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1. Pocz tki studenckich stowarzysze  i organizacji 

Wej cie Galicji na drog  autonomii doprowadzi o do powstania studenckich 

organizacji samopomocowych i kulturalno-naukowych. 

Pocz tki stowarzysze  studenckich w Galicji si gaj  1855 roku, kiedy to  

15 stycznia tego  roku studenci Uniwersytetu Lwowskiego na swoim zebraniu  

w auli z o yli kwot  154 z otych re skich na cele pomocy kole e skiej oraz po-

wo ali Towarzystwo Bratniej Pomocy S uchaczów Wszechnicy Lwowskiej. 

Podj te starania o zalegalizowanie dzia alno ci stowarzyszenia zako czy y si  

pozytywnie dopiero po dziesi ciu latach, bowiem 29 grudnia 1865 roku Na-

miestnik zatwierdzi  statut stowarzyszenia. W nast pstwie tej decyzji 1 kwietnia 

1867 roku powo ano równie  pierwsze polskie studenckie naukowe towarzystwo 

akademickie pod nazw  Czytelnia Akademicka we Lwowie1.  

Kolejnymi stowarzyszeniami akademickimi we Lwowie by y: Towarzystwo 

Bratniej Pomocy S uchaczów Politechniki (1866), ydowskie Towarzystwo ku 

Wspieraniu S uchaczów Wszechnicy, Rygorozantów, Praktykantów Koncepto-

wych i Auskulantów(1867), Towarzystwo Biblioteki S uchaczów Prawa (1875), 

Towarzystwo Bratniej Pomocy S uchaczów Akademii Weterynaryjnej (1892). 

Najpó niej powsta a Biblioteka S uchaczów Medycyny Wszechnicy Lwowskiej 

(1903). W 1892 roku istnia y we Lwowie 262 ró ne stowarzyszenia, w tym izra-

elickich 89 (g ównie religijnych i dobroczynnych) oraz 36 o wiatowych2. By  to 

                                                      
1  J. Reizes-Dzieduszycki, Ksi ka i biblioteka w dzia alno ci polskich towarzystw naukowych 

m odzie y akademickiej we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej, Katowice 2005, s. 27. 
2  Tam e, s. 26; J. Suchmiel, Dzia alno  naukowa kobiet w Uniwersytecie we Lwowie do roku 

1939, Cz stochowa 2000, s. 24. 
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efekt austriackiej ustawy „O prawie zgromadzania si ” z 15 listopada 1867 roku. 

Jej liberalne unormowania prawne spowodowa y lawinowe wr cz powstawanie 

stowarzysze  o ró norodnym profilu. Artyku  12 wspomnianej ustawy stwierdza : 

„Obywatele austriaccy maj  prawo zgromadzania si  i zak adania stowarzysze ”3. 

Bezpo rednim przedmiotem bada  sta y si  same towarzystwa, ich dzia al-

no  oraz funkcje spo eczne realizowane przez samopomoc materialn , tworze-

nie bibliotek i czytelni naukowych. Przeprowadzone badania pozwoli y wyod-

r bni  grup  ydowsk  towarzystw m odzie y akademickiej, które ze wzgl du 

na d ugotrwa o  pracy, jej charakter i zasi g, a tak e znaczenie w yciu lwow-

skiego rodowiska naukowego uznano za reprezentatywn  dla problematyki. 

Ka de ze studenckich stowarzysze  za cel przyjmowa o pomoc materialn  mniej 

zamo nym studentom, o ywienie ycia kulturalnego i naukowego, od samego 

pocz tku gromadzono tak e w asn  bibliotek . 

Na prze omie XIX i XX wieku pojawi y si  dwie nowe si y polityczne: ruch 

socjalistyczny i narodowo-demokratyczny, które znajdowa y zwolenników 

w ród studentów. Rozruchy studenckie 1890 roku w Krakowie i Lwowie na tle 

politycznym uzewn trzni y istnienie w organizacjach studenckich nowych pr -

dów politycznych. 

Powo ywane i kierowane przez samych studentów stowarzyszenia by y or-

ganizacjami o charakterze samorz dowym, finansowanymi g ównie ze rodków 

w asnych. Pozyskiwano je ze sk adek wszystkich grup cz onków i wp ywów  

z organizowanych imprez okoliczno ciowych, a tak e darów zasobniejszych ma-

terialnie donatorów.  

W sprawach dyscyplinarnych towarzystwa akademickie podlega y senatowi 

danej uczelni i jej rektorowi oraz Namiestnictwu, jako organowi administracji 

pa stwowej. Podlega y tak e Dyrekcji Policji w zakresie przestrzegania zapisów 

statutowych, w tym zasad apolityczno ci.  

Ustawa z dnia 15 listopada 1867 roku „O prawie zgromadzania si ” zezwa-

la a równie  na powstanie stowarzysze  wspieraj cych materialnie studentów, 

bez prawa do nazwania si  akademickie. W tym przypadku stowarzyszenie pod-

lega o wy cznie w adzom administracyjnym. 

Wa nym zagadnieniem by o okre lenie rodzaju i charakteru potencjalnych 

cz onków towarzystw akademickich i paraakademickich. Celem by o stworzenie 

mo liwo ci przyjmowania mo liwie szerokiego kr gu uczestników, co decydo-

wa o o skali dzia ania, ale tak e pozyskiwania rodków materialnych. 

W towarzystwach wspieraj cych materialnie studentów istnia a otwarta 

mo liwo  przyjmowania cz onków zwyczajnych, wspieraj cych, za o ycieli 

oraz honorowych. Cz onkowie za o yciele i wspieraj cy wp acali znaczniejsze 

kwoty pieni ne na rzecz organizacji. Cz onkami honorowymi byli najcz ciej 

profesorowie i docenci uczelni oraz znaczniejsze osoby ycia publicznego. 

                                                      
3  Austriacka Ustawa o zgromadzeniach zaopatrywana licznemi uwagami i dodatkiem pouczaj -

cym, w jaki sposób zwo ywa  zgromadzenie, Kraków 1895, s. 5. 
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2. Od Ogniska do stowarzyszenia Zwi zek 

Wiec studentów we Lwowie w marcu 1889 roku sta  si  bod cem do po-

wstania w Krakowie i we Lwowie organizacji lewicuj cych studentów Ognisko, 

dzia aj cej do lat 1900. Jak wspomina Ignacy Daszy ski we Lwowie: „Kó ka 

m odzie y uniwersyteckiej, technicznej i dubla skiej szko y koncentrowa y  

w sobie jedynie ycie socjalistyczne”4. 

W Krakowie uaktywni a si  grupa m odzie y akademickiej tworz cej zespó  

redakcyjny pisma „Ognisko” pod przewodnictwem Kazimierza Tetmajera, a fak-

tycznym redaktorem by  Franciszek Nowicki. Pismo, jako organ studenckiej 

grupy m odych, ukazywa o si  w Krakowie od kwietnia 1889 roku do marca 

1890 roku. Pismo by o policyjnie konfiskowane i s downie zakazane. Siódmy 

numer „Ogniska” ukaza  si  w lipcu 1890 roku we Lwowie. Redakcja lwowska, 

do której nale eli: Joachim Frenkel, Ernest Breiter, Dawid Schreiber, Emil 

Sommerstein, Runa Reitmann, Bernard Raves, by a niezale na od grupy kra-

kowskiej. Jak podaje J. My li ski: „Zespó  ten powi zany by , jak si  wydaje  

z radykaln  m odzie  lwowsk , konkretnie za  z Kó kiem Zach ty Naukowej 

przy Politechnice Lwowskiej. Kó ko to w owym czasie ywo interesowa o si  pro-

blematyk  teorii socjalizmu, studiowa o dzie a Marksa, Engelsa i Kautskyego”5. 

Z listów Joachima Frenkla ze Lwowa do redakcji „Ogniska” w Krakowie 

wynika, e Komitet Lwowski agitowa  w ród tamtejszej m odzie y na rzecz 

„Ogniska”, zbiera  prenumeratorów, mia  wp yw na kierunek pisma poprzez 

zg aszane artyku y i wskazówki, co do ich tre ci. Dowodzi to, e pismo powsta o 

z inicjatywy tych samych osób, które wywo a y wiec we Lwowie6. Ruch stu-

dencki Ogniska nie znalaz  poparcia w ród studentów Czytelni Akademickiej, 

któremu zarzucono „kosmopolityzm”7. 

Udzia  ydów studentów w organizacjach lewicowych, pocz tkowo nie-

znaczny, od lat dziewi dziesi tych XIX wieku wydatnie wzrasta. Powstanie 

Ogniska by o protestem przeciw konserwatywnej atmosferze wy szych uczelni 

galicyjskich.  

Studenci krakowscy dzia acze Ogniska byli pod sta  obserwacj  policji. 

Podczas rewizji w mieszkaniu Izaaka (Ignacego) Süssera w dniu 12 wrze nia 

1891 r. i 23 maja 1892 roku, dokonanych przez Mariana Jüttnera – c.k. komisa-

                                                      
4  I. Daszy ski, Pami tniki, t. 1, Kraków 1925, s. 33. 
5  J. My li ski, Czytelnia Akademicka i Ognisko [w:] Studia z dziejów m odzie y Uniwersytetu 

Krakowskiego od O wiecenia do po owy XX wieku, t. 1, cz. 1, pod red. C. Bobi skiej, Kraków 

1964, s. 175. 
6  S. Konarski, Pocz tki ruchu post powo-radykalnego w Uniwersytecie Jagiello skim (1880–

1890), [w:] H. Dobrowolski, M. Fra ci , S. Konarski, Post powe tradycje m odzie y akademic-

kiej w Krakowie, Kraków 1962, s. 19. 
7  J. Reizes-Dzieduszycki, Dzia alno  kó ek naukowych Czytelni Akademickiej we Lwowie w XIX 

wieku, [w:] Kraków – Lwów. Ksi ki – czasopisma – biblioteki, pod red. H. Kos tki, Kraków 

2005, s. 177. 
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rza policyjnego, nie znaleziono adnych zakazanych materia ów. Policjant  

w protokole zanotowa : „petent jest gor cym zwolennikiem zasad socjalno- 

-demokratycznych. Ju  w czasie studiów uniwersyteckich nale a  do grona m o-

dzie y wydaj cej czasopismo „Ognisko”8. 

Rewizj  przeprowadzono z racji podejrze , i  Izaak Süsser nale a  do taj-

nych stowarzysze  bowiem ,,bra  udzia  w kongresie socjaldemokratycznym we 

Lwowie od 31 stycznia do 2 lutego 1892 r. Nale a  do redakcji «Naprzód»,  

a obecnie «Krytyka»”9. 

W dniu 7 kwietnia 1891 roku policja przeprowadzi a rewizj  w mieszkaniu 

Jetti Lipschütz przy ul. Sebastiana 26. Znaleziono nast puj ce ksi ki: K. Marks, 

F. Engels, Manifest komunistyczny, Genewa 1883; K. Liebknecht, W obronie 

prawdy; P. Lafargue, Praca umys owa wobec maszyny, Warszawa 1891; Schramm, 

O wytwarzaniu bogactw; M. Drahomanow, Gromada, Genewa 1878; Schäffle, 

Kwintesencja socjalizmu, Warszawa 1890, pi  numerów czasopisma „Ognisko” 

oraz ksi ka H. Spencera, Zasady socjologii, Warszawa 1890. Podejrzana lat 42, 

ona poddanego w gierskiego Lazara Lipschütza, o wiadczy a, i  s  to ksi ki 

jej córek Marii, Pauliny i Franciszki, lat 17, 19 i 20, by ych uczennic szko y a-

pi skiej w Warszawie. Matka zezna a, i  ksi ki i pismo „Ognisko” córki po y-

czy y od I. Süssera, B. Grossa, Appelbauma, Bettera i H. Gumplowicza. 

Rewizje przeprowadzone nast pnie w dniu 11 kwietnia tego  roku u Bernar-

da Grossa (ul. Dietla 68), Henryka Gumplowicza (ul. Zielona 10) oraz Moj esza 

Dunkelbluma przez komisarza Jana Murdziego nie potwierdzi y podejrze . Je-

dynie u H. Gumplowicza znaleziono ksi k  B. Limanowskiego pt.: Historia ru-

chu spo ecznego w XIX stuleciu. Komisarz stwierdzi  wi c w protokole: „Prócz 

wspomnianego dzie a nie znaleziono adnego pisma ani druku, któreby si  do 

konfiskaty nadawa o”10. 

W 1902 roku powsta a organizacja studencka „Zwi zek”. Tworzyli j  secesjoni-

ci z „Ogniska”. Za o yciele pó niej zapisali o tym fakcie: „A ju  patriarchalne 

szranki wspó bytu w «Ognisku» staj  si  za ciasne. Nast puje secesja. Secesjoni ci 

«Ogniska» powo uj  do ycia «Zwi zek». Skupia si  tu pocz tkowo wszystko, co 

niesyo skie”11. Celem nowej organizacji by o: „wzajemne kszta cenie si , popiera-

nie rozwoju ycia umys owego i towarzyskiego w ród m odzie y, zak adanie bez-

p atnych czytelni i bibliotek, urz dzanie wyk adów oraz kursów dla analfabetów, 

szerzenie o wiaty w ród ludno ci ydowskiej w mie cie Lwowie”12.  

                                                      
8  Archiwum Narodowe w Krakowie (dalej: ANK), zespó  c.k. Dyrekcja Policji (dalej: DP), sygn. 

893, k. 15. 
9  Tam e, k. 3. 
10  Tam e, k. 37. 
11  Centralnyj Der awnyj Istoricznyj Archiw Ukraini u Lwowi [dalej: CDIAL], fond 701 (dalej: f), 

opis (dalej: op) 1, sygn. 61, k. 29. 
12  Sprawozdanie Wydzia u Towarzystwa „Zwi zek” we Lwowie za rok administracyjny 1909/10, 

Lwów 1910, s. 53 
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Za o ycielami towarzystwa byli: Samuel Horowitz, Natan Nebenzahl, Ed-

mund Rauch, Szymon Schaff, Natan Loewenstein, Adolf Lielien, Edward Lie-

lien, Maurycy Wohfleld. Cz onkiem honorowym by a Maria Loewenstein.  

Stowarzyszenie w 1909 roku liczy o 41 cz onków zwyczajnych i 436 cz on-

ków wspieraj cych. Towarzystwo w ka dym roku wybiera o zarz d i przewod-

nicz cego. Przewodnicz cymi od 1903 roku byli kolejno: Herman Spiegel, 

Aleksander Mandel, Marceli Buber, Jakub Fell, Maurycy Seidmann i Izaak Sohn 

oraz przez dwie kadencje Zygmunt Glücksmann13. 

Zarz d stowarzyszenia w 1910 roku stanowili: Zygmunt Glücksmann, Zyg-

munt Hoffmann, Dawid Hescheles (sekretarz), Leopold Oberhardt (skarbnik), 

Zygmunt Stein, Wilhelm Labiner, Leopold Neustein (bibliotekarz), Maurycy 

Menkes, Henryk Kessler, Ludwik Bodenstein, Józef Kleiner (gospodarz czytel-

ni), Karol Maxamon. Do komisji rewizyjnej nale eli: Józef Brüstiger, Abraham 

Beglicter, Alfred Thammer, Maksymilian Lothringer14. 

Jak wy ej podano towarzystwo mia o liczn  grup  cz onków wspieraj cych. 

Byli to najcz ciej absolwenci uniwersytetów w Krakowie, Lwowie i Wiedniu 

oraz Politechniki Lwowskiej. Cz onkowie wspieraj cy wywodzili si  z Borys a-

wia – 6 cz onków, z Brodów – 26, Drohobycza – 35, Ko omyi – 32, Krakowa – 

33, Lwowa – 44, Przemy la – 37, Podwo oczysk – 27, Rzeszowa – 19, Sambora 

– 17, Sanoka – 5, Stanis awowa – 42, Stryja – 22, Tarnowa – 12, Tarnopola – 

67, Z oczowa – 2415.  

W ród cz onków wspieraj cych liczn  grup  stanowili adwokaci, lekarze  

i notariusze. Ze Lwowa by o 21 osób, z Krakowa – 20, z Przemy la – 18, z Rze-

szowa – 10, z Sambora – 15, z Sanoka – 4 i ze Stryja – 15 na 22 ogó em16. 

Organizacj  wspierali ponadto ze Stanis awowa: burmistrz Rohatyn  

i E. Rauch – radca cesarski, ze Lwowa profesor Uniwersytetu Adolf Beck,  

z Krakowa dr Adolf Gross, z Ko omyi burmistrz Funkelstein. 

W ród cz onków wspieraj cych by y równie  kobiety, mi dzy innymi: Nina 

Schmorak i Dawidsonowa ze Z oczowa, z Tarnopola – Fleischmann, Baar, 

Diebmann i Sperlingerowa, z Podwo oczysk – Ernestyna Lotringer i Bergerowa, 

z Przemy la – Hoffmannowa i Rosenthalowa, ze Lwowa Adela Sokal. 

Stowarzyszenie wspiera y równie  instytucje i firmy przemys owo-handlo- 

we. By y to z Drohobycza: Towarzystwo „Galicja”, Towarzystwo Oszcz dno ci 

i Kredytu, z Ko omyi – Credit und Spaar Verein, Credit und Vorschuss Verein, 

Export und Comp. Bank, Galicyjski Bank Handlowy, kantor Hammer, 

Industrieller Vorschuss und Spaar Verein. 

                                                      
13  Tam e, s. 56. 
14  Tam e. 
15  Tam e. 
16  Tam e.  
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Cz onkami wspieraj cymi by y tak e firmy, m.in. z Przemy la: kawiarnia 

Stiebera, firma Fränkel i S-ka, z Rzeszowa: Zwi zek Kredytowy i Komercjalny, 

Zak ad Kredytowy Comptoire de chanqe17. 

W ka dym roku wzrasta a liczba cz onków, których dzielono na za o ycieli  

i wspieraj cych. Przedstawia j  tabela 1. 

Tabela 1. Cz onkowie stowarzyszenia (1903–1910) 

Lp. Rok 
Cz onkowie 

Razem 
Za o yciele Wspieraj cy 

1 1903 5 35 40 

2 1904 5 128 133 

3 1905 6 194 200 

4 1906 7 300 307 

5 1907 7 316 323 

6 1908 8 342 350 

7 1909 8 360 368 

8 1910 9 452 461 

ród o: CDIAL, f. 701, op. 3, sygn. 61, k. 56. 

Przychód finansowy towarzystwa w 1908 roku wyniós  4734,33 koron, na 

co z o y y si  sk adki od cz onków w wysoko ci 795 koron, subwencja gminy 

wyznaniowej we Lwowie w wysoko ci 100 koron oraz wp aty od cz onków 

wspieraj cych. 

Na wydatki z o y y si : 815 koron, jako po yczki studentom na obiady, 192 k. 

na zakup ksi ek do biblioteki, 170 k. na prenumerat  czasopism, 650 k. na 

czynsz za wynaj ty lokal stowarzyszenia oraz 146 k. na prowadzenie czytelni 

ludowej. Razem wydano 1874 koron18. 

Celem ka dego stowarzyszenia studenckiego by o udzielanie pomocy stu-

dentom w pracy i nauce oraz kreowanie ycia naukowego i towarzyskiego.  

W tym celu tworzono czytelnie. Dzi ki nim zapewniono dost p do najnowszej 

literatury naukowej, ksi ek i czasopism. 

W drugim roku dzia alno ci towarzystwa biblioteka i czytelnia, prowadzona 

przez Józefa Kleinera i Karola Maxamina, posiada a 360 ksi ek w 410 tomach, 

g ównie tre ci prawniczej, ekonomicznej i historycznej. Prenumerowano 36 cza-

sopism i periodyków wydawanych we Lwowie, Krakowie, Wiedniu, Warszawie, 

Kijowie, Poznaniu. By y to: „S owo Polskie”, „Kurier Lwowski”, „G os”, „Wiek 

Nowy”, „Naprzód”, „Nowa Reforma”, „Dziennik Kijowski”, „Kurier Warszaw-

ski”, „Dziennik Pozna ski”, „Arbeiter Zeitung”, „Die Zeit”, „Vorwärts”, „Volks- 

                                                      
17  Tam e. 
18  CDIAL, f. 701, op. 3, sygn. 61, k. 60. 
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zeitung”, „Robotnik Polski”, „Di o”, „Nasze Has a”, „Die Welt”, „Wschód”, 

„Nowo ci Ilustrowane”, „Sozialistische Monats”, „Hefte”, „Das Recht”, „Sim-

plicissimus”, „Przegl d Socjal-Demokratyczny”, „Moriah”, „Monitor”, „Kryty-

ka”, „Nasz Kraj”, „Jugend”, „G os Przemyski”, „Gazeta S dowa”, „Gazeta Ro-

botnicza”, „Echo Muzyczne”, „Czerwony Sztandar”, „Czasopismo Techniczne”, 

„Ateneum”19. 

W czytelni towarzystwa w roku o wiatowym 1903/1904 wyg oszono jede-

na cie odczytów na tematy: dr Landes – „O Ibsenie”, „Ostatni kongres syjoni-

styczny”; Kulczycki – „Polityka socjalistyczna”; Menkes – „Emigracja”; Ne-

ustein – „Sugestia”; Schwebar – „Kwestia autonomii narodowo ciowej”; dr 

Nussbrecher – „Ankieta Sejmu Galicyjskiego”; Bourdon – „ wiatopogl d wol-

nomy lny”; Tisch – „Historia rozwoju architektury”; Glicksmann – „Kwestia na-

rodowo ciowa” oraz „Ekonomiczne po o enie ydów w Galicji”20. Tematyka 

odczytów rozszerza a oddzia ywanie spo eczne na grupy pozaakademickie, 

zgodnie z deklaracj  ideow  towarzystwa, kiedy stwierdzono: „Zrozumiawszy 

cierpienia walki i idea y ludu ydowskiego uchronili my si  od szowinizmu  

i chcemy by  w ród spo ecze stwa ydowskiego. Tak pojmuj c nasze stanowi-

sko i zadania znale li my si  na jednym polu dzia ania z post pow  m odzie  

polsk  i ukrai sk ”21. Fakt formowania si  nowych organizacji akademickich 

by  odbiciem ideowej polaryzacji spo ecze stwa ydowskiego w Galicji. 

3. Towarzystwo Akademickie „Zjednoczenie” 

a) Organizacja stowarzyszenia 

W 1907 roku powsta o we Lwowie nowe stowarzyszenie studenckiej m o-

dzie y ydowskiej „Zjednoczenie”. Jak podano w sprawozdaniu Wydzia u To-

warzystwa „Zwi zek” za rok 1909/1910: „Dyferencjacja dokonuje si  nadal  

i w samym «Zwi zku». I tu by y zbyt rozbie ne pr dy, zw aszcza na kwesti  y-

dowsk , by taka liga mog a si  utrzyma . Wi c ponowna secesja obecnie  

z «Zwi zku». Powstaje nowa formacja w ród ydowskiej m odzie y akademic-

kiej, która odt d skupia si  w towarzystwie «Zjednoczenie», którego tendencje 

s  asymilatorskie”22. 

Powstanie stowarzyszenia „Zjednoczenie” poprzedzi a znaczna polaryzacja 

na p aszczy nie ideologiczno-narodowo ciowej w ród studentów ydów. 

Pierwszy wiec studentów orientacji syjonistycznej odby  si  25 lipca 1899 

roku we Lwowie. Zorganizowa y go: Czytelnia akademicka Towarzystwa „Sy-

                                                      
19  Sprawozdanie Wydzia u…, s. 56. 
20  Tam e, s. 57. 
21  Tam e, s. 53. 
22  Tam e, s. 54. 
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on” we Lwowie, Zwi zek Akademików Galicyjskich „Bar Kochba” w Wiedniu, 

Klub Akademicki Towarzystwa „Ezra Izrael” w Stanis awowie, Klub Akade-

micki Towarzystwa „Beth Israel” w Ko omyi, Zwi zek Akademicki w Towarzy-

stwie „Bnej Zion” w Jaros awiu oraz Akademickie Towarzystwo „Haschachar” 

w Krakowie. W zebraniu wzi o udzia  100 studentów. Obradom przewodniczy-

li: Kruhl – prezes stowarzyszenia „Bar Kohba” z Wiednia oraz Schissler ze Sta-

nis awowa, Schalit i Schiffer z Krakowa, Löwenherz ze Lwowa, Berner z Jaro-

s awia oraz Zillenbaum ze Stanis awowa. Komisja w sk adzie: dr Braude, Hau-

smann Wilfstein, Kruhl, Wurzel, dr März przygotowa a uchwa  przyj t  przez 

zgromadzenie, wzywaj c  ca  m odzie  akademick  do po czenia si  akademic-

kich organizacji syjonistycznych, wydawania ksi ek i czasopism, a senaty uniwer-

sytetów w Krakowie i Lwowie wezwano do uznania narodowo ci ydowskiej i tym 

samym stosowanie odpowiednich wpisów w dokumentacji uniwersyteckiej23. 

Na czele galicyjskich organizacji studenckich sta o Biuro Centralne „Bar 

Kochba” w Wiedniu. Rozwój ruchu syjonistycznego w Krakowie, Lwowie, Tar-

nowie, Stanis awowie w znacznym stopniu propagowali studenci. Pochód  

w Krakowie z udzia em oko o 1000 osób w dniu 27 lipca 1905 roku z okazji 

rocznicy mierci Teodora Herzla, inicjatora ruchu syjonistycznego, prowadzi  

Leon Meisels, student II roku prawa. piewano Czerwony sztandar oraz pie ni 

ydowskie24.  

W tej sytuacji Prezydium Namiestnictwa we Lwowie wyda o w dniu 22 

wrze nia 1906 roku okólnik do starostów oraz c. k. Dyrekcji Policji we Lwowie 

i w Krakowie. Zawarto w nim stosunek administracji publicznej do nowego, ro-

sn cego w si  ruchu syjonistycznego. Stwierdzono tam: „Zwolennicy tego ru-

chu d  do wzmocnienia w ród mas ydowskich poczucia odr bno ci narodo-

wej i religijnej, przy czem usposabiaj  j  wrogo ku narodowo ci polskiej jak 

równie  ku tej cz ci ydostwa, które idea om syjonistycznym nie sprzyja. 

Równie  wrogo s  usposobieni syjoni ci wobec Rz du Krajowego. 

Akcja syjonistów podj ta pocz tkowo na gruncie literackim i w dziedzinie 

umys owej zacz a powoli przybiera  coraz realniejsze kszta ty, a graj c na fa-

natyzmie mas zatacza coraz szersze kr gi. 

Zwa ywszy, e jednym z g ównych celów syjonizmu jest silne zaznaczenie 

spo ecznej i narodowej odr bno ci ydów, to ruch ten okaza  si  musi w swych 

skutkach zgubnym dla spokoju spo ecznego w kraju”25. 

Na pocz tku XX wieku wszystkie stowarzyszenia studenckie w Galicji nie 

unikn y wewn trznych sprzeczno ci i niepokojów na tle narodowo ciowym, co 

powodowa o secesj  cz ci cz onków. W sytuacji stowarzysze  ydowskich by-

o to opowiedzenie si  za nowym ruchem narodowym syjonizmem b d  za kon-

cepcj  asymilacji. 

                                                      
23  ANK, zespó  c.k. DP, sygn. 695, k. 15. 
24  Tam e, k. 53. 
25  Tam e, k. 89, por. równie : A. Kohl, Kwestya syo ska na Uniwersytecie, Lwów 1907, s. 4. 
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Za o ycielami stowarzyszenia „Zjednoczenie” byli: Tobiasz Aschkenaze, 

Herman Feldstein, Nason Fischer ze Stryja, baron Jan Goetz-Okocimski z Oko-

cimia, Samuel Horowitz, bracia Adolf i Edward Lielienowie, pose  Natan Lo-

ewenstein, Edmund Rauch ze Stanis awowa, Rosenstoch-Rostocki ze Ska ata, 

Eugeniusz Reiter, Marceli Schaff oraz prof. Leon Sternbach z Uniwersytetu Ja-

giello skiego26. 

Wed ug statutu stowarzyszenia cz onkowie dzielili si  na zwyczajnych, 

wspieraj cych, za o ycieli i honorowych. Cz onkiem zwyczajnym móg  by  

ka dy zwyczajny lub nadzwyczajny s uchacz Uniwersytetu, Politechniki lub 

Akademii Weterynaryjnej we Lwowie narodowo ci polskiej wyznania moj e-

szowego. Prawo cz onkowskie zachowywano do 5 lat po uko czeniu studiów. 

Cz onkiem wspieraj cym, za o ycielem i honorowym móg  by  ka dy bez 

wzgl du na narodowo  i wyznanie. Cz onkowie wspieraj cy rocznie op acali 

sk adk  w wysoko ci minimum 10 koron. Cz onkami za o ycielami zostawa y 

osoby, które jednorazowo wp aci y na rzecz towarzystwa co najmniej 100 koron 

lub z o y y dar odpowiedniej warto ci. 

Cz onkami honorowymi zostawa y osoby, które po o y y szczególne zas ugi dla 

towarzystwa, a tego uznania dokona o walne zgromadzenie. Sk adki roczne dla 

cz onków zwyczajnych ustalono na 4 korony uiszczane jednorazowo lub pó rocznie. 

W pierwszych dwóch latach dzia alno ci stowarzyszenie liczy o 9 cz onków 

za o ycieli, 31 zwyczajnych i 9 wspieraj cych. W 1909 roku wzros a liczba 

cz onków zwyczajnych do 58, wspieraj cych do 87 i za o ycieli do 13, razem 

wi c zrzeszano 158 cz onków. W 1910 roku liczba cz onków wzros a do 402,  

w tym 3 by o honorowych, 24 za o ycieli, 243 wspieraj cych, 132 zwyczajnych, 

czyli studentów. W roku akademickim 1912/13 stowarzyszenie liczy o 475 

cz onków, w tym 5 honorowych, 24 za o ycieli, 273 wspieraj cych oraz 173 

studentów, jako zwyczajnych27.  

Pierwszy zarz d stowarzyszenia w 1907 roku stanowili: Henryk Immeles 

(przewodnicz cy), Feliks Roth (zast pca przewodnicz cego), Izydor Stand 

(skarbnik), Zygmunt Schipper (sekretarz), cz onkami zarz du byli: Herman Fie-

bert, Aleksander Schipper, Jakub Sandel, Antoni Mondlicht, Henryk Kolischer, 

Ignacy Philip, Marcin Zimeles. Do komisji rewizyjnej weszli: Eleazar Byk, Al-

fred Koh, Kazimierz Thieberg, Bernard Pordes28. 

W 1913 roku zarz d liczy  25 osób stanowili go: Antoni Nick – przewodni-

cz cy, Emil Goetz – zast pca, Adolf Pesches – sekretarz, Zygfryd Zinkes – 

skarbnik, Ignacy Bergtraun – bibliotekarz, cz onkami zarz du byli: Henryk Ber-

ger, Ludwik Goldstein, Alfred Kahane, Józef Lubliner, Maciej Menasches, Mau-

                                                      
26  Sprawozdanie Wydzia u Towarzystwa Akademickiego „Zjednoczenie” we Lwowie za rok admi-

nistracyjny 1909/1910, Lwów 1910, s. 3. 
27  Sprawozdanie Wydzia u Towarzystwa Akademickiego „Zjednoczenie” we Lwowie za czas od 

15 stycznia 1912 do 27 lutego 1913, Lwów 1913, s. 70. 
28  Sprawozdanie… 1909/1910, s. 23. 
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rycy Thorn, Karol Zipper, zast pcami byli: Leopold Ba aban, Jakub Pressler, 

Emanuel Walowski, Robert Wollisch. Komisj  rewizyjn  stanowili: Bernard 

Pordes – przewodnicz cy oraz Maksymilian Baral, Pawe  Lehrman, Józef Wie-

senberg. Do s du kole e skiego wybrani byli: Herman Knopt, Alfred Kohl, Izy-

dor Schenker i Filip Wachtel. Delegatem do Kuratorium Domu Akademickiego 

im. A. Potockiego we Lwowie wybrany zosta  Aleksander Kohl29.  

Pierwszymi cz onkami honorowymi stowarzyszenia byli: profesorowie 

Uniwersytetu Lwowskiego Ludwik Finkel, Antoni Noga-Mars, pose  do parla-

mentu w Wiedniu Natan Loewenstein, dr Adolf Lielien oraz Jakub Herman. 

W ród 24 za o ycieli wyró ni  nale y: Juliana Falla – prezydenta miasta 

Stryja, Jakuba Spitzmana prezydenta Drohobycza, barona Jana Goetz-Okocim- 

skiego z Okocimia, pos a Natana Lowensteina, pos a Edmunda Raucha ze Stani-

s awowa, radnych miasta Lwowa: Marcina Horowitza, Alberta Reissa, Marcele-

go Schaffa, Jakuba Wixela. 

Cz onkami wspieraj cymi byli m.in. profesorowie Uniwersytetu Lwowskie-

go: Maurycy Allerhand, Oswald Balzer, Adolf Beck, Marceli Chlamtacz, Broni-

s aw Dembi ski, Ludwik Finkel, Stanis aw G bi ski, Alfred Halban, Juliusz 

Makarewicz, Antoni Noga-Mars, Roman Rencki, a z Uniwersytetu Krakowskie-

go – prof. Leon Sternbach. 

Towarzystwo wspierali materialnie liczni przedstawiciele ówczesnego ycia 

politycznego i administracji pa stwowej: dr Franciszek Doli ski – burmistrz 

Przemy la, Rudolf Gall, pose  do Rady Pa stwa, dr Józef Gold – burmistrz Z o-

czowa, Rajmund Jarosz – burmistrz Drohobycza, Henryk Kolischer – pose  do 

Rady Pa stwa, Ignacy Landau z Krakowa, pose  do Rady Pa stwa, Natan Loewen-

stein – pose  do Rady Pa stwa, Józef Neumann – prezydent miasta Lwowa, Pun-

tchert – burmistrz Tarnopola, dr Stanis aw Rittel, pose  na Sejm Krajowy i bur-

mistrz Brodów, Tadeusz Rutowski – wiceprezydent Lwowa, Józef Sare – wice-

prezydent Krakowa, dr Hugo Steinhaus z Jas a, pose  do Rady Pa stwa, dr Hen-

ryk Szarski wiceprezydent Krakowa, dr Tadeusz Tertil z Tarnowa, pose  do Ra-

dy Pa stwa i prezydent miasta. Na li cie cz onków wspieraj cych znalaz y si  

znacz ce osobisto ci Galicji, co mo na odczyta  jako akceptacj  w szerszym 

rodowisku dla stowarzyszenia. 

Towarzystwo wspiera y tak e kobiety – ydówki i Polki, ony profesorów 

Uniwersytetu Lwowskiego: Balzerowa, Beckowa, Makarewiczowa, Halbanowa, 

ona prezydenta Lwowa – Rutowska. A ponadto Brennerowa ze Stanis awowa, 

ze Lwowa: Dattnerowa, Feldsteinowa, Gandiowa, Gottliebowa, Lielienowa, Ma-

ria Loewenstein, Nickowa, Parnasowa, Sydonia Schütz, Adela Korn z Ko omyi, 

Klapholtzowa z Broczka. Cz onkami wspieraj cymi by y równie  dwie hrabiny 

– A. Potocka z Krzeszowic i A. Skarbkowa ze Lwowa30. 

                                                      
29  Sprawozdanie… 1912/1913, s. 7. 
30  Tam e, s. 73 i n. 
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W 1913 roku w ród 173 cz onków zwyczajnych, a wi c studentów i absol-

wentów, by o jedynie 7 kobiet, studentek. By y to: Leontyna Brawer, siostry 

Fanny i Henryka Fleckówny, Fryderyka Hescheles, Klara Mehrer, Maria Na-

cher, Maria Rosenstock31. By o to zwi zane z do  pó nym, bo od roku akade-

mickiego 1897/1898, dopuszczeniem kobiet do studiów uniwersyteckich. 

Wybuch I wojny wiatowej spowodowa  zawieszenie dzia alno ci towarzy-

stwa. Studenci w wi kszo ci opu cili Lwów i znale li si  na uchod stwie wo-

jennym w Wiedniu. Tam kontynuowali studia. Na gruncie wiede skim dzia al-

no  towarzystwa kontynuowa a komisja tymczasowa. 

Powrót do Lwowa nast powa  stopniowo od przerwy wakacyjnej 1916 roku, 

po wyzwoleniu Lwowa przez wojska pa stw centralnych w czerwcu tego roku. 

We Lwowie pierwsze posiedzenie zarz du stowarzyszenia odby o si  28 grudnia 

1916 roku. Wybrano wówczas nowy zarz d w sk adzie: Ludwik Fraenkel – 

przewodnicz cy, Salomea Schützówna, zast pca, Maria Czaban i Marcin Pe-

sches – sekretarze, Ludwik Rubel – bibliotekarz, Bernard Labiner – skarbnik, 

Dawid Heller – referent komisji odczytowej, Alfred Goldstein i Wanda Kohl – 

cz onkowie32. 

b) Dzia alno  statutowa  

W sprawozdaniu Wydzia u Towarzystwa Akademickiego Zjednoczenie we 

Lwowie za rok administracyjny 1909/1910 czytamy, i  w Towarzystwie Rygo-

rozantów istniej cym od 1867 roku: „Grupy (m odzie y ydowskiej), separaty-

stycznej, uzurpowa y sobie prawo do reprezentowania ogó u m odzie y ydow-

skiej, nie zwa aj c na liczne rzesze Kolegów naszych wyznania moj eszowego, 

rozproszone po towarzystwach akademickich polskich o rozmaitych zabarwie-

niach politycznych”33. Celem wi c stowarzyszenia by o powo anie: „reprezenta-

cji pewnej dla ogó u m odzie y polskiej wyznania moj eszowego, która bez ist-

nienia „Zjednoczenia” by aby wprost niemo liwa”34. 

Najwi ksze stowarzyszenie akademickie studentów ydowskich Towarzy-

stwo Rygorozantów rozpocz o w 1907 roku budow  domu studenta na 100 

osób we Lwowie przy ul. Teresy 26, zapowiadaj c jednocze nie, i  mieszka -

cem ydowskiego Domu Akademickiego mo e by  tylko zwyczajny cz onek 

Towarzystwa Rygorozantów. Dom powsta  ze sk adek i ofiar wielu fundatorów, 

którzy jednak zastrzegli, i  warunkiem korzystania z niego b dzie „metryka 

chrztu” a nie „ wiadectwo urodzenia”35. 

                                                      
31  Tam e, s. 80 i n. 
32  „Zjednoczenie” 1917, nr 1, s. 15. 
33  Sprawozdanie Wydzia u… 1909/1910, s. 7. 
34  Tam e.  
35  Tam e, s. 8. 
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Powstanie Zjednoczenia by o tak e istotnym elementem walki politycznej 

rozgrywaj cej si  wokó  wyzwa  stoj cych przed ydowskim spo ecze stwem 

w Galicji. 

Socjalny wymiar dzia alno ci wspieraj cy materialnie niezamo nych studen-

tów by  jednak e na pierwszym planie. Z pierwszych zada  by a to kwestia w a-

snego domu akademickiego. By a to odpowied  na budow  domu dla studentów 

zainicjowan  przez Towarzystwo Rygorozantów. Potwierdzaj  to cz onkowie 

Zjednoczenia: „Kiedy syjoni ci postanowili wznie  osobny Dom akademicki – 

nosz cy pi tno narodowo- ydowskie – postanowili my nie przy cza  si  do tej 

akcji, nie uwa aj c odmiennego wyznania za podstaw  dostateczn  dla zupe ne-

go rozk adu, jaki spowodowa  musi odr bny dom […]. S dzili my i s dzimy 

przeciwnie, e nasza praca nad zespoleniem ludno ci polskiej bez wzgl du na 

wyznanie nad harmoni  po ycia m odzie y pod has em jednej Polski nie pozwa-

la nam a raczej wprost zakazuje pope nia  tak  niekonsekwencj , jak tworzenie 

fizycznej wprost zapory w spe nieniu gor co przez nas upragnionego celu”36. 

Towarzystwo podkre la o swój polski charakter i akcentowa o ró norodno  

narodowo ciow  i wyznaniow . 

M odzie  akademicka zrzeszona w towarzystwie Zjednoczenie by a zdania, 

i : „N dza bowiem ró nic wyznaniowych nie uznaje”37. Dom studencki ma s u-

y  nie tylko m odzie y polskiej wyznania moj eszowego, ale tak e: „koledzy 

nasi innych wyzna  znajd  w nim umieszczenie”38. Deklarowano dalej: „Chce-

my, by m odzie  ta pod wspólnym dachem wyzbywa a si  wszelkich uprzedze  

pozna a si  przede wszystkiem, a poznawszy nauczy a szanowa  i kocha  

wspólne i wszystkim drogie idea y”39. 

22 maja 1909 roku odby  si  wiec studentów Uniwersytetu Lwowskiego  

w sprawie budowy drugiego domu akademickiego dla m odzie y ydowskiej,  

a pi tego dla ogó u studiuj cych. W wiecu udzia  wzi li studenci zrzeszeni  

w organizacjach: Czytelnia Akademicka, ycie oraz Zjednoczenie. Jak stwier-

dzono w sprawozdaniu: „M odzie  polska zachowaniem si  swoim na wiecu 

stwierdzi a, e w kwestiach ogólnonarodowych i humanitarnych nie ma ró nie 

partyjnych, okre la a ywe zrozumienie dla naszej dzia alno ci”40. 

Dom studencki im. A. Potockiego przy ul. Kordyana 5 otwarto 1 kwietnia 

1912 roku. Wybudowano go w du ym stopniu dzi ki materialnemu wsparciu 

fundacji Jakuba i Laury Hermanów. Uroczyste za  otwarcie odby o si  3 listo-

pada 1912 roku z udzia em licznych go ci, m.in. marsza ka krajowego Adama 

Go uchowskiego, prezydenta Lwowa Józefa Neumanna, rektora Uniwersytetu 

Lwowskiego prof. Adolfa Becka, prof. Ludwika Finkla – prorektora, rektora Po-

                                                      
36  Tam e, s. 11 i n. 
37  Tam e, s. 9. 
38  Tam e. 
39  Tam e, s. 10. 
40  Tam e, s. 11. 
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litechniki Lwowskiej prof. Edwina Hauswalda, fundatorów Jakuba i Laury Her-

manów, licznego grona profesorów uniwersytetu i politechniki, a ponadto Artura 

Zaremby, Cieleckiego, prezesa Towarzystwa Szko y Ludowej, dr Ernesta Ada-

ma, S. Sterna, rabina dr Jakub Caro, prezesa gminy wyznaniowej ydowskiej dr 

M. Schaffa, oraz dr Engla, prezesa Towarzystwa Lekarskiego dr Fessenburga, 

pos ów na Sejm Krajowy i do Rady Pa stwa.  

Dzia alno  naukowa i kulturalna stanowi a drugi wa ny element ogólnej 

charakterystyki spo ecznego fenomenu towarzystw studenckich. Czyni y to 

g ównie przez organizacj  oraz prowadzenie w asnych bibliotek i czytelni, gro-

madzenie podr czników i skryptów akademickich oraz czasopism i innych mate-

ria ów bibliotecznych. 

Dzia alno  bibliotekarska na równi z naukow  by a w tym okresie najwa -

niejszym polem funkcjonowania towarzystw m odzie y akademickiej. W spra-

wozdaniach z dzia alno ci akcentowano ilo  i rodzaj przyznanych pozycji biblio-

tecznych oraz znaczenie bibliotekarza w strukturze organizacyjnej towarzystwa.  

Biblioteki uniwersyteckie pobiera y w tym okresie od studentów kaucje pie-

ni ne z racji wypo yczania ksi ek, a nadto od 1907 r. obowi zywa o rozpo-

rz dzenie ministra o wiaty, polecaj ce pobieranie op aty na bibliotek  w wyso-

ko ci 1 korony od poddanych austriackich, a 2 korony od obcokrajowców. Op a-

ty powy sze mobilizowa y studentów do zak adania w asnych bibliotek. 

W celu zdobywania rodków pieni nych na zakup ksi gozbiorów biblio-

tecznych towarzystwo organizowa o liczne imprezy kulturalne, jak na przyk ad 

bale, odczyty, wieczory deklamacyjno-muzykalne.  

W 1913 roku w czytelni towarzystwo prenumerowa o nast puj ce czasopi-

sma: „Kurier Lwowski”, „Gazeta Wieczorna”, „G os”, „S owo Polskie”, „Wiek 

Nowy”, „Nowa Gazeta” (z Warszawy), „Izraelita”, „Tygodnik Ilustrowany”, 

„Krytyka”, „Trybuna”, „Przyjaciel Ludu”, „Wschód”, „Welt”, „Der Freidenker”, 

„Zjednoczenie”, „Prawnik”, „Monitor”. Roczna op ata abonamentowa wymie-

nionych czasopism wynosi a 124,05 koron41.  

Ksi gozbiór biblioteczny pochodzi  z zakupów oraz darów. Ksi ki kupo-

wano w ksi garni Juffego we Lwowie. Postanowiono prowadzi  bibliotek  za-

wieraj c  wszystkie dzia y nauki, a szczególnie uzupe ni : „dzia  ksi ek z dzie-

dziny kwestyi polskiej, by zaznajomi  kolegów, którzy cz stokro  z naszej je-

dynie tylko biblioteki korzystaj , za spraw  narodow  i obezna  ich z zadaniami 

narodu, którego s  cz onkami”42. 

W ród ksi gozbioru by y wi c ksi ki historyczne Oswalda Balzera, Histo-

ria Polski, Historia Austrii, Historia ustroju Polski. W przewa aj cej mierze by-

y to jednak podr czniki akademickie, jak np.: Leonarda Pi taka Prawo handlo-

we, W adys awa Ochenkowskiego Ekonomia polityczna, Gryzieckiego Prawo 

                                                      
41  Tam e, s. 52. 
42  Tam e, s. 53 
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karne materialne, W adys awa Abrahama Prawo ko cielne ma e skie, Juliusza 

Makarewicza Procedura karna, Stanis awa Wróblewskiego Ustawa wekslowa, 

Aleksandra Janowicza Prawo prywatne niemieckie, Stanis awa Szachowskiego 

Prawo rzymskie familijne, Prawo spadkowe rzymskie, Stanis awa G bi skiego 

Ekonomia spo eczna, Skarbowo , Leona Bili skiego Ekonomia spo eczna, Sta-

nis awa Starzy skiego Ogólne prawo polityczne austriackie, Ernesta Tilla Prze-

gl d prawa i administracji, Prawo prywatne austriackie43. 

Podr czniki i skrypty potrzebne do egzaminu studenci mogli wypo ycza  na 

okres 1 roku za op at  10 halerzy. W innych celach okres wypo yczenia ustalo-

ny zosta  na 3 miesi ce za op at  6 halerzy. W 1910 roku biblioteka liczy a 261 

pozycji, a 85 osób korzysta o z ksi ek. 

Towarzystwo stale uczestniczy o w organizowaniu i wspó udziale obchodów 

rocznic narodowych zwi zanych z wydarzeniami historii Polski. Mi dzy innymi: 

w obchodach ku czci Berka Joselewicza, w zje dzie Czytel  Ko a Towarzystwa 

Szko y Ludowej im. Bernarda Goldmana, a tak e 29 stycznia 1913 roku w ob-

chodach z okazji 50-tej rocznicy powstania styczniowego.  

Wa nym punktem dzia alno ci by y odczyty, które odbywa y si  w ka dy 

czwartek o godzinie dwudziestej. I tak w dniu 14 maja 1912 roku dr Alfred Kohl 

wprowadzi  do dyskusji na temat ksi ki Wernera Sombarta pt. Przysz o  y-

dów, Maciej Menesze 15 pa dziernika 1912 roku wyg osi  odczyt pt. Nasze za-

dania, dr Kohl O powstaniu styczniowym. 5 lutego 1913 roku odby a si  dysku-

sja na temat ksi ki Edmund Semila pt. Nowe ghetto, a tak e Józefa Lublinera  

O bojkocie ydów w Królestwie Polskim. 29 stycznia 1912 roku uczestniczono 

w obchodach 250-lecia za o enia Uniwersytetu we Lwowie44. 

Kolejn  form  aktywno ci towarzystwa by o powo anie 2 lutego 1913 roku 

ko a literacko-naukowego. W trakcie spotka  przedstawiono nast puj ce tematy: 

Gnoi ski „O Romualdzie Trauguttcie”, Semil „O Honorariuszu Balzacu”, 

Herzig „Z dziedziny socjologii” i „O wolno ci ludzkiej woli”, Ruff „O efekcie 

muzycznym w «Weselu» jako czynniku wzruszeniowym”, Bursztyn „O Ottonie 

Weiningerze”, Heller „O medjumizmie i hypnotyzmie ze stanowiska lekarskie-

go”, Górski „O rozwoju teatru”, Paj czkowski „O muzyce”, Oesterreicher  

„O rytmice s owa polskiego”, Harnisz „O dramacie”, Zylber „O antysemityzmie 

i syonizmie ze stanowiska asymilacji”45. 

Wa nym wydarzeniem by o wydanie 20 pa dziernika 1912 roku pierwszego 

numeru pisma „Zjednoczenie” pod redakcj  dra Alfreda Kohla, po wi conego 

sprawom m odzie y akademickiej. Realizacja tego pomys u mia a umo liwi  

m odzie y studenckiej publikowanie swoich prac oraz stworzenie cznika mi -

dzy m odzie  polsk  a ydowsk . O relacjach z innymi polskimi organizacjami 

                                                      
43  Tam e. 
44  Tam e. 
45  V Sprawozdanie Wydzia u Towarzystwa Akademickiego „Zjednoczenie” we Lwowie, Lwów 

1913, s. 11. 
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studenckimi ze Lwowa i z terenu Galicji pisano w kategoriach wspó pracy i so-

lidarno ci. Realizowano w ten sposób cel towarzystwa okre lonego jako: „prac  

nad u wiadomieniem m odzie y ydowskiej w duchu polskim […] nie uznajemy 

w nale eniu do towarzystwa adnego kryterium partyjno-politycznego, owszem 

akcentujemy silnie nie tylko bezpartyjno , ale nawet apolityczny charakter to-

warzystwa”46. 

W deklaracji ideowej z 1913 roku zapisano: „Zwi zek stwierdza, i  jedynym 

rozwi zaniem kwestii ydowskiej na ziemiach polskich jest uobywatelnienie  

i równouprawnienie ydów i wcielenie ich w sk ad ogólnego organizmu naro-

dowego. […] Dlatego te  zupe nego rozwi zania kwestii ydowskiej w Polsce 

spodziewa  si  nale y dopiero z momentem zdobycia podstawy dla moralnego 

ycia spo ecznego, Niepodleg o  Polski”47. 

Akt 5 listopada 1916 roku, wydany przez pa stwa centralne, a zapowiadaj -

cy odbudowanie pa stwowo ci polskiej, powitano z entuzjazmem, dano temu 

wyraz w artykule pióra Ludwika Rubla pt. Obóz asymilacyjny a pi ty listopada, 

stwierdzaj c: „Dzisiaj stoimy w epoce odbudowy pa stwowego gmachu. Zapo-

wiedziana uroczy cie niepodleg o  Królestwa i samodzielno  Galicji stawia 

spo ecze stwo polskie przed warsztatem twórczej pracy, nieskr powanej wi -

zami obcych interesów […] wiadomo  za  istnienia pa stwowo ci polskiej 

podzia a nader wychowawczo na szerokie masy ydowskie, wzbudzaj c w nich 

patriotyzm pa stwowy, który cznie z post pami asymilacji kulturalnej stano-

wi  b dzie pomost na najpewniejszy do patriotyzmu narodowego”48. 

J. Lichten podaje, i  cz onkowie Zjednoczenia byli wiadomi tego, e proce-

sy emancypacji, akulturacji, wreszcie polonizacji g ównie j zykowej, by y za-

awansowane w ród cz ci ydów: „M odzie  ydowska akademicka rozumia a 

asymilacj  g biej i szerzej, mówi a o uczuciach i przekonaniach, o wi zach sca-

laj cych ydów ze spo ecze stwem i kultur  polsk ”49. 

Stowarzyszenia studenckie by y podmiotem w du ym stopniu kszta tuj cym 

postawy i zachowania zró nicowanego pod wzgl dem ideowym i narodowym 

spo ecze stwa galicyjskiego. Uczy y one odpowiedniego gospodarowania rod-

kami powierzonymi przez spo ecze stwo, osobistej inicjatywy i przedsi bior-

czo ci oraz funkcjonowania w zró nicowanych uwarunkowaniach spo ecznych  

i politycznych, a ponadto czynnej postawy obywatelskiej. Przygotowywa y do 

podj cia samodzielnego ycia, a w wielu przypadkach, dzi ki wsparciu finanso-

wemu umo liwia y licznemu gronu m odzie y niezamo nej uko czenie studiów. 

Najistotniejsz  jednak zas ug  by o kszta cenie obywatelskie ca ych pokole  in-

teligencji, która uczestniczy a w budowie nowoczesnego spo ecze stwa. Stowa-
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rzyszenia studenckie by y wa nym czynnikiem organizacji wszystkich sfer ycia 

m odzie y akademickiej, odgrywaj c istotn  rol  w integracji studentów oraz, co 

najwa niejsze, autentyczn  szko  rozwijania i kszta towania zainteresowa  wie-

lu pó niejszych dzia aczy spo ecznych. 

Summary 

Jewish Student Associations in Lviv (1890–1918) 

The origins of student associations in Galicia were found around 1855. Established and di-

rected by the students Associations were organizations with a local government, financed mainly 

from their own funds. Funds were collected as the contributions of all members, another share was 

provided by organized events, as well as gifts materially affluent donors. 
An important element of student societies was to support less wealthy students, the revival of 

cultural and scientific life. This goal was achieved primarily by organizing and running their own 

libraries and reading, collecting books, scripts, academic journals and other library materials. 
Student’s associations were shaping the attitudes and behaviors of differentiated in terms of 

ideological and national Galician society. 

 


