii. 

Pani Mrzygłód swoją znakomitą pracą znacznie poszerzyła stan badań nad obiema 

uczelniami i wskazała na interesujące paralele między historią Polski i Austrii, a zwłaszcza 

prawicowo-radykalnych stowarzyszeń studenckich. W związku z tym wnoszę o 

wyróżnienie jej rozprawy doktorskiej (Summa cum laude). 

 

Wiedeń, 20.09.2021 

 
 


