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Józef Brudziński 
i odrodzony Uniwersytet 

Warszawski

W 200-letnich dziejach Uniwer-
sytetu Warszawskiego, jakże drama-
tycznych i często przerywanych na 
długie lata, szczególnym blaskiem 
świecą trzy postacie: Wojciecha 
Szweykowskiego, Józefa Mianow-
skiego i Józefa Brudzińskiego. Każ-
dy z nich pełnił funkcję rektora Uni-
wersytetu Warszawskiego i zapisał 
się w pamięci potomnych wiekopom-
nymi osiągnięciami. Wszyscy z nich 
byli patriotami wielkiej próby, mieli 
prawdziwą charyzmę, zdolności przy-
wódcze, szlachetną wizję uprawiania 
nauki, a także dar wymowy. Dzięki 
temu darowi po każdym z trzech rek-
torów zachowały się do naszych cza-
sów ich piękne i treściwe przemówie-
nia, które możemy nazywać progra-
mowymi, bo dotyczyły wizji funkcjo-
nowania Uniwersytetu Warszawskie-
go pod ich przewodnictwem. Z okazji 
wystawy „Przez oświatę do wolności. 
Odrodzenie Uniwersytetu Warszaw-
skiego” wznawiamy wygłoszoną 15 
listopada 1915 roku mowę w dniu 
uroczystej inauguracji roku akade-
mickiego 1915/1916 reaktywowane-
go polskojęzycznego Uniwersytetu 
Warszawskiego. Okoliczności wygła-
szania tej mowy były dramatyczne, 
albowiem Polska była wówczas do-
piero na początku drogi do uzyskania 
niepodległości. Ponowna publikacja 
nieco zapomnianego przemówienia 

dostarcza okazji do krótkiego omó-
wienia postaci legendarnego rektora.

Sylwetka rektora 
Brudzińskiego

5 sierpnia 1915 roku wojska 
niemieckie wyparły z Warszawy 
wojska rosyjskie, co spowodowało 
również ucieczkę rosyjskiej admini-
stracji. Przeszło 100-letnie rządy car-
skiego aparatu władzy w Warszawie 
dobiegły końca. Niebawem ze strony 
nowego okupanta o nieco bardziej 
ludzkim obliczu pojawiły się niezbyt 
jasne zapowiedzi odtworzenia Kró-
lestwa Polskiego i konkretne pro-
pozycje przywrócenia w Warszawie 
Uniwersytetu polskojęzycznego. 3 li-
stopada 1915 roku w obecności gene-
rała-gubernatora Hansa von Beselera 
kurator hrabia Bogdan Hutten-Czap-
ski wręczył nominacje rektorskie Jó-
zefowi Brudzińskiemu na Uniwersy-
tecie Warszawskim oraz Zygmuntowi 
Straszewiczowi na Politechnice War-
szawskiej. Nowy rektor Uniwersyte-
tu odbywał swoje studia w Dorpacie 
(1891) i Moskwie (1894). W Moskwie 
uzyskał też w 1897 r. dyplom lekar-
ski. Następne lata (1898-1900) spędził 
w klinikach w Warszawie, Krakowie, 
Grazu, Paryżu i Londynie. Brudziński 
był inicjatorem utworzenia pierwszej 
sekcji pediatrycznej w Polsce w To-
warzystwie Lekarskim Łódzkim oraz 
wydawcą pisma „Przegląd Pedia-
tryczny”. W świecie medycznym uwa-
żano go za lekarza o dużym doświad-
czeniu zawodowym i nieprzecięt-
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nych umiejętnościach diagnostycz-
nych. W sierpniu 1915 r. Brudziński 
powołany został do Komisji Szkół 
Wyższych przy Wydziale Oświece-
nia Komitetu Obywatelskiego. Pełnił 
w niej funkcję referenta szkół wyż-
szych, przewodniczącego sekcji uni-
wersyteckiej i podkomisji Wydziału 
Lekarskiego. Brudziński był przede 
wszystkim doskonałym organizato-
rem, potrafił doskonale zjednywać so-
bie ludzi. Można wręcz zaryzykować 
stwierdzenie, że łączył w sobie cechy 
dwóch słynnych poprzedników na 
fotelu rektorskim: Szweykowskiego 
i Mianowskiego, których niezwykle 
pięknie przywołuje w swojej mowie. 
Po wyborze na stanowisko rektora 
przystąpił bardzo szybko do pracy. 
Już 6 listopada ukazała się na łamach 
prasy jego wiadomość skierowana do 
zainteresowanych studiami uniwer-
syteckimi. W tekście tym nowy rektor 
uczelni warszawskiej podkreślił jej 
polski charakter, wspomniał o ciągło-
ści tradycji Szkoły Głównej, a przede 
wszystkim omówił zasady rekrutacji. 

O postawie Brudzińskiego 
i jego osobowości tak pisał wybitny 
historyk Marceli Handelsman: „On 
skupiał wszystko w swoim ręku, da-
wał pęd pomysłom, kierował ciałem 
nauczycielskim i młodzieżą, do nie-
go zwracała się ona z wszelkimi tro-
skami swymi, wątpliwościami na-
ukowymi, wahaniami politycznymi, 
kłopotami życiowymi, nawet – zawo-
dami sercowymi”. Rosnący z każdym 
dniem autorytet Brudzińskiego spra-
wił, że w rok po objęciu funkcji rekto-
ra UW wybrano go też na pierwszego 

prezesa rady miejskiej stolicy. W 1916 
roku został ponadto członkiem dele-
gacji, która podczas wizyt w Berlinie 
i Wiedniu, zwróciła się z formalną 
prośbą o utworzenie niepodległego 
państwa polskiego.

Uroczysta inauguracja 
Uniwersytetu

 Podniosła uroczystość inaugu-
racyjna odbyła się 15 listopada 1915 
r. Rozpoczęła się mszą świętą w kate-
drze celebrowaną przez arcybiskupa 
metropolitę warszawskiego, księdza 
Aleksandra Kakowskiego. Okoliczno-
ściowe kazanie wygłosił kanonik An-
toni Szlagowski (późniejszy biskup 
i profesor teologii na UW, w roku 
akademickim 1927/28 rektor), który 
powiedział m.in.: „[...] Dziś wracamy 
do swego. Dziś w salach, gdzie mowa 
polska milczała, myśl polska odezwie 
się po raz pierwszy po latach wielu 
melodją polskiego słowa”. Z katedry 
tłumna procesja ruszyła w stronę Uni-
wersytetu, gdzie wartę trzymała mło-
dzież akademicka. Cały Pałac Kazi-
mierzowski, gdzie w holu przybyłych 
witał rektor, został przybrany kwia-
tami i zielenią. Wśród gości honoro-
wych znaleźli się, poza arcybiskupem 
Kakowskim, prezydent miasta i trzej 
profesorowie byłej Szkoły Głównej: 
Ignacy Baranowski, Władysław Hole-
wiński i Walenty Miklaszewski. Byli 
też obecni kurator hr. Bogdan Hutten-
Czapski, generał-gubernator Hans 
von Beseler, delegaci Legionów Pol-
skich, oraz profesorowie Uniwersyte-
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tu i Politechniki. W dawnej rezydencji 
Wazów, a potem siedzibie Szkoły Ry-
cerskiej, w której studiował m.in. Ta-
deusz Kościuszko, jako pierwszy głos 
zabrał rektor Brudziński, mówiąc: 
„Witam wszystkich słowy, które oby 
już nigdy nie uległy zmianie: Mamy 
nareszcie w Warszawie Wszechnicę, 
w której salach rozbrzmiewać będą 
dźwięki naszej ukochanej a pięknej 
mowy ojczystej. Niech słowa te lecą 
jak dobra wieść na kraj, tak ciężko 
w dobie obecnej doświadczany, niech 
wleją otuchy w serca i dodadzą sił do 
wytrwania”. W dalszej części przemó-
wienia Brudziński przypomniał hi-
storię warszawskiej uczelni, cytował 
mowę Szweykowskiego z inauguracji 
Królewskiego Uniwersytetu w 1818 
r., wymienił najsłynniejszych wycho-
wanków Uniwersytetu i ich zasługi. 
Szczególnie wysławiał czasy Szko-
ły Głównej, podkreślając obecność 
w auli trzech profesorów tej uczelni: 
„[…] Szczególnym wzruszeniem – mó-
wił rektor - przejmuje nas obecność 
w tej sali trzech profesorów Szkoły 
Głównej: Ignacego Baranowskiego, 
Władysława Holewińskiego i Walen-
tego Miklaszewskiego. Cześć Wam, 
którzy jesteście arką przymierza 
między dawnymi, a nowymi laty”. Na 
koniec przemowy padły słowa, które 
na długo pozostały w pamięci słucha-
czy: „Gdy tak wszyscy, i ciało nauczy-
cielskie, i młodzież, i społeczeństwo 
otoczymy opieką, tę odrodzoną naszą 
Alma Mater, ostanie się ona i zakwit-
nie, a pokolenia następne, spoziera-
jąc na nią dumą, powtarzać sobie 
będą: i przyszły burze, i wiały wiatry 

i uderzały na on dom, a on nie upadł, 
bo był na opoce budowany”.

Po Brudzińskim mowę wygło-
sił też generał-gubernator Beseler. 
Wystąpienie jego było krótkie i wy-
chwalało przede wszystkim wspa-
niałomyślność Cesarza Wilhelma 
II. Po przemówieniu Beseler złożył 
życzenia rektorowi, arcybiskupowi 
oraz prezydentowi miasta, po czym 
opuścił salę w otoczeniu swojej świ-
ty. Jeden ze świadków tego wydarze-
nia - profesor prawa Eugeniusz Jarra 
wiele lat później wspominał, że Bese-
ler „złożył życzenia Uniwersytetowi 
głosem gardłowym, urywanym, skan-
dującym według pruskiej maniery 
wojskowej”. Na koniec uroczystości 
chór Lutni zaintonował jeszcze hymn 
„Gaudeamus igitur”, delegacje złoży-
ły oficjalne adresy, a goście wpisali 
się do księgi pamiątkowej. 

Z okazji inauguracji odrodzo-
nych wyższych uczelni warszaw-
skich, Uniwersytetu i Politechniki, 
wybito okolicznościowy, zaprojek-
towany przez Stefana Wiśniewskie-
go brązowy medal. Na jego awersie 
umieszczono dawne godło Uniwer-
sytetu: Orła Białego z gałązką lauru 
i palmą w szponach, otoczonego pię-
cioma gwiazdkami i napisem UNI-
WERSYTET WARSZAWSKI MCMXV. 
Rewers ozdabiała sowa (symbol mą-
drości), gałązki lauru i dębu oraz na-
pisy: PRZEZ OŚWIATĘ DO WOLNO-
ŚCI; WSKRZESZENIE WYŻSZ[YCH] 
POLSKICH UCZELNI W WARSZA-
WIE: 15.XI.1915. 
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Powrót uczelnianego 
godła

Na kolejnej inauguracji roku 
akademickiego, 7 października 1916 
roku, godło uczelni pojawiło się rów-
nież w zwieńczeniu bramy głównej od 
strony Krakowskiego Przedmieścia. 
Uroczystość tę upamiętnia wykonana 
wówczas przez W. Saryusza Wolskie-
go fotografia zgromadzonych z Jego 
Magnificencją Józefem Brudziń-
skim pośrodku. Podczas odsłonięcia 
tego symbolu polskości zwierzchnik 
uczelni wygłosił następujące słowa: 
„[…] Oto od dziś przybywa nowy ze-
wnętrzny znak polskości Uniwersy-
tetu Warszawskiego w postaci Orła 
Białego […]”. Emblemat wykonała 
pracownia braci Łopieńskich. Oto-
czony pięcioma gwiazdami orzeł był 
wielkości naturalnej, w szponach zaś 
trzymał dwie gałązki: palmy i waw-
rzynu. Wzorowany był on na orle 
z czasów Królewskiego Uniwersy-
tetu Warszawskiego. Godło uczelni 
umieszczono też wkrótce na gmachu 
klinik uniwersyteckich. Kamiennym 
orłem planowano ozdobić fasadę Bi-
blioteki Uniwersyteckiej, tak by był 
on widoczny z daleka od strony Kra-
kowskiego Przedmieścia. Projektu 
tego jednak niestety nigdy nie zreali-
zowano.

Brudziński zmarł już w grud-
niu następnego roku. W jego pogrze-
bie wzięło udział tysiące osób. W mo-
wie pogrzebowej wygłoszonej w ko-
ściele Świętego Krzyża przywoływa-
ny już profesor UW, ksiądz Antoni 

Szlagowski, takie m.in. zawarł słowa: 
„Odrodzenie kraju naszego rozpoczę-
ło się odrodzeniem Wszechnicy, odro-
dzeniem stolicy naszej, a w odrodzo-
nej Wszechnicy i w odrodzonej stoli-
cy pierwszym rektorem i pierwszym 
Rady miejskiej prezesem był Józef 
Brudziński. Drzemał naród w nie-
spokojnym gorączkowym przerywa-
nym śnie. Zbudził się i ocknął, gdy ju-
trzenka zajaśniała, gdy po kraju roz-
biegła się radosna wieść, rozległ się 
doniosły Brudzińskiego głos: Mamy 
wreszcie Wszechnicę, odrodzoną pol-
ską Wszechnicę, w której rozbrzmie-
wać będą dźwięki naszej ukocha-
nej, a pięknej mowy ojczystej. Mamy 
Wszechnicę, która skarbiec nauki 
wszechludzkiej własnym rodzimym 
wkładem pomnoży i historję nauki 
rodzimej we wszystkich jej gałęziach 
rozwinie. Józef Brudziński budował 
pustki wieku. On pierwszy z dźwię-
kiem mowy ojczystej wszedł w mury 
pałacu Kazimierzowskiego po latach 
kilkudziesięciu i zgłuszył obce nam 
echa, spłoszył wrogie nam duchy. [...] 
I tak budował ten budownik nasz nie-
zmordowany, tak wznosił gmach du-
chowy ten pracownik niezrównany, 
aż sam się położył podwaliną i kamie-
niem węgielnym: podwaliną tobie na 
znak, młodzieży akademicka, że masz 
go mieć w pamięci i we czci obok Mia-
nowskiego”.

prof. dr hab. Jerzy Miziołek,
mgr Adam Tyszkiewicz
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Józef Brudziński
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Odsłonięcie godła Uniwersytetu Warszawskiego podczas inauguracji roku akademickiego 7 X 1916 r.
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