
Początki historii uniwersytetu sięgają 1608 roku, kiedy to założona została szkoła jezuicka 

znajdująca się przy ulicy Teatralnej. Rok akademicki rozpoczął się 2 października, a naukę 

rozpoczęło wtedy 28 studentów. Poziom nauczania w szkole od początków jej istnienia był 

wysoki, o czym świadczyć może wszechstronność specjalizacji w jakich kształcili się 

uczniowie - wykłady prowadzono z teologii, gramatyki i poetyki, retoryki, filozofii, 

matematyki i fizyki. Warto wspomnieć, że jednym z absolwentów kolegium jezuickiego 

tamtego czasu był Bohdan Chmielnicki. Ponad pół wieku od rozpoczęcia działalności 

szkoły, w styczniu 1661 roku król Jan Kazimierz nadał jej tytuł uniwersytetu. Uczelnia jednak 

nie mogła korzystać z pełni praw nadanych jej przez króla, gdyż niezbędna do nadania statusu 

akademii była również uchwała sejmowa i zgoda papieża. Dopiero w czasie pontyfikatu 

Klemensa XIII, w marcu 1759 udało się uzyskać dla uczelni prawa uniwersyteckie, by w 

grudniu tego samego roku odbyła się uroczysta inauguracja Akademii Lwowskiej, bo taką 

nazwę ówczesnego czasu szkoła nosiła. 

Po I rozbiorze Polski, kiedy to Lwów znalazł się w zaborze austriackim i następującej rok 

później kasacji zakonu jezuitów Akademia Lwowska przestała istnieć. Na jej miejsce 

powstało w 1776 r. Collegium Nobilium, szkoła średnia kształcąca z zakresu filozofii i prawa. 

Z czasem zaczęły powstawać instytuty kształcące na wysokim poziomie, organizując wykłady 

teologiczne, filozoficzne, medyczne i prawnicze. 

Potrzeba nauczania na poziomie wyższym została jednak wkrótce dostrzeżona przez zaborcę i 

w 1784 roku cesarz Józef II podpisał dyplom fundacyjny dla uniwersytetu, powołując do 

życia cztery wydziały - teologii, prawa, medycyny i filozofii. W akcie fundacyjnym znalazły 

się również szczegółowe informacje o funkcjonowaniu uczelni, mówiące o możliwości 

nadawania stopni akademickich, organizowania wyborów rektora w każdym roku 

akademickim czy powołaniu senatu akademickiego. Uniwersytet w tym czasie nosił nazwę 

Józefińskiego i został przeniesiony do klasztoru potrynitarskiego przy ul. Krakowskiej (w 

miejsce dzisiejszej cerkwi Przemienienia Pańskiego). Rozpoczął się proces germanizacji 

uczelni, wykładano nauki w języku łacińskim, niemieckim i polskim. W tym kształcie 

szkoła istniała przez 21 lat, aż do czasu wprowadzenia w Austrii, w roku 1805 Politische 

Schulverfassung, czyli Powszechnego Regulaminu Szkolnego, którego jednym z 

ważniejszych zapisów było zwrócenie uwagi na ilość studentów, a co za tym idzie - ilość 

osób wykształconych na dawnych ziemiach polskich. Po upadku Rzeczypospolitej władze 

austriackie wychodziły z założenia, że w Galicji wystarczy jeden uniwersytet. Funkcjonowała 

więc Akademia Krakowska (obecnie Uniwersytet Jagielloński), a na miejsce uczelni we 

Lwowie powstało liceum, czyli szkoła „półwyższa", której ukończenie dawało możliwość 

rozpoczęcia nauki na akademii. Tym sposobem po powstaniu Księstwa Warszawskiego, w 

granicach którego znalazł się Kraków, na terenie Galicji nie znajdowała się ani jedna uczelnia 

dająca wyższe wykształcenie. 

Sytuacja uległa zmianie dopiero w 1817 roku, dwa lata po Kongresie Wiedeńskim, gdy cesarz 

Franciszek I podpisał refundację uniwersytetu. Uroczysta inauguracja miała miejsce 4 

listopada 1817 roku, w dawnym gmachu uczelni. Władze uniwersytetu podległe były 

Gubernium, ingerowały w treść wykładów a językiem wykładowym stał się język niemiecki. 

Poziom nauki w tym czasie, w porównaniu z innymi europejskimi uczelniami nie był wysoki, 

a sam uniwersytet był przez uczniów traktowany często jako pierwszy etap w karierze 

naukowej, po którym kształcili się na innych uczelniach, prezentujących wyższy poziom. 

Po wybuchu Powstania Listopadowego znaczna część polskich studentów przyłączyła się do 

powstańców, a wykłady na uniwersytecie zostały zawieszone w kwietniu 1831 roku, by w 

czerwcu budynki zajmowane przez szkołę mogło zająć austriackie wojsko. Opóźniła się więc 

inauguracja roku, która z 1 września została przeniesiona na 17 października. Władze 

Gubernium nakazały wykreślić z listy wszystkich studentów, którzy brali udział w powstaniu. 

Po upadku zrywu powstało we Lwowie kilka organizacji konspiracyjnych, w tym między 



innymi Towarzystwo Przyjaciół Ludu czy Stowarzyszenie Ludu Polskiego. Wśród 

najbardziej znanych członków związków konspiracyjnych znaleźli się ówcześni studenci - 

należy wymienić chociażby Franciszka Smolkę, któremu Lwowiacy zawdzięczają powstanie 

Kopca Unii Lubelskiej, czy poetę Karola Szajnochę. 

Na większą autonomię uniwersytet musiał czekać do Wiosny Ludów, kiedy to pozwolono na 

prowadzenie wykładów w języku polskim. Okres swobody nie trwał jednak długo, gdyż już w 

listopadzie 1848 roku ówczesny gubernator Galicji, Franz Stadion wydał rozkaz po którym 

rozpoczął się ostrzał miasta. Zniszczono budynek uniwersytetu przy ul. Krakowskiej, 

znacznie ucierpiała również biblioteka uczelni, której zbiory starał się ratować jeden z 

profesorów o nazwisku Stroński, wraz z kancelistą uniwersyteckim Stefanem Koźmą. 

Wyrzucali oni zbiory przez okna, część z nich dosięgnął jednak ogień. W czasie brutalnego 

tłumienia rewolucji przepadło na wieczność ponad 38 tysięcy zbiorów, przetrwało jedynie 11 

tysięcy. Warto również przypomnieć, że pamiątką z tamtego okresu jest cytadela zbudowana 

przez austriaków w latach 1852- 1854, która mimo burzliwej historii miasta, zachowała się do 

naszych czasów. 

Uniwersytet wznowił działalność gdy znaleziono dla niego nowe miejsce w samym sercu 

miasta. Mowa o miejskim ratuszu, w którym na działalność uczelni przeznaczono trzynaście 

sal. Nie były jednak one wystarczające by pomieścić władze, studentów i wykładowców. 

Rozpoczęły się poszukiwania nowego budynku, w którym uniwersytet mógłby zatrzymać się 

na dłużej. Ostatecznie w styczniu 1851 roku uczelnia zyskała siedzibę, którą zajmowała przez 

ponad siedemdziesiąt lat. Mowa o gmachu przy kościele św. Mikołaja, gdzie dawniej mieścił 

się konwikt jezuicki dla młodzieży wywodzącej się ze szlachty, a następnie austriackie 

koszary. 

Od początków lat ’60 XIX wieku wprowadzane były języki krajowe na galicyjskich 

uniwersytetach. W lutym 1861 roku język polski ponownie stał się językiem wykładowym 

na Uniwersytecie Jagiellońskim, co dało nadzieję lwowskim profesorom. Ostatecznie 

pierwszy wykład w okresie autonomii, przeprowadzony w części w języku polskim odbył się 

w 1863 roku na wykładzie prawa rzymskiego. Jedenaście lat później już 59 wykładów na 

uniwersytecie były prowadzone w języku polskim. Wciąż wykładano jednak w języku 

niemieckim, ruskim i po łacinie. Od lat '80 XIX wieku większość profesorów wykładających 

na uczelni była pochodzenia polskiego. Warto również wspomnieć, że koniec XIX wieku to 

czas kiedy na uniwersytet wstępują pierwsze kobiety. W 1897 roku pierwsze studentki zostały 

przyjęte na medycynę i filozofię. Był to czas rozpoczynający okres największej świetności 

uniwersytetu pod względem naukowym, oferując profesorom wymiany międzynarodowe 

chociażby z paryską Sorboną, jednocześnie jednak zaczął narastać konflikt pomiędzy 

polskimi a ukraińskimi studentami. 

Ukraińska młodzież coraz częściej wyrażała swoje antypolskie i antyrządowe poglądy 

organizując demonstracje - po jednej z nich w 1901 roku pięciu studentów zostało usuniętych 

z uczelni. Na znak protestu ukraińscy studenci zaczęli przenosić się na inne uczelnie. W tym 

celu do Wiednia wyjechało wtedy ponad trzysta młodych osób, a wydarzenia te były szeroko 

komentowane w całej Europie. Część ukraińskich studentów wróciła po kilku miesiącach do 

Lwowa. 

W czasie I wojny światowej, po wkroczeniu wojsk rosyjskich uniwersytet został zamknięty. 

Część wykładów i egzaminów odbywała się półjawnie, jednak większość wykładowców 

opuściła miasto udając się do Wiednia, gdzie organizowane były kursy uzupełniające i 

spotkania profesorów. Rosjanie opuścili Lwów w czerwcu 1915 roku, co dało możliwość 

inauguracji roku akademickiego w październiku 1915. Znacznie zmniejszyła się wtedy liczba 

studentów - część z nich uczestniczyła w wojnie, inni z powodów finansowych nie mogli 

pozwolić sobie na kontynuowanie edukacji. Również po upadku Austro- Węgier przyszłość 

uniwersytetu była niepewna. W 1918 roku wybuchła polsko-ukraińska bitwa o Lwów, w 



którą zaangażowanych było wielu studentów Uniwersytetu Lwowskiego. Ostatecznie 22 

listopada 1918 roku Ukraińcy opuścili miasto, a na gmachu uczelni wywieszono polską 

flagę. Rok później uczelni nadano imię założyciela, więc od 1919 roku pełna nazwa uczelni 

brzmiała: Uniwersytet Jana Kazimierza. W1923 roku uniwersytet zyskał nową siedzibę, 

majestatyczny gmach dawnego Sejmu Krajowego vis a vis Parku Kościuszki (obecnie Parku 

Iwana Franki). Budynek stał się idealną lokalizacją, pozwalającą na pomieszczenie rektoratu i 

wszelkich pozostałych władz uniwersyteckich, sali wykładowych dla trzech z pięciu 

wydziałów i dodatkowo posiadał pomieszczenia reprezentacyjne, jak chociażby aulę 

uniwersytecką, gdzie dawniej odbywały się obrady sejmowe. W czasie dwudziestolecia 

międzywojennego Uniwersytet Jana Kazimierza odwiedzili liczni goście, wśród których 

znalazł się prezydent Stanisław Wojciechowski czy marszałek Francji Ferdynand Foch, a 

uniwersytet był drugą w kraju, po Uniwersytecie Warszawskim uczelnią z największą liczbą 

studentów i prezentował wysoki poziom pod względem naukowym - w tym czasie na 

uniwersytecie badania prowadził między innymi Rudolf Weigl. Powstają lwowsko-

warszawska szkoła filozofii z Kazimierzem Twardowskim na czele, czy lwowska szkoła 

matematyczna której przedstawicielami byli między innymi Stefan Banach i Władysław 

Orlicz. Z naukami humanistycznymi na uniwersytecie związani byli chociażby Marian 

Hemar, Jan Kasprowicz, Roman Ingarden, Adam Fischer, Henryk Arctowski. Nie sposób 

wymienić wszystkich wybitnych uczonych studiujących czy pracujących na uniwersytecie 

w tamtym czasie, jednak niech nazwiska które przytoczone zostały w tym tekście będą 

dowodem na prezentowany ówcześnie poziom nauczania. 

Niestety, nadal istniały konflikty na tle narodowościowym. Wśród polskich 

nacjonalistów, we Lwowie skupionych głównie przy Związku Akademickim Młodzieży 

Wszechpolskiej, zaczęły przybierać na sile postawy antysemickie. Część mieszkańców 

miasta oskarżała Żydów o pomoc Ukraińcom w czasie obrony Lwowa w 1918 roku. 

Dochodziły do tego również informacje o wystąpieniach antyżydowskich z innych miast. 

Studenci skupieni w organizacjach narodowych prowokowali antysemickie akcje i 

organizowali „dni bez Żydów" na uczelni, nie wpuszczając żydowskich studentów do 

budynku uniwersytetu oraz rządając wprowadzeń- gett ławkowych. Sprzeciwiał się temu 

rektor Stanisław Kulczyński, wielokrotnie atakowany przez członków Młodzieży 

Wszechpolskiej, ostatecznie w styczniu 1938 roku podał się do dymisji. Nowym rektorem 

został Edmund Bulanda, a prorektorem Roman Longchamps de Berier, który 7 stycznia 

1938 roku wydał zarządzenie wprowadzające getto ławkowe, nakazujące zajmowaniu Żydom 

konkretnych miejsc w salach wykładowych. W tym czasie Stanisław Kulczyński napisał list 

otwarty opublikowany we lwowskiej prasie 11 stycznia 1938 roku, wyjaśniając powody 

swojej rezygnacji z funkcji kierowania uczelnią, odcinając się od antysemickich decyzji 

późniejszych władz. Część studentów pochodzenia żydowskiego wyraziło swój sprzeciw co 

do decyzji prorektora Longchamps'a de Berier’a , uczestnicząc w wykładach na stojąco, a z 

czasem przyłączali się do nich niektórzy polscy studenci, nie wyrażający zgody na segregację 

rasową. Wciąż w tle wydarzeń o charakterze antysemickim pojawiały się marsze 

antyukraińskie, na co Ukraińcy odpowiadali organizując demonstracje antypolskie. 

12 września 1939 roku wojska niemieckie dotarły pod Lwów, a kilka dni później od wschodu 

nadciągnęła Armia Czerwona. 22 września podpisano akt kapitulacji, a wojska sowieckie 

wkroczyły do miasta. Mimo to, władze uniwersytetu przygotowywały się do rozpoczęcia roku 

akademickiego w październiku. Nowe władze miasta nie wyraziły zgody na odprawienie 

mszy świętej w intencji nowego roku akademickiego oraz narzuciły ograniczenia co do liczby 

przyjmowanych studentów, a na wydziale teologicznym rekrutacji całkowicie zakazano. 18 

października działacz komunistyczny Mychajło Marczenko mianowany został rektorem 

uniwersytetu, odsuwając od stanowiska Romana Longchamps'a de Beriera, który w lipcu 

1939 został wybrany rektorem na lata 1939 - 1941. Jednym z pierwszych zarządzeń nowej 



władzy była decyzja o zmianie języka urzędowego na język ukraiński oraz wprowadzenie 

nauki ukraińskiego na wszystkich wydziałach. W styczniu 1940 roku za zgodą władz 

sowieckich uczelni nadano imię Iwana Franki, pisarza i poety ukraińskiego. Wielu 

wykładowców którzy nauczali przed wojną nie zostali dopuszczeni do organizacji wykładów, 

zastępując ich profesorami z Kijowa i Charkowa. 

Po agresji III Rzeszy na ZSRR, 30 czerwca 1941 roku hitlerowcy wkroczyli do Lwowa. W 

dniach 3-4 lipca przeprowadzili mord na polskich profesorach lwowskich uczelni i ich 

rodzinach. Ofiarą tej zbrodni był między innymi ostatni polski rektor Uniwersytetu 

Lwowskiego, wspominany już kilkakrotnie Roman Longchamps de Berier. W czasie 

trwania okupacji niemieckiej miasta uniwersytet nie wznowił oficjalnie swojej działalności, 

jednak tak jak w większości miast uniwersyteckich organizowano tajne nauczanie. Tajny 

Uniwersytet Jana Kazimierza funkcjonował do 1945 roku, a osiągnięte na uczelni wyniki, 

tytuły i habilitacje były uwzględniane po wojnie przez uniwersytety w nowych granicach 

Polskich. 

Po zakończeniu II wojny światowej na uniwersytecie niemal całkowicie zmieniła się kadra 

naukowa, jak również studenci, którzy po przymusowych przesiedleniach Polaków / terenów 

Kresów, kont/nuo//;,|t uniwersytetach znajdujących cię „ n/<il‘Jt\ tih Polski. ‘ 

Obecnie Uniwersytet irn. Iwana Franki kształci studentów na 19 wydziałach i jest jedną z 

najlepszych uczelni humanistycznych c plasując się na podium. Uniwersytet współpracuje z 

uczelniami .. Warto również wspomnieć, na wydziale filologicznym prowadzony jest. 

kierunek filologia polska, obejmującą naukę języka polskiego, historii, literatury i kultury 

polskiej. Jednym z wielu przedmiotów jest ten dotykający po części polskiej historii Lwowa 

„Literatura polska we Lwowie i Galicji", który podejmuje tematy twórczości polskiej, pisarzy 

i poetów związanych głównie ze Lwowem. W końcu często twórcy o których teraz uczą się 

studenci byli, absolwentami tej samej uczelni... 

Anna Barańska 


