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Ilustracja 1. „Doroczny wstyd”, jak określiła
Maria Dąbrowska cyklicznie powtarzające się
na początku roku akademickiego wydarzenia
antyżydowskie na uniwersytetach, miały doprowadzić do zmniejszenia liczby studentów
żydowskich na wyższych uczelniach lub wręcz
do ich eliminacji. Obóz Narodowy, który stał za
wydarzeniami antyżydowskimi na uczelniach,
dzięki nim zyskiwał poparcie części młodych,
wykształconych ludzi i destabilizował sytuację
polityczną w rządzonym przez sanację kraju.
Od 1931 r. wydarzenia na uczelniach przebiegały pod dwoma hasłami: numerus clausus, czyli ustawowego zmniejszenia liczby studentów
Żydów do ok. 10% (co odpowiadało procentowi
ludności żydowskiej w kraju), rzadziej numerus
nullus, czyli całkowitego zakazu podejmowania studiów w Polsce przez ludność żydowską.
Drugim postulatem było getto ławkowe, czyli
zasada oddzielnych ławek dla studentów żydowskich. Część rektorów uczelni poparła postulat,
a studentom żydowskim wstemplowywano do
legitymacji literę L (L oznaczało lewą stronę sali,
po której mieli zasiadać Żydzi) lub inne oznaczenie przedstawiciela mniejszości. Oprócz
tego studenci − głównie członkowie ONR, choć
nie tylko − posuwali się do użycia bezpośredniego terroru: bicia studentów Żydów, także kobiet, niewpuszczania ich na teren uniwersytetu
(tzw. dzień bez Żydów); do najbardziej znanych
wydarzeń należy pobicie zasłużonego profesora Uniwersytetu Warszawskiego Marcelego
Handelsmana. Często dochodziło do czasowego zamknięcia uczelni. Zasada numerus clausus

nie została nigdy prawnie wprowadzona, ale
procent młodzieży żydowskiej na uczelniach
w latach 30. systematycznie spadał. Natomiast
władze w żaden czynny sposób nie przeciwstawiały się narastającej przemocy.
Na zdjęciu można dostrzec przedstawiciela
studentów warszawskich (w charakterystycznej
białej kwadratowej czapce), ale także policjanta, co sugeruje, że do zamieszek doszło poza
terenem uniwersytetu, na który policja nie miała prawa wstępu. Warto też zwrócić uwagę na
gapiów w tle, przyglądających się całej scenie
z zainteresowaniem, ale bez sensacji. Można się
domyślić, że nie po raz pierwszy są świadkami
podobnego zamieszania. – K.C.–
Fotografia dotyczy łamania praw do:
◊ nauki,
◊ rozwoju osobowości,
◊ ochrony przed poniżającym traktowaniem,
◊ bezpieczeństwa osobistego,
◊ ochrony przed dyskryminacją na tle
etnicznym,
◊ nietykalności osobistej.
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1. Listopad 1931, Warszawa. Demonstracje antyżydowskie studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Fot. NAC

