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 ABSTRACT Not only the political parties or the authorities but also the student associations

 called "corporations" influenced the political character of the Republic of Poland

 in the mid-war period. Even though they had been established so as to develop
 the relations between the members and create a type of citizen — patriot, they were

 deeply involved in current politics.

 In Lvov, one of the most important cities in Poland in terms of culture and

 history there were four universities: University of Lvov, Polytechnic of Lvov,
 Academy of Veterinarian Medicine and University of International Trade. In three

 of them the associations had the rights to perform their activity. They mostly

 focused on political action and device like self education or participation in the
 humanitarian campaigns or the cultural events were the last in the string. Most

 of the students gathered in associations were nationalists and supported the polish

 national parties in the 20's and the 30's. Because of that the authorities in the early

 30's performed the changes in the educational system that reduced the privileges

 of the student organizations to the very low level.

 Associations had their own credo, symbols and a wide range of different

 customs. Despite the politics the students organized many official receptions and

 often invited the local notables to. Many of the VIP's were also the members of

 associations and supported them financially.

 The Second World War meant the ultimate ending to the organizations
 mentioned. Nowadays Lvov is the part of Ukraine and there are no polish
 universities or the student associations. Only in the University of Warsaw the

 traditions and customs of the "corporations" have been revived and maintained.
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 Studencki ruch korporacyjny miał w przedwojennej Rzeczypospolitej bogatą tradycję. Korporacje, będąc w istocie stowarzyszeniami elitarnymi i dobrowol
 nymi, poszczycić się mogły sporymi osiągnięciami pod względem wkładu w życie
 społeczne, prezentując za sprawą swych członków — części młodej polskiej inteligencji
 — niebagatelny potencjał myśli i działań. Z punktu widzenia czasu obecnego brać
 studencka w II Rzeczypospolitej stanowiła społeczność niezwykle czynną, a przy tym,
 co chyba najważniejsze, ze wszech miar ideową i oddaną sprawom, które uważała za
 nadrzędne dla narodu, społeczeństwa czy państwa.

 Związki, które popularnie zwie się korporacjami, sięgają swoimi korzeniami
 czasów zaborów, kiedy organizacje takie powstawały przede wszystkim poza ziemiami
 polskimi, głównie w niemieckich ośrodkach akademickich. Stąd na przykład w Polsce
 często używano wymiennie z określeniem „korporant" słowa „bursz", które pochodzi
 od niemieckiego wyrażenia die Burschenscbaft, oznaczającego — ni mniej, ni więcej —
 tylko korporację studencką1.

 w początKacn swego istnienia Korporacje nie cieszyły się ZDytnim poważaniem

 wśród polskiej studiującej młodzieży, a to głównie za sprawą ich niemieckiego po
 chodzenia oraz swoistego charakteru. Były postrzegane, chyba zresztą zasłużenie, jako
 organizacje, które co prawda wnoszą do życia studenckiego istotne wartości, jak bra
 terstwo, koleżeństwo czy pomocniczość, ale przede wszystkim naznaczone są piętnem
 marnowania czasu na pojedynki oraz wszelkiego rodzaju rozrywki, często kończące
 się zwykłymi burdami. Inaczej rzecz się przedstawiała na uniwersytetach zagranicz
 nych, np. w Wiedniu, Londynie, Lipsku czy Petersburgu, gdzie korporanci narodo
 wości polskiej, skupieni w danej organizacji, wytwarzali swego rodzaju wspólnotę
 narodową, która prócz podtrzymywania i krzewienia polskości była także istotnym
 forum samopomocowym. W wolnej już Polsce mieliśmy wreszcie do czynienia ze
 swoistym pluralizmem. Otóż obok korporacji, których członkowie oddawali się
 przede wszystkim rozrywce w różnorakiej formie2, począwszy od szerokiej gamy ba

 ' Dla polskich korporacji studenckich charakterystyczny był podział na członków czynnych i bier
 nych. Do pierwszej grupy zaliczali się tzw. barwiarze, uczestnicy podstawowej komórki organiza
 cyjnej, czyli Koła. Wspomniane określenie wywodzi się od barw organizacyjnych, różnych dla każdej
 korporacji, które obok dewizy (hasła), sztandaru, czapki i herbu należały do podstawowych symboli,
 którymi posługiwały się organizacje korporacyjne. Obok barwiarzy do grona członków czynnych
 zaliczali się także „fuksi" (fuksy), czyli kandydaci, którzy po spełnieniu konkretnych wymagań
 stawali się pełnoprawnymi uczestnikami Koła. Natomiast członków biernych zwano „filistrami".

 Byli to korporanci, którzy zakończyli już naukę, ale nadal byli członkami braci organizacyjnej przez
 prawo uczestnictwa i głosu we wszystkich statutowych organach czy permanentne podleganie
 jurysdykcji sądu korporacyjnego oraz obowiązek utrzymywania łączności z korporacją i wspierania
 jej „moralnie i materialnie". Zob. Centralnyj Derżawnyj Istorićnyj Archiw Ukrainy, misto Lviv
 (Centralne Państwowe Historyczne Archiwum Ukrainy, miasto Lwów - dalej: CDIA), Fond 754,
 opis 1, sprawa 1, k. 72-73.

 2 Rozrywkom korporantów nierzadko towarzyszyło spożywanie alkoholu. Według wspomnień człon
 ka korporacji ,Jagiellonia", Stanisława Swiatołdycz-Kisiela, spożywaniu np. piwa towarzyszyła cała,
 skomplikowana celebra: [...] Członkowie Tablicy Piwnej [spotkania mającego za przedmiot dobrą za
 bawę właśnie przy piwie — A.T.] mają prawo przepijać do siebie, pry czym nie przyjadę jest obradą piwną.
 Nie wolno tempie piwa samotnie - jest to karane posileniem, a nawet wyrzutnią, która jest pozbawieniem honoru
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 łów, wieczornic, kabaretów, a skończywszy na atakowaniu przeciwników ideowych
 drewnianymi pałkami, istniały także organizacje przesycone w całości treściami poli
 tycznymi, jak i takie, dla których istotna była przynależność narodowa członków
 (np. korporacje żydowskie, ukraińskie, niemieckie) czy chociażby wspólne zaintere
 sowania (np. sztuki piękne).

 Fundamentalną cezurą czasową dla powoływania przez studentów zrzeszeń
 korporacyjnych było odzyskanie przez Polskę po latach zniewolenia niepodległości
 w 1918 r. Jednakże walka o granice i utrzymanie zdobytej wielką daniną krwi kilku
 pokoleń niezawisłości państwowej nie wpłynęła na dynamiczny rozwój organizacyjny
 na samym początku istnienia II Rzeczypospolitej. Według jednego z badaczy dziejów
 uczelni lwowskich, Zbysława Popławskiego, okres rozkwitu dla ruchu korporacyjnego
 rozpoczął się w 1921 r., a więc w okresie, kiedy niepodległość wydawała się już ugrun
 towana3. Wtedy to młode pokolenie, rozpoczynające czy kontynuujące naukę już
 w Niepodległej, po okresie współudziału w walce o utrzymanie granic i niezawisłości
 państwowej przystąpiło z podziwu godnym dynamizmem do formowania wszelkiego

 rodzaju organizacji studenckich: samopomocowych, samokształceniowych, politycz
 nych czy tych, interesujących nas w tym przypadku, o charakterze korporacyjnym. Tym

 samym rozpoczął się proces budowy tzw. Rzeczpospolitej Akademickiej, nazwanej
 tak przez biorących bezpośredni udział w tych wydarzeniach oraz, niejako za nimi,
 przez badaczy zagadnienia4.

 Termin powyższy nie jest, jak się wydaje, ani przesadzonym sloganem, ani li tylko
 sentymentalnym ukłonem w stronę czasów młodości świadków wydarzeń — nie
 gdysiejszych studentów. O doniosłości udziału braci studiującej w życiu niepodległego
 państwa najlepiej zaświadczy charakterystyczna, znamienna opinia jednego z jej
 członków, sformułowana po latach. Oddajmy głos Wojciechowi Wasiutyńskiemu,
 członkowi korporacji „Aquilonia": Mjś/ę, ge bardzo niewielu ludgi średniego i młodego
 pokolenia gdaje sobie sprawę, jak niezwykle bujne było gycie organigacyjne studentów w niepodległej

 Polsce. W krajach nieuprgemysłowionych, a w okresie międzywojennym Polska wciągjesgcge do

 takich nalegała, studenci - g braku rogwiniętej klasy średniej - grają wielką rolę politycgną.

 Młodgiegpolska nie była jednak podobna dodgisiejsgej młodgiegy studenckiej krajów Trgeciego

 Świata. Nie była masą bugującą, którą co pewien cgas organigacje rewolucyjne podrywają do

 piwnego [...]. Stosuje się ją %a: rozlewanie trunku, sprzeciwianie się prezydium lub szarjom, podtrzymywanie

 stosunku piwnego z będącymi w wyrzutni, nieprzychylne przepijania przęz sZ<"Żi!> nie posilenie się na wydany rozkaz

 nie meldowanie prezydium obraz ' skandali piwnych [■··] — Comment Piwne, [w:] Polskie Korporacje Akademickie.

 Tradycje i zwycząje korporacyjne. Antologia, Warszawa 1994, z. 6, s. 22.

 Z. Popławski, Korporacje, [w:] Politechnika Twowska 1844-1945, red. J. Boberski, S. M. Brzozowski,
 K. Dyba et al., Wrocław 1993, s. 541; tego samego autora także m.in.: Dzieje Politechniki Lwowskiej
 1844-1945, Wrocław 1992; Politechnika Lwowska w latach 1844-1945: rodowody katedr, wykaz nauczycieli

 akademickich, dziedzictwo, Kraków 1999.

 Określenia takiego użył m. in. badacz dziejów organizacji studenckich Andrzej Pilch w fundamen
 talnym dziele zatytułowanym skądinąd „Rzeczpospolita Akademicka". Studenci i polityka 1918-193),
 wydanym w Krakowie w 1997 r. Tego samego autora także m.in.: Studencki ruch polityczny w Polsce
 w latach 1932-1939, Kraków 1972; Lewica akademicka w Polsce w latach 1918-1939, Kraków 1986; Prasa

 studencka 1918-1939: zarys historyczny, bibliografia, Kraków 1990.
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 demonstracji. Miała własną, tąłojoną i w dutjej mierzę nie^alejną od starszego społeczeństwa
 strukturg5.

 Nietrudno się domyślić, że do wspomnianej struktury należały także korporacje.
 Swoisty organizacyjny amalgamat, którego uwieńczeniem stało się powołanie we
 Lwowie na przełomie wiosny i lata 1923 r. federacyjnego Związku Narodowego
 Polskiej Młodzieży Akademickiej (ZNPMA) i Naczelnego Komitetu Akademickiego
 (NKA) — jako jego organu wykonawczego, składał się z następujących, obejmujących
 swym zasięgiem całość ziem Rzeczypospolitej, podmiotów: Ogólnopolskiego
 Związku Bratnich Pomocy (tzw. Bratniaków), Centralnego Związku Kół Naukowych,
 Centrali Związków Sportowych — Akademickich Związków Sportowych, Ogólno
 polskiego Związku Akademickich Kół Prowincjonalnych oraz istotnego dla nas
 Związku Polskich Korporacji Akademickich.

 ZNPMA pełnił rolę swego rodzaju parlamentu studenckiego, wyłanianego po
 przez ściśle określony akt wyborczy we wszystkich ośrodkach akademickich w Polsce.
 „lYząuuwi biuuciKJsJcmu, czyn inj\a, puupuiząuiAuwaiic uyiy ivncjàLuwc rvuuuiciy

 Akademickie, zawiadujące sprawami Związku w danym ośrodku uczelnianym. Jaką
 zatem pozycję w powyższej strukturze posiadał ruch korporacyjny? Odpowiedź na
 to pytanie jest dwojaka. Po pierwsze, prawie wszyscy korporanci należeli6 do orga
 nizacji o politycznym czy pomocowym charakterze7, a więc byli bezpośrednio zwią
 zani działaniami i decyzjami ZNPMA. Po wtóre, już w kwietniu 1921 r. w Warszawie

 po kilku spotkaniach ukonstytuował się wspomniany Związek Polskich Korporacji
 Akademickich (ZPKA), stanowiący strukturę naczelną życia korporacyjnego8 (jego
 prezes wchodził następnie jako jeden z wirylistów do składu Naczelnego Komitetu
 Akademickiego). Tak więc korporacje, posiadając w istocie jako pierwsze ogólnopol

 5 W Wasiutyński, Prawą stroną labiryntu. Fragmenty wspomnień, Warszawa 1996, s. 82.

 Statuty korporacyjne, których jednolity wzór ustalany był na szczeblu centralnym, przewidywały
 możliwość należenia korporantów do innych organizacji, np. § 34, pkt a) statutu Polskiej Korporacji
 Akademickiej stanowił, iż: Wszyscy członkowie korporacji mają prawo należenia: do wszelkich organizacji

 samopomocowych, naukowych, sportowych i innych; do organizacji ideowych, których ideologia nie wykazuje

 sprzeczności z deklaracją ogólnokorporacyjną (CDLA, Fond 754, opis 1, sprawa 1, k. 73).

 Według sprawozdania z działalności Polskiej Korporacji Akademickiej „Zagończyk" we Lwowie
 za czas od 1926 do 1927 r. na 35 członków (taki formalny status posiadali zarówno członkowie
 rzeczywiści - barwiarze, jak i kandydaci) 14 było zaangażowanych w działalność innych organizacji:
 np. Bronisław Zduńczyk byl także członkiem zarządu lwowskiego koła Młodzieży Wszechpolskiej,
 Mieczysław Poliszewski pełnił funkcję szefa Lwowskiego Związku Kół Prowincjonalnych,
 a Edward Kiernicki był prezesem Koła Polonistów Uniwersytetu Jana Kazimierza, a także pracował
 w Komitecie ds. sprowadzenia zwłok J. Słowackiego (CDIA, Fond 754, opis 1, sprawa 7, k. 48, 52).

 Do istotnych organów ZPKA należały: (a) struktury centralne - Zjazd ZPKA, Rada Naczelna i Pre
 zydium ZPKA (Zjazd był najwyższą instytucją ustawodawczą i sądową, tworzyli go delegaci ze
 wszystkich środowisk korporacyjnych; Rada Naczelna stanowiła surogat Zjazdu i posiadała wszyst
 kie kompetencje oprócz statutowych i sądowych, składała się z Prezesa ZPKA i delegatów środo
 wisk, przy czym jeden delegat przypadał na pięć korporacji; Prezydium Związku złożone było
 z sześciu członków, wybranych przez Zjazd lub Radę Naczelną i stanowiło właściwy organ wyko
 nawczy, wprowadzający w życie uchwały Zjazdu); (b) struktury miejscowe - Miejscowe Koło Mię
 dzykorporacyjne (MKM gromadziło wszystkich korporantów danego środowiska, było reprezen
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 ską reprezentację, uczestniczyły w procesie decyzyjnym „Rzeczpospolitej Akademic
 kiej", kształtując w istotnym zakresie jej oblicze i charakter.

 Myliłby się jednakże ten, kto uznałby, iż w łonie „Rzeczpospolitej Akademickiej"
 panowała jedność i zgoda. Nie było takowej ani w ZNPMA, ani w Związku Kor
 poracyjnym. Pierwszy był opanowany w zasadzie w całości przez młodzież związaną
 z obozem narodowym, czyli przez członków powołanej w 1922 r. Młodzieży Wszech
 polskiej, później Ruchu Młodych Obozu Wielkiej Polski, Sekcji Młodych Stronnictwa
 Narodowego czy ludzi związanych z secesyjnym Obozem Narodowo-Radykalnym9
 i jego efemerydami. Dlatego też młodzież o poglądach centrowych i lewicowych sta
 rała się powołać własną ogólnopolską reprezentację, a wyrazem takich dążeń było
 chociażby powołanie w 1924 r. tzw. Rad Akademickich i niedługo po tym zawiązanie
 Centralnego Komitetu Akademickiego10.

 Ruch korporacyjny przeżywał także spore trudności. Posiadający raczej jed
 noznaczny charakter endecki ZPKA został osłabiony wewnętrznie przez secesję kor
 poracji chrześcijańskich, które w październiku 1924 r. powołały własny Związek Pol
 skich Akademickich Korporacji Chrześcijańskich (ZPAKCH). Do Związku, z oczy
 wistych względów, nie wchodziły także organizacje sympatyzujące z obozem piłsud
 czykowskim" oraz korporacje mniejszości narodowych. Te ostatnie spotykały się
 z opozycją tak ze strony polskich akademików o poglądach prawicowych, jak i ze
 strony władz uczelnianych, które opierając się na ustawie o szkołach akademickich
 z 13. 07.1920 r., przyznającej m.in. senatom uczelnianym prawo zatwierdzenia i wyra
 żenia zgody na powołanie korporacji oraz wyznaczenie kuratora dla tejże, często od
 mawiały zatwierdzenia organizacji12. Doskonałe egzemplum stanowi m przypadek
 lwowskiej Żydowskiej Akademickiej Korporacji „Emunah"13.

 tantem ZPKA w danym środowisku i decydowało o wszystkich wystąpieniach korporacji na
 zewnątrz); (c) struktury sądownicze: Sąd Ogólnokorporacyjny i Miejscowe Sądy Międzykorpo
 racyjne (CDIA, Fond 754, opis 1, sprawa 6, k. 3-5).

 W korespondencji ZPKA w Warszawie do Lwowskiego Koła Międzykorporacyjnego anonsowano,
 iż nadzwyczajny V Zjazd Związku powinien się rozpocząć nie 21, lecz 20 listopada 1925 r., gdyż
 może to kolidować ze zjazdem Młodzieży Wszechpolskiej, mającym odbyć się w dniach 22 i 23
 listopada. Podkreślono przy tym, iż zmiana taka jest „życzeniem" wielu korporacji prowincjonalnych
 (CDIA, Fond 754, opis 1, sprawa 1, k. 25).

 A. Pilch, „Rzeczpospolita Akademicka"..., s. 172-176. Czytelnika zainteresowanego zmaganiami
 politycznymi organizacji młodzieży studiującej odsyłam do prac cytowanego autora, które w polskiej
 historiografii stanowią fundament dla wszelkich badań nad kwestią udziału studentów w życiu
 społecznym i politycznym.

 Dnia 1 maja 1932 r. korporacje prorządowe powołały w Warszawie tzw. Federację Polskich Kor
 poracji Akademickich, mającą ambicje zwalczać i w efekcie, z wykorzystaniem pomocy władz, zająć
 miejsce ZNPMA. Jednak zamierzenia te nie powiodły się: choć Związek Narodowy i wszystkie
 jego struktury po wejściu w życie tzw. ustawy jędrzejowiczowskiej w dniu 15 marca 1933 r. przestały
 legalnie istnieć, korporacje sanacyjne nie były w stanie dorównać sile organizacji korporacyjnych
 o zabarwieniu nacjonalistycznym.

 Senaty zatwierdzały także wstępnie statuty korporacyjne, które następnie musiały uzyskać akceptację
 Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

 Była ona jedną z najstarszych we Lwowie, jako że jej początki sięgają 1899 r. Wcześniej założono
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 W 1927 r. członkowie Komitetu Założycielskiego tej korporacji: Rudolf Schneck,
 Franciszek Bindel, Marceli Tauber oraz Marcin Stifel, wystąpili do Ministerstwa Wy

 znań Religijnych i Oświecnia Publicznego oraz do senatów: Uniwersytetu Jana Kazi
 mierza, Politechniki Lwowskiej, Akademii Medycyny Weterynaryjnej14, o zalegali
 zowanie statutu zgodnie z przepisami prawnymi z 1920 r. Choć uzasadniali swą pro
 śbę długoletnią tradycją i zasługami13, spotkali się z odmową wszystkich umocowa
 nych prawnie czynników decyzyjnych. Dla zilustrowania ich argumentacji warto przy
 wołać w tym miejscu fragmenty uzasadnień. W korespondencji z MWRiOP z dnia
 18. 02. 1928 r. Senat UJK stwierdzał, iż korporacja ma na uwadze cel polityczny, wyra
 2a)ący się w poprawieniu cptont&ow [.. .j ao pracy naci oaroapeniem naroau yaows/ziego, co

 miało stać w sprzeczności z przepisami ustawy w ten sposób, ipmają one [korporacje —
 A. T.] służyć nauce i ojcypnie a nie ropwojowi państw innych,6. Rada Profesorów AMW
 stwierdzała w piśmie do rektora UJK z dnia 1. 07. 1927 r., iż nie ma formalnych za
 rzutów do statutu „Emunah", aie zauważała, że jest jednak prpeciwną pe wpględów
 pasadnicpych i wychowawcych upnaniu tej, jak i podobnych niepolskich korporacji, gdyp stają się

 one, nawetjespcpeprped palegalipowaniem, powodem patargów i paburpeń mogągch ujemnie wpłynąć

 na tok pracy naukowej w wypsych ucpelniach, cpego smutnych pry kładów mogą dostarcyć

 uniwersytety pagranicpne, jak np. wiedeński, a nadto w nasych warunkach stają się powapną

 prpespkodą w harmonijnym pośyau ropmaitych narodowości tyjących i studiujących we Liwowie,

 jak świadcpą świepe pajścia ulicpne ostatnich dnixl. Wreszcie senat Politechniki w lutym

 jedynie wielonarodowy „Korpus Leopolia" (1893) oraz również żydowską „Kadimah" (1895); zob.
 Z. Popławski, Korporacje..., s. 540, Derżawnyj Archiw Lvivskoj Obłasti (Państwowe Archiwum
 Obwodu Lwowskiego, dalej: DAŁO), Fond 26, opis 14, sprawa 372, k. 17.

 Czwarta lwowska uczelnia, powołana w 1922 r. Wyższa Szkoła dla Handlu Zagranicznego, nie po
 siadała praw państwowej szkoły akademickiej i jako taka nie miała prawa do decydowaniu o losach
 korporacji. Dlatego np. Komitet Założycielski korporacji „Emunah" skreślił z listy założycieli stu
 denta WSdHZ, o czym informował dziekana UJK, Romana Longchampsa de Berier, przewodni
 czącego komisji ds. młodzieży przy Senacie UJ Κ (DAŁO, Fond 26, opis 14, sprawa 372, k.19).

 Pisano m.in., iż stowarzyszenie „Emunah", założone w 1899 r. przez grono akademików żydow
 skich, [...] y ryty nieustanną trwałą pracę na polu rozwoju ducha, pogłębienia kultury żydowskiej, wzajemnego

 współżycia, braterstwa, rozbudzenia poczucia godności i bonom akademika i obywatela, zyskało wśród społeczeń

 stwa lwowskiego, w szęzęgólnośa wśród młodzieży akademickiej, na powadze i zpuczęniu [...], (DAŁO, Fond 26,

 opis 14, sprawa 372, k. 17).

 Tamże, k. 20.

 Tamże, k. 21. Chodzi o wydarzenia, które rozegrały się we Lwowie w ostatnim tygodniu czerwca
 1927 r., gdy członkowie żydowskich korporacji wystąpili w barwach organizacyjnych - czapkach
 korporacyjnych, co zostało odczytane przez polskich korporantów jako obraza i doprowadziło do
 prawie tygodniowych starć ulicznych, w czasie których często interweniowała policja. Młodzież
 endecka usprawiedliwiała swój udział w zdarzeniach złamaniem przyrzeczenia, które trzy lata
 wcześniej, po podobnych zajściach spowodowanych identyczną przyczyną, zostało złożone przez
 przedstawicielstwo formacji żydowskich na tęce szefa policji we Lwowie w obecności delegata
 Senatu UJK. Wypadki te dały także podstawę LKM do domagania się od władz uczelnianych
 wszczęcia dochodzeń przeciw korporacjom żydowskim oraz o „bezwzględnie odmownego zała
 twienia wszelkich podań o zalegalizowanie niepolskich związków o charakterze korporacyjnym"
 (Zajścia uliczne we Lwowie, „ Słowo Polskie" 1927, nr 181, s. 9; Kto prowokował, „Słowo Polskie" 1927,
 nr 186, s. 1; CDIA, Fond 754, opis 1, sprawa 5, k. 2).
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 1928 r. stwierdzał lakonicznie, iż postanowił wydać opinię przeciwną zatwierdzeniu
 „Emunah" %e względów %asadniqychn. Ostatecznie w marcu 1928 r. zapadła rozstrzy
 gająca, negatywna oczywiście, decyzja MWRiOP, która odmawiała zatwierdzenia
 statutu Żydowskiego Związku Akademickiego „Emunah'"9.

 W lecie 1928 r. podobny los spotkał Korporację Ukraińskich Studentów UJK
 we Lwowie „Dnipro", co było tłumaczone przez Senat UJK zbyt dużą liczbą istnie
 jących korporacji20.

 Niezwykle trudno po latach ocenić, na ile podawane przez władze uczelni powo
 dy były istotne i prawdziwe. Z jednej strony, musiano kierować się dbałością i troską

 0 zapewnienie spoKoju na uczeiniacn, co w tym OKresie, wonec ogromu problemów
 polityczno-społecznych i rozpolitykowania młodzieży, graniczyło wręcz z cudem.
 Z drugiej strony, część grona profesorskiego wyrażała jasne sympatie polityczne, które
 mogły wpływać na takie, a nie inne traktowanie spraw organizacji młodzieży mniej
 szości narodowych. Wielu członków grona profesorskiego, jeśli nie było zdeklaro
 wanymi działaczami Narodowej Demokracji, to i tak popierało w jakimś stopniu
 politykę wzmacniania polskości na Kresach, w co doskonale wpisywała się walka
 polskiej prawicowej młodzieży o prymat w życiu nie tylko akademickim, ale i spo
 łecznym, politycznym i gospodarczym.

 Lwowskie środowisko korporacyjne, opanowane w przeważającym stopniu przez
 młodzież endecką, było czwartym co do liczebności w skali całego kraju. Szczegółowe
 dane dotyczące liczby i liczebności organizacji lwowskich, zrzeszonych w miejscowym
 Kole Związkowym, przedstawiają poniższe, sporządzone na podstawie danych z 1927
 1 1928 r.. zestawienia.

 Lwowskie środowisko korporacji związkowych należących do ZPKA charak
 teryzowała spora ekspansywność. Wyrażała się ona w dwojaki sposób, mianowicie
 w rozciąganiu swoich wpływów i opanowywaniu organizacji uznanych za pokrewne
 oraz w zaciekłym zwalczaniu stowarzyszeń uznawanych de facto za wrogie.

 Pierwsze zjawisko odnosiło się przede wszystkim do korporacji skupionych
 w Lwowskim Środowiskowym Kole Zjednoczenia Polskich Akademickich Korporacji
 Chrześcijańskich. W roku 1928 należały do niego następujące organizacje: „Orlęta"21,
 „Ikaria", „Promethea", „Swentowid" oraz „Szczerbiec"22, zbliżone pod względem
 ideowym w bardzo istotnym stopniu do formacji związkowych, różniąc się od nich
 w zasadzie jedynie podkreślaniem misji krzewienia wiary, wychowania i tradycji
 chrześcijańskich (w owym okresie nie było to jednak przeszkodą, gdyż dla prawicy

 DAŁO, Fond 26, opis 14, sprawa 372, k. 23.

 Tamże, k. 22.

 DAŁO, Fond 26, opis 14, sprawa 973, k. 2,5.

 W czasie procedury legalizacyjnej na UJK, która miała miejsce wiosną 1928 r., pełnomocnik władz
 uczelni ds. młodzieży R. Longchamps de Beriet doprowadził do zmiany nazwy korporacji na
 „Orlęta Kresowe" sugerując, iż [...] obecna [nazwa - A.T.] moye wywoływać nieporozumienia zę względu

 na istniejące we Lwowie pojecie Orląt i ich odznaki (DAŁO, Fond 26, opis 14, sprawa 971, k. 6).

 CDIA, Fond 754, opis 1, sprawa 7, k. 63; Z. Popławski, Korporacje..., s. 542.
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 narodowej w Polsce, a pod wpływami jej znajdowały się korporacje Związku, roz
 począł się proces zespalania doktryny nacjonalistycznej z katolicyzmem).

 Aby zobrazować istotę charakteru korporacji chrześcijańskich, odwołajmy się
 bezpośrednio do statutu jednej z nich, wspomnianych już „Orląt Kresowych". Funda
 mentalny dla charakteru organizacji § 6 brzmiał jak następuje: Zadaniem Kljest wycho
 wanie swych członków w duchu narodowym i katolickim [tak w oryginale — A. T.], zgodnie

 Z tradycjami Narodu Vols kiego, a w szczególności: 1) Wyrabiać przyszłych pełnowartośaowych

 Tabela 1

 Korporacje w Polsce

 Srodowisko

 korporacyjne
 Liczba

 kandydatow
 Liczba

 czionkow
 Liczba

 filistrow

 Ilosc

 korporantow
 w stosunku

 do studentow
 w %

 Warszawa  25  862  1046  5,3

 Poznari  17  791  255  2,4

 Krakow  9  295  113  4,5

 Lwow  10  395  116  4,6

 Gdansk  4  157  243  53

 Wilno  5  205  380  9

 Lublin  2  57  17  17

 Cieszyn  1  37  65  30

 Ogotem:  73  2805  2235  7,3 (14*)

 Według cytowanego dokumentu liczba ta oznacza procentowy udział korporantów w ogólnej liczbie
 studiujących po odliczeniu tych studentów, którzy według przepisów korporacyjnych nie kwalifikowali się do

 przyjęcia, tj. nie-Polaków, kobiet, studentów wydziałów teologicznych (źródło: CDI A, Fond 754, opis 1, sprawa 6, k. 2 (s. 3)

 — Sprawozdanie z. działalności Związku Polskich Korporacji Akademickich zp rok, 1927, Warszawa 1928)23.

 Prócz wymienionych w zestawieniu w latach 1929-1931 we Lwowie powstały następujące kor
 poracje należące do ZPKA: „Tytania" (1929), „Bellona" (1930), „Avanguardia" (1930), „Śląsk"
 (1931), „Slavia" (1931), „Silvania" (1931), „Lutycya" (1934-35; z „Lutyko-Venedyi") - Z. Popławski,
 Korporacje..., s. 542; Tenże, ZPKA w latach 1921-1939, [w:] Polskie Korporacje Akademickie, Warszawa
 1995, z. 9, s. 13, 21, 36, 46, 63-64.
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 Tabela 2

 Lwowskie korporacje

 Srodowisko

 korporacyjne
 Liczba

 cztonkow
 Liczba

 filistrow
 Liczba
 fuksow

 Lutyko-Venedya  149  55  25

 Leopolia  24  45  21

 Znicz  20  39  13

 Gaskonia  22  36  15

 Scytia  19  28  23

 Aquitania  8  55  30

 Aragonia  5  27  14

 Zagonczyk  13  23  15

 Obotritia  5  24  -

 Roxolania  1  35  -

 Cresovia Leopoliensis 4  25  -

 Ogotem:  270  392  156

 Źródło: CDI A, Fond 754, opis 1, sprawa 7, k. 46.

 obywateli, wpajając w nichpocyuńe karności, obowiązkowości, odpowiedzialności itp., wykorzeniając

 analogiczne wady ich charakterów. 2) Wpajać poczucie zdrowego honoru i zasad etycznego
 postępowania, opartych bezkompromisowo na etyce katolickiej. 3) Być czynnikiem twórczym na

 Kresach Wschodnich, pracując na tym terenie oświatowo, uświadamiając i umacniając szerokie masy

 w ich przynależności narodowej, ucząc je, jak w ramach etyki katolickiej i praw obowiązujących

 na terenie Państwa Polskiego, organizować się społecznie i skutecznieprzęawdzjałać destruktywnej

 robocie wrogów Kościoła, Narodu i Państwa. 4) Pielęgnować stare, dobre tradycje Narodu Polskiego

 i wszystkie dodatnie cechy jego charakteru [.. .]24.

 Pod przytoczonym powyżej obszernie fragmentem statutu23 podpisałby się każdy
 ideowy narodowiec tamtego okresu. Na uwagę zasługuje nawet zbieżność wykorzy

 DALO, Fond 26, opis 14, sprawa 971, k. 8-17.

 Trzeba jednak przyznać, iż nie wszystkie korporacje chrześcijańskie przyznawały się aż tak wyraźnie
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 stania frazy „Kościół, Naród i Państwo" z identycznym tytułem wcześniej opubliko
 wanej pracy wodza endecji, Romana Dmowskiego, która była pierwszym z cyklu
 Zeszytów Programowych powołanego w grudniu 1926 r. Obozu Wielkiej Polski
 (OWP)26. Co więcej, wielu znanych działaczy Narodowej Demokracji było prominen
 tnymi członkami rzeczonych korporacji. Warto chociażby wspomnieć o Marszałku
 „Orląt Kresowych" Jerzym Ruebenbauerze27, jednym z oboźnych powiatowych Dziel
 nicy Lwowskiej OWP, oraz o członku tej samej formacji politycznej, Edwardzie Mon
 talbettim, należącym do „Scythii"28.

 Zbieżność ideowa, a w wielu przypadkach także personalna, zachęciła Lwowskie
 Koło Międzykorporacyjne (LKM) do zabiegów zmierzających do zjednoczenia oby
 dwu lokalnych central korporacyjnych. Rozmowy były prowadzone w połowie roku,
 przy czym stanowisko LKM cechowała z jednej strony ostrożność, a z drugiej swoista
 taktyka, którą śmiało można określić jako przebiegłość.

 W Kole związkowym po odbyciu kilku zebrań widoczna była ostrożność wyni
 kfliara y nrakn iprlnn'zncir'znpi rminii mipîçrrwupo-r» 'ziprlnrir-zpnirrurprrr» rn rlo

 rozmów o połączeniu oraz z tymczasowego niepodjęcia tej kwestii przez ZPKA
 w Warszawie, skutkującego brakiem konkretnych instrukcji. Niemniej jednak LKM
 powołało do życia w czerwcu 1928 r. Komisję Porozumiewawczą, której przewodził
 Jan Bielecki z „Lutyko-Venedyi"29. Rozpatrywała ona wszelkie „za i przeciw" zjed
 noczeniu, przy czym wskazywano na fakt, iż podjęcie współpracy, do której obie stro
 ny wyrażały jednoznaczną chęć, mogłoby doprowadzić do zlikwidowania we Liwowie
 korporacji chrześcijańskich i włączenia ich do korporacji związkowych30.

 Stanowisko powyższe uzasadniano szczególną sytuacją terenu działania, na któ
 rym wszystkie organizacje powinny jednoczyć się pod hasłem obrony polskości i pol
 skiego stanu posiadania. Krytykowano tym samym sytuację w innych ośrodkach aka
 demickich, gdzie działały obydwie centrale korporacyjne, uznając to jednocześnie za
 „niewskazane dla Lwowa". Prócz tego działacze LKM wskazywali, iż w razie kon
 fliktu między Kołami społeczeństwo lwowskie mogłoby się opowiedzieć za forma
 cjami chrześcijańskimi właśnie ze względu na podkreślane przez nie związki z religią.

 Koło związkowe ostatecznie wystąpiło do Lwowskiego Środowiskowego Koła
 ZPAKCh z propozycją kontynuowania rozmów zjednoczeniowych. Według doku

 do wpływów endeckich; np. w statucie założonej w 1929 roku „Constantii Leopoliensis" kluczowe
 sformułowania były bardziej stonowane: korporacja [...] wychowuje snych członków w duchu Kościoła

 Katolickiego i polskiej tradycji narodowej, wyrabia karność, ofiarność dla sprany publicznej, orazprygotowuje do

 Życia obywatelskiego [...], (DAŁO, Fond 27, opis 3, sprawa 1731, k. 9-10).

 R. Dmowski, Kościół, Naród i Państwo, Warszawa 1927.

 W dokumentach spotyka się także pisownię: Rubenbauer.

 CDIA, Fond 754, opis 1, sprawa 7, k. 13; DAŁO, Fond 26, opis 14, sprawa 971, k. 5. O losach
 OWP w Polsce południowej autor niniejszego tekstu pisze w pracy zatytułowanej Obóz Wielkiej
 Polski w Małopolsce, 1926-1933, Kraków 2004.

 Dwoma innymi członkami zostali: Czesław Lang z „Aragonii" oraz Władysław Miedyński
 z „Zagończyka" (CDIA, Fond 754, opis 1, sprawa 7, k. 47, 48).
 Tamże.
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 mentów liczono także, iż w czasie ich trwania będzie można pójść na niewielkie ustęp
 stwa, choć bardziej jednak spodziewano się możliwości wykorzystania faktu, iż lwow
 skie korporacje chrześcijańskie — jak to oceniano — nie są silnie zespolone z ZPAKCh
 w Warszawie, gdzie także miała panować atmosfera konfliktów31.

 Ostatecznie do formalnego połączenia nie doszło. Zachowano jednakże łączność
 ideową i przede wszystkim związki personalne.

 Sporym problemem dla prawicowych defacto korporacji było skłanianie się części
 organizacji ku obozowi rządowemu, szczególnie na przełomie lat 20. i 30. W tym
 czasie okazało się, iż niektóre korporacje, jak „Promethea" i „Bellona", posiadające

 . τ f j„i_

 uvl^u olclccuo ν,ί/ΐυιιινυ w ivaiiujuuj^yjvii w juivi'i, uwnwiiaij jaoïiv^gw w jouiyjix^iiia w

 większości endeckiej. W styczniu 1931 r. zajęły stanowisko prorządowe w kwestii
 uwięzienia przywódców opozycji w twierdzy brzeskiej, czemu dały wyraz w artykule
 zamieszczonym w lwowskim „Słowie Polskim" i — co więcej — 19 marca tegoż roku
 wzięły udział w defiladzie urządzanej rokrocznie w dniu imienin Marszałka Józefa
 Piłsudskiego, w czym, jak wspomina korporant Z. Popławski, [...] nigdy dotychczas
 Żadna korporacja akademicka we Lwowie nie brała udziału [...]. Efektem defilady było
 nawiązanie do starego endeckiego zwyczaju — młodzież narodowa obrzuciła masze
 rujących jajami, co było nawet powodem pojedynku, w którym brali udział: prezes
 LKM Zdzisław Kuciński i członek powołanej w 1931 r., prorządowej „Fidelii Leo
 poliensis"32 Bronisław Haczewski33.

 Jasne było także, iż władze LKM nie będą tolerować takiej sytuacji. W maju
 1931 r. wydano decyzję, w której komunikowano Senatowi UJK, iż „Promethea" jest
 z Koła „wykluczona". Podobny los spotkał „Bellonę"34.

 Trzy powyższe korporacje były twórczyniami wspominanej już prosanacyjnej
 Federacji, do której w latach następnych przystąpiły jeszcze: „Chrobria Leopoliensis"
 w 1931 r., „Kadra" w 1932 r. i „Gdynia" w 1935 r.35 Za najbardziej znaczącą pod
 względem wpływów politycznych można uznać „Fidelię", która gromadziła działaczy
 Legionu Młodych. Prócz tego w listopadzie 1931 r. otrzymała z rąk dowództwa VI
 Okręgu Korpusu gwóźdź pamiątkowy Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsud
 skiego, a także pismo gratulacyjne od Szefa Gabinetu Ministra Spraw Wojskowych36.

 Tamże, k. 48, 49, 50.

 W statucie tejże, uchwalonym w czerwcu 1931 r. czytamy: [...] Polska Korporacja Akademicka „Fidelia

 Leopo/iensis"jest ideom-wychowawcym stowarzyszeniem polskiej, męskiej młodzieży akademickiej, mającem na

 celu przygotowanie swych członków do pracy obywatelskiej dla dobra Państwa Polskiego, jako instrumentu misji

 dziejowej Narodu Polskiego [...], (DAŁO, Fond 26, opis 14, sprawa 1334, k. 3). Trudno o bardziej jed
 noznaczne wyrażenie łączności z ideami głoszonymi przez twórców tzw. ideologii państwowej.

 Z. Popławski, Polskie Korporacje..., s. 13. Bronisław Haczewski był prominentnym działaczem
 lwowskiego (Akademickiego) Związku Pracy dla Państwa „Legion Młodych".

 DAŁO, Fond 26, opis 14, sprawa 972, k. 5. Owczesnv szef LKM, Adam Macieliński, który decyzje
 wymienione zatwierdzał, był znanym działaczem Młodzieży Wszechpolskiej i OWP.

 Z. Popławski, Korporacje..., s. 542.

 DAŁO, Fond 26, opis 14, sprawa 1334, k. 11.
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 Pod względem oddziaływania na brać studencką i społeczeństwo prym wiodły
 zdecydowanie organizacje skupione w LKM, dystansując przy tym w znacznym stop
 niu korporacje Federacji. Wynikało to z taktyki „młodych" obozu narodowego, którzy
 starali się wnikać w większość organizacji społecznych i przejmować w nich kierow
 nictwo, co do perfekcji doprowadzili działacze narodowo-radykalni w latach 30.

 Podstawą wszystkiego była oczywiście odpowiednia indoktrynacja i dobór wła
 snych członków, co stało się możliwe dzięki dyrektywie ZPKA w Warszawie z kwiet
 nia 1927 r., wynikającej z uchwał IV Zjazdu korporacji związkowych, zgodnie z którą
 każdy członek formacji należącej do ZPKA musi należeć do ZNPMA37. Tym samym
 korporanci niezaangażowani wyraziście w politykę zostali włączeni odgórnie w sferę
 oddziaływań prawicy narodowej.

 Po „wypadkach majowych", w drugiej połowie 1926 r., LKM nakładał obowią
 zek wstępowania korporantów do Stowarzyszenia „Straż Narodowa", które do swego
 rozwiązania w Małopolsce Wschodniej w połowie 1927 r. było główną siłą uderze
 ninwa narnrlnwrAw r>rcm7rła wt orkimlonr» r\ r»t"7\7m nerwik i t-%f7T7_

 należności członków korporacji do Straży, w dalszym ciągu zalecano jednakże popar
 cie jej akcji werbunkowej38.

 W drugiej połowie 1928 r. LKM, na prośbę endeckiej wtedy i jeszcze przez dłuż
 szy czas Lwowskiej Chorągwi Związku Hallerczyków, podjęło decyzję o pomocy tejże
 w zakładaniu tzw. Drużyn Błękitnych w powiatach39.

 Bogata sieć wpływów LKM wzmacniała się jeszcze przez nadawanie miejsco
 wym notablom tytułu „filistra honoris causa" danej korporacji i przyjmowanie ich
 do grona braci członkowskiej.

 Ze sporządzonego w dniu 5 lutego 1931 r. spisu członków korporacji „Scythia"
 dowiadujemy się, iż do grona „filistrów h. c." korporacji należeli: gen. inż. Władysław
 Sikorski, prof. dr inż. Kasper Weigel i prof. ks. dr Adam Gerstman40. Z kolei do grona

 „filistrów h.c." korporacji „Leopolia", wedle stanu z 1931 r. zaliczali się, oprócz wy
 mienionych, także profesorowie: Wilhelm Bruchnalski, Jan Czekanowski, Zdzisław
 Próchnicki, Józef Siemiradzki i Stanisław Starzyński, oraz ordynat Włodzimierz hra
 bia Dzieduszycki i dyrektor Banku Ziemskiego Jan Rozwadowski. W grupie filistrów
 rzeczywistych (tzn. członków korporacji, którzy ukończyli studia), znajdziemy tak
 znanych uczonych, jak prof. Antoni Deryng czy — później — dr Henryk Batowski. Do

 tego grona zaliczali się również znani zarówno we Lwowie, jak i na ogólnopolskiej
 scenie politycznej działacze partyjni, jak np.: Tadeusz Bertoni, Mieczysław i Tadeusz

 Piszkowscy czy Zdzisław Stahl, przy czym ten ostatni z sukcesami łączył karierę nau
 kową z zaangażowaniem w politykę41.

 CDIA, Fond 754, opis 1, sprawa 16, k. 185.

 CDIA, Fond 754, opis 1, sprawa 5, k. 44, 61.

 CDIA, Fond 754, opis 1, sprawa 7, k. 5.

 CDLA, Fond 754, opis, 1, sprawa 11, k. 65-66.

 Tamże, k. 107. Biogram Z. Stahla autorstwa Rafała Habielskiego w: Polski Słownik Biograficzny,
 Kraków 2002, z. 170, s. 473-478.
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 Obok problemów, które wynikały z kłótni i różnorakich starć pomiędzy forma
 cjami korporacyjnymi, organizacje te zmagały się cały czas z nieufnością części grona
 profesorskiego i społeczeństwa miasta Lwowa i okolic. Wynikało to z działań, jakie
 podejmowali członkowie korporacji, szczególnie na forum politycznym. Dobrym
 przykładem jest tutaj tragiczne w przebiegu i skutkach zdarzenie z nocy z 26 na 27
 listopada 1932 r., wskutek którego śmierć poniósł fuks „Lutyko-Venedyi"42 Jan
 Grodkowski. Wtedy to wracająca z komersu grupa korporantów została w samym
 centrum miasta zaatakowana przez osoby z żydowskiego lumpenproletariatu. Rany
 kłute zadane Grodkowskiemu w serce okazały się śmiertelne. Pomimo natychmias
 towej akcji Policji Państwowej, zatrzymania i późniejszego osądzenia sprawców, zda
 rzenie to dało początek bardzo poważnym zajściom antyżydowskim w mieście, trwa
 jącym kilka dni. W ich trakcie m. in. zawieszone zostały zajęcia na UJK i Politechnice,
 obrabowano wiele sklepów i spalono stadion klubu sportowego „Hasmonea". Sytu
 acja zaczęła się stopniowo stabilizować od 29 listopada, kiedy do Lwowa przybyły
 posiłki ze szkoły policyjnej w Mostach Wielkich.

 Także w latach późniejszych data śmierci Grodkowskiego była pretekstem dla
 młodzieży endeckiej, aby w rocznicę tragicznego wydarzenia atakować członków spo
 łeczności żydowskiej z niszczeniem ich mienia włącznie. Należy jednak z całą mocą
 zaznaczyć, iż nie wszystkie wymienione powyżej czyny były dziełem młodzieży. Gros
 z nich, szczególnie rabowanie sklepów i część ataków na oddziały policyjne, było
 dziełem marginesu społecznego, który wykorzystał niewątpliwy stan przejściowej
 anarchii. Nie wolno zapominać także o udziale w tych wydarzeniach wrogich państwu
 grup komunistycznych, starających się wykorzystać ogólne zamieszanie dla zrewol
 towania ludności poprzez nawoływanie do rabunków oraz wydawanie ulotek, w któ
 rych podszywano się pod młodzież studencką43. Jednakże do wytworzenia atmosfery
 zagrożenia polskości i tym samym czynnego przyłożenia ręki do radykalnych wystą
 pień przyczynili się, niestety, bez wątpienia także korporanci należący do organizacji
 zrzeszonych w LKM44.

 Brak zaufania ze strony władz uczelnianych spowodowany był także złą sławą,
 po części zawinioną przez polskich studentów z racji awanturniczej tradycji orga
 nizacji korporacyjnych. Jeszcze w styczniu 1924 r. rektor Politechniki Lwowskiej,

 CDIA, Fond 754, opis 1, sprawa 11, k. 34.

 Autor pisze o tym szerzej w wymienionej już w tym artykule pracy o OWP w Małopolsce. Patrz
 także: J. Żyndul, Zajścia antyżydowskie w Polsce w latach 1935-1937, Warszawa 1994.

 Oto, co na kartach swojego pamiętnika zanotował o tych wydarzeniach ich świadek, członek lwow
 skiej gminy żydowskiej, wtedy wiceprezydent Lwowa, Wiktor Chajes: 2 grudnia 1932; Ustopad jest
 feralnym dla Polski. Mamy %a sobą straszny tydsjeń. Endecka młodzież nysy skala przypadkowe zabójstwo (ofiarą

 jest pijany akademik) popełnione w bijatyce, jakiś baciary (Żyd) pobił i zfbił akademika (katolika). Stało się

 to w nocy, obok szynku, z którego obie grupy uyszjy. To takie proste. Smutne, ale proste. Endecja zaciera ręce.

 Zaczyna się od ny bijania szyb, bicia Żydów. Trzy dni pełne strachu, irytacji, oburzenia. Starosta grodzęki kompletnie

 słaby i nieudolny, wojewoda - tchórzy (zresztą czjowiek sympatyczny), rektorowie manifestacyjnie idą zęa pogrzebem

 Zabitego w bójce (pijanego) awanturnika, endeja podsyca, judzi, dolewa oliwy do ognia. Żydzi bezbronni (Semper

 Fidelis. Pamiętnik Polaka nyznania mojżeszowego ζ lat 1926-1939, Kraków 1997, s. 138).
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 prof. Julian Fabiański, w liście do rektora UJK tak oceniał rolę korporacji przy okazji
 spraw}' legalizacji „Leopolii": [...] tworzenie w Polsce korporacji,przeszczepionych zNiemiec

 na nasz zupełnie odmienny teren, wywiera bardzo niekorzystny wpływ na życie młodzieży

 akademickiej, przyczyniając się do marnowania czasu na bezmyślne zebrania i życie knajpowe,

 występy publiczne w operetkowych kosńumach, pojedynki nakaząne między s°b<h a wszęzynane

 Z najbłahszych powodów z obgmi - i zupełne zaniechanie życia intelektualnego, choćby je statuty

 w jak najpiękniejszych słowach nakazywały. Korporacja „Peopo/ia" była jedyną, jaka istniała

 przed kilkunastoma laty na terenie lwowskim: była nieustannym źpódłem waśni i burd i w zet

 knięciu jej członków z innymi spośród młodzieży akademickiej i mieszkańcami miasta, wszczy

 nanych z łada powodu w czasie nieofijalnych „spacerów" korporantów, tudzież w restauracjach,

 kawiarniach, i innych miejscach publicznych zebrań. Być może, Że nowa korporacja ma tylko

 wspólność nazwy Z dawną, nazwa ta jednak budzi niemiłe wspomnienia po dawnej i obawy, żę

 i ta, z natury swojego ustroju, pójdzie śladami dawnej [.. .]45.

 Lata 1932-1933 stanowiły ważną cezurę dla działalności w zasadzie wszystkich
 organizacji młodzieży akademickiej, bowiem w tym okresie kolejni ministrowie
 WRiOP, Sławomir Czerwieński i Janusz Jędrzejewicz, przygotowali projekty ustaw,

 które po ich uchwaleniu i wprowadzeniu wiosną 1933 r. w bardzo poważnym stopniu
 ograniczały autonomię wyższych uczelni. Posunięcie to było spowodowane dążeniem
 władz sanacyjnych do osłabienia bastionu Narodowej Demokracji, jakim bez wąt
 pienia były szkoły wyższe, i zastopowania tzw. akcji antyżydowskiej, prowadzonej
 przez młodzież narodową od początku dekady46.

 Konkretnymi skutkami, które dotknęły ZPKA, LKM oraz ZNPMA i NKA, było
 ich automatyczne rozwiązanie i delegalizacja, ponieważ w myśl nowych przepisów
 istnienie związków międzyuczelnianych było zakazane. W konsekwencji oznaczało
 to niemożność działania organów centralnych i ich przedstawicielstw w danych śro
 dowiskach akademickich. Co więcej, także w danym mieście uniwersyteckim organi
 zacje z różnych uczelni nie mogły tworzyć żadnych wspólnych struktur. Całokształt
 przeprowadzonych zmian oznaczał de facto i de jure formalną likwidację „Rzecz
 pospolitej Akademickiej"; choć nie oznaczał zaprzestania działalności przez związki
 polityczne czy korporacje, to czynił niemożliwym podjecie jakiejkolwiek wsnólnei

 akcji, z którą miałyby się liczyć władze uczelni czy też organy państwowe4.
 Pomimo rozlicznych przeszkód organizacje korporacyjne we Lwowie działały

 nadal, czynnie uczestnicząc w życiu akademickim aż do wybuchu wojny (a nawet
 i później) w sposób konspiracyjny (np. „Slavia"). Organizacje chrześcijańskie w dru

 45 DAŁO, Fond 27, opis 3, sprawa 184, k. 15.

 46 Szerzej patrz: Sz. Rudnicki, Ustawa o sokołach akademickich z 15 marca 1933 roku, „Więź" 1985,
 nr 4-6; zob. także A. Pilch, „Rzeczpospolita Akademicka"..., s. 298-306; Tenże, Studencki ruch
 polityczny···, s. 129-140.

 47 Już w lutym 1932 r. Sąd Akademicki UJK wdrożył postępowanie dyscyplinarne wobec działaczy
 Lwowskiego Komitetu Akademickiego, oczywiście także należących do korporacji i MW: Marianowi
 Rojkowi, Zbigniewowi Langowi, Adamowi Macielińskiemu i Wiesławowi Laskowskiemu. Podsta
 wowym zarzutem była działalność w „niezatwierdzonym ZNPMA, NKA względnie miejscowym
 Komitecie Akademickim" (DAŁO, Fond 26, opis 14, sprawa 1336, k. 5, b6, 7, 17, 18, 20, 21).
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 giej połowie lat 30. zmagały się z kryzysem, który cechował odpływ członków, co
 prowadziło do wymuszonych fuzji, np. połączenia „Orląt Kresowych", „Szczerbca"
 i „Swentowida". Korporacje prorządowe zaczęły w tym okresie zanikać, co można
 przypisać rozłamom, które dotknęły sanacyjne organizacje młodzieżowe, choćby Le
 gion Młodych.

 W konkluzji zasadne wydaje się zadanie pytania o dziedzictwo korporacji lwow
 skich, o to, co z ich dziejów przetrwało i być może jest aktualne do dziś. Z całą pew
 nością uniwersalnymi pozostały zasady braterstwa, pomocniczości, pracy na rzecz
 państwa i narodu, na rzecz rozwoju samego siebie, grupy i środowiska. Same zwy
 czaje, których bogactwo jest niezmierne, kultywowane są, czy przynajmniej część
 z nich, przez istniejące na Uniwersytecie Warszawskim zrzeszenia korporacyjne48.

 W samym Lwowie nie ma już polskich korporacji, uczelni i tego, co najważniejsze
 — polskich studentów. To, co pozostało, to bogata tradycja korporacyjna, która stała
 się częścią dziedzictwa działających i mających się dobrze lwowskich wszechnic:
 Uniwersytetu — obecnie im. Iwana Franki, Politechniki, Akademii Medycyny Wete
 rynaryjnej4''. Prócz tego w samym mieście napotkać można miejsca, gdzie tętniło życie
 fuksów, komilitonów i filistrów. Jednym z nich jest osnuty legendą jeszcze w opisy
 wanych tu czasach Dom Akademicki im. Adama Mickiewicza przy ul. Łozińskiego 730
 (obecnie Hercena), w którego murach autor niniejszego szkicu miał okazję spędzić
 jakiś czas.

 Dr Adrian TYSZKIEWICZ, ur. 1975 r., w 1999 r. ukończył politologię na Uni
 wersytecie Jagiellońskim. Na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ
 obronił pracę doktorską zatytułowaną Obó% Wielkiej Polski w Małopolsce, 1926-1933
 (2002). Asystent w Zakładzie Historii Polski Współczesnej Instytutu Nauk Politycz
 nych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Jego zainteresowania naukowe skupiają się
 wokół problematyki związanej z historią i myślą polityczną II Rzeczpospolitej.
 Publikował w paryskich „Zeszytach Historycznych".

 Zainteresowanych zwyczajami korporantów odsyłam do przedwojennych wydawnictw - roczników
 korporacyjnych, oraz do cyklu cytowanych już w tej pracy zeszytów Polskie Korporacje Akademickie,
 które wychodziły w Warszawie w latach 90.

 W czwartej wyższej uczelni Lwowa, Wyższej Szkole dla Handlu Zagranicznego, działającej pod
 zmienioną nazwą do tej pory, korporacje nie prowadziły swojej działalności, o czym wspomniano
 wcześniej.

 Słynny „Łoziniec" udzielał gościny m. in.: Lwowskiemu Kołu Młodzieży Wszechpolskiej, Bratniej
 Pomocy UJK, Czytelni Akademickiej UJK, Lwowskiemu Kołu Korporacyjnemu i Lwowskiemu
 Komitetowi Akademickiemu.
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