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Historia.Uniwersytetu.Marii.Curie-Skłodowskiej.w Lublinie.nierozerwalnie.wią-
że.się.z nazwiskiem.Henryka.Raabego.–.organizatora.i pierwszego.rektora.naszej.
Alma.Mater .Mimo.upływu.czasu.postać.Henryka.Raabego.budzi.nadal.wiele.kon-
trowersji .Przez. jednych.postrzegany. jako. funkcjonariusz.partyjny. i państwowy,.
który.aktywnie.uczestniczył.w budowaniu.systemu.totalitarnego.w Polsce,.przez.
innych. uznany. za. wybitnego. organizatora. i  uczonego,. który. w  znaczny. sposób.
przyczynił.się.do.odbudowy.środowiska.akademickiego.i to.nie.tylko.w Lublinie.
po.dramatycznym.okresie.II wojny.światowej ..

Jednoznaczna.ocena.osoby.profesora.Raabego.jest.tak.trudna,.jak.skompliko-
wane.były.czasy,.w których.żył.i pracował .Rok.1944,.na.który.przypada.utworze-
nie.UMCS,.to.okres.tragicznych.deficytów.i wojennej.jeszcze.zawieruchy .W tym.
czasie. Polski. Komitet. Wyzwolenia. Narodowego. postanowił. powołać. w  naszym.
mieście. uniwersytet. państwowy,. który. miał. stanowić. wizytówkę. nowej. władzy,.
rodzącej.się.właśnie.Polski.Ludowej .Pierwszym.rektorem.uczelni.został.miano-
wany.doktor.habilitowany,.zoolog.Henryk.Wacław.Raabe,.który.w tym.czasie.peł-
nił.funkcję.naczelnika.Wydziału.Szkół.Wyższych.Resortu.Oświaty.PKWN .

Życiorys.Raabego.wydawał.się.idealnie.pasować.do.wizji.„odpowiedniego”.kan-
dydata.na.rektora.wzorcowej.państwowej.uczelni.wyższej .Urodzony.w Warszawie,.
człowiek.lewicy,.przedwojenny.członek.Polskiej.Partii.Socjalistycznej,.naukowiec.
o  poglądach. materialistycznych,. jednocześnie. badacz,. który. w  dwudziestoleciu.
międzywojennym.miał.duże.problemy.ze. znalezieniem.pracy.z powodu.swoich.
politycznych.przekonań,.dokładnie. spełniał.oczekiwania.władzy . Jak. się.później.
okazało,.postać.profesora.Raabego.wymknęła.się.wizji.komunistów .

W  wyjątkowo. trudnych. warunkach. powojennej. Polski. rektor. rozpoczął. od.
podstaw. budowanie. lubelskiej. uczelni . Dzięki. jego. entuzjazmowi. i  poświęceniu.
w niedługim.czasie.udało.się.stworzyć.bazę.materialną.i naukową.będącą.punk-
tem.wyjścia.dla.dalszego.rozwoju.uniwersytetu .Raabe.pozyskiwał.lokale.na.dzia-
łalność,.mieszkania.dla.pracowników,.tereny.pod.zabudowę .Gromadził.również.
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urządzenia.i sprzęt.oraz.cenne.publikacje,.których.nie.mogło.przecież.zabraknąć.
w  szanowanym. uniwersytecie . Dbał. o  to,. by. jego. pracownicy. mogli. normalnie.
funkcjonować,. troszczył. się. o  najbardziej. podstawowe. sprawy. socjalno-bytowe,.
takie.jak.ubranie.i buty.dla.kadry,.co.z dzisiejszej.perspektywy.wydaje.się.wręcz.
niewyobrażalne .Lublin.pozbawiony.był.komunikacji.miejskiej,.w związku.z tym.
ówczesny.rektor.wystąpił.do.władz.o przydział.kilkudziesięciu.rowerów,.aby.na-
ukowcy.mogli.szybciej.dostać.się.do.rozsianych.po.różnych.częściach.miasta.bu-
dynków. uniwersyteckich . Najważniejsze. jednak. było. pozyskanie. świetnej. kadry.
naukowców,.którzy.zechcieliby.współtworzyć.UMCS .Rektorowi.Raabemu.udało.
się.namówić.do.współpracy.między.innymi.takie.sławy,.jak.immunolog.Ludwik.
Hirszfeld,.matematyk.Mieczysław.Biernacki.czy.filozof.Narcyz.Łubnicki .

Należy. pamiętać,. że. intencją. Raabego. było. stworzenie. uczelni. o  charakterze.
medyczno-przyrodniczym,.która.stanowić.miała.uzupełnienie.humanistycznego.
profilu.Katolickiego.Uniwersytetu.Lubelskiego,.a nie.jego.konkurencję,.plany.Pro-
fesora.w tym.obszarze.znacznie.odbiegały.jednak.od.założeń.władzy .

Rektor. Raabe,. mimo. że. został. powołany. na. stanowisko. przez. komunistów,.
nie.zrezygnował.ze.swojej.naczelnej.idei.zachowania.autonomii.i samorządności.
uczelni.wyższej .Wielokrotnie.dał.wyraz.odwagi.cywilnej.i silnego.charakteru .Sta-
wał.w obronie.studentów.niezależnie.od.ich.orientacji.politycznej .W roku.1947.
tuż.przed.wyborami.podczas.spotkania.ze.studentami.zasugerował.żakom,.aby.gło-
sowali.w zgodzie.z własnym.sumieniem.i przekonaniami .Pełniąc.funkcję.amba-
sadora.w .ZSRR,.Profesor.interweniował.również.w trudnych.sprawach.zwolnień.
z obozów.i repatriacji.Polaków .Taka.postawa.rektora.stała.się.przyczyną.utraty.za-
ufania.ówczesnych.władz .W 1948.roku.profesor.Henryk.Raabe.został.odsunięty.
ze.stanowiska.rektora.i skazany.na.ostracyzm .Strach.przed.niezadowoleniem.wła-
dzy.spowodował,.że.wiele.osób.nie.zdecydowało.się.nawet.na.udział.w uroczysto-
ściach.pogrzebowych.Profesora .

Henryk.Raabe.był.postacią.nietuzinkową .Jego.wkład.w rozwój.UMCS,.a za-
razem.Lublina,.w pełni.zasługuje.na.wnikliwą.ocenę,.a także.uznanie .Bardzo.się.
cieszę,.że.pracownicy.Zakładu.Historii.Społecznej.XX.wieku.naszej.uczelni.podjęli.
wysiłek.badawczy,.który..pozwala.w sposób.kompletny.spojrzeć.na.życie.pierw-
szego.rektora.Uniwersytetu.Marii.Curie-Skłodowskiej.w Lublinie .Bardzo.ważne.
jest,.że dzięki.nowym.kwerendom.udało.się.uzupełnić.i .zweryfikować.dostępne.do.
tej.pory.informacje.i oceny.dotyczące.biografii.Profesora 
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W 2014.roku.minęła.70 .rocznica.założenia.Uniwersytetu.Marii.Curie-Skłodow-
skiej . Losy. pierwszego. państwowego. uniwersytetu. w  Lublinie. nierozerwalnie.
wiążą. się. z osobą.profesora.Henryka.Raabego.–.założyciela. i pierwszego.rekto-
ra.UMCS.w latach.1944–1948 .Jubileusz.uczelni.poprzedzały.dyskusje.i spotkania.
naukowe,.a także.ukazały.się.studia.poświęcone.jej.funkcjonowaniu.w minionym.
okresie .Badania,.jakie.prowadzono,.wykazały.m in ,.że.wiedza.na.temat.drogi.ży-
ciowej. twórcy. lubelskiej.Alma.Mater.ma.dość.ograniczony,.a przede.wszystkim.
niepełny. charakter . Mając. to. na. uwadze,. pracownicy. Zakładu. Historii. Społecz-
nej.XX wieku.Instytutu.Historii UMCS.podjęli.nowe.kwerendy.źródłowe,.które.
pozwoliły. w  wielu. wypadkach. uzupełnić. i  zweryfikować. naszą. wiedzę. dotyczą-
cą biografii.pierwszego.rektora.uczelni .Zrodziła.się.wówczas.idea.zaproszenia.do.
współpracy.badaczy.dysponujących.wiedzą.na.temat.życia.i naukowej.drogi.pro-
fesora.Raabego .Celem.pracy.jest.przedstawienie.jego.sylwetki.przede.wszystkim.
jako. twórcy. i  pierwszego. rektora. Uniwersytetu. Marii. Curie-Skłodowskiej . Jed-
nak.autorzy.pragnęli.ukazać.zarazem.pełną.jego.biografię,.co.wymagało.sięgnięcia.
do.wcześniejszego.okresu.życia.Raabego .Łatwo.zauważyć.niedostatek.informacji.
z lat.II wojny.światowej.i jego.życia.pod.okupacją.sowiecką,.a następnie.niemiec-
ką.(1939–1944),.a zwłaszcza.niewiele.wiemy.o.pracy.Profesora.na Uniwersytecie.
Lwowskim .Wynika.to.z braku.materiałów.źródłowych .Jeden.z autorów.(Miro-
sław.Szumiło).przeprowadził.wstępną.kwerendę.w Archiwum.Uniwersytetu. im .
Iwana.Franki,.ale.okazało.się,.że.nie.ma.tam.teczki.osobowej.Raabego .W Archi-
wum.UMCS.także.brakuje.jego.teczki.pracowniczej;.została.odesłana.do.Minister-
stwa.Oświaty.w 1948.roku.i ślad.po.niej.zaginął1 .Tak.więc.dwa.pierwszorzędne.
źródła.dotyczące.działalności.Raabego.nie.zostały.jak.dotąd.odnalezione .Jednak-

1. Archiwum.UMCS,.Teczka.os .H .Raabe,.sygn .K.805 .Autor.powtórzył.najważniejsze.infor-
macje.w biogramie,.G .Brzęk,.Raabe Henryk Wacław (1882–1951),.[w:].Polski Słownik Biograficzny,.
t  XXIX,.1986,.s .533–535 
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że.autorzy.dotarli.do.nowych.interesujących.materiałów.w archiwach.krajowych.
i zagranicznych .Do.najcenniejszych.należą.nieeksplorowane.dotychczas.materiały.
(w tym.wiele.rękopiśmiennych).wytworzone.przez.H  Raabego,.które.są.przecho-
wywane.w Muzeum.i Instytucie.Zoologii.PAN.w Warszawie .Uzupełniają.je.zbiory.
Ministerstwa.Spraw.Zagranicznych.oraz.Archiwum.Instytutu.Literackiego .Istnie-
je.stosunkowo.spora.literatura.na.temat..powstania.i pierwszych.lat.funkcjonowa-
nia.UMCS,.należycie.eksponująca.rolę.jej..pierwszego.rektora,.lecz.napisano.tylko.
jedną.jego.biografię2 .Unikatowa.jej.wartość.polega.na.tym,.że.Autor.znał.rodzi-
nę.swojego.Mistrza.i od.niej.uzyskał.wiele.wartościowych.dokumentów.i ustnych.
informacji 

W  niniejszym. tomie. poświęconym. Profesorowi. zachowano. układ. chrono-
logiczny. prezentujący. bieg. życia. i  różnorodne. dziedziny. aktywności. założyciela.
UMCS .Agnieszka.Kidzińska-Król.przedstawiła.krąg.rodzinny,.wykształcenie.oraz.
początki. pracy. zawodowej. Raabego. (Rodzina, młodość i  wykształcenie Henryka 
Raabego) .Zwróciła.uwagę.na.wytrwałość.i samozaparcie.swojego.bohatera,.który.
samotnie.przebijał.się.przez.życie .Interesującą.częścią.jego.biografii.była.działal-
ność.w.czasie rewolucji.1905.roku .Zbigniew.Zaporowski.ukazał.najdłuższy.etap.
w  życiu. Raabego,. mianowicie. dwudziestolecie. międzywojenne. (Henryk Raabe 
w okresie Drugiej Rzeczypospolitej) .Poznajemy.go.w rozmaitych.rolach.–.jako.na-
uczyciela.szkół.średnich.(praca.pedagogiczna.była.podstawą.utrzymania.rodziny),.
ale.także.działacza.związkowego,.redaktora.naczelnego.czasopisma,.działacza.sa-
morządowca. oraz. polityka . Raabe. był. członkiem. Polskiej. Partii. Socjalistycznej .
Nie zaniedbywał. też.pracy.naukowej,.co.zaowocowało.wartościowymi.osiągnię-
ciami,.szczególnie.w latach.trzydziestych.XX.wieku  

Okres. po. II. wojnie. światowej. otwiera. artykuł. Mirosława. Szumiły. (Henryk 
Raabe – ambasador Tymczasowego Rządu Jedności Narodowej Rzeczypospolitej 
Polskiej w Moskwie).pokazujący.mało.znane.epizody.z okresu.nominalnego.kie-
rowania.przez.H  Raabego.polską.placówką.dyplomatyczną.w Moskwie .Służenie.
ówczesnego.ambasadora..interesom.Polski.nie.pokrywało.się.z komunistyczną.wi-
zją.funkcjonowania.polskiej.placówki.dyplomatycznej.w Moskwie .

.Stefan.Stępień.(Działalność polityczna Henryka Raabego po II wojnie świa-
towej).analizuje.aktywność.polityczną.rektora.UMCS.w wykreowanej.przez.ko-
munistów.quasi-parlamentarnej. instytucji,. jaką.była.Krajowa.Rada.Narodowa,.
a następnie.w wybranym.w styczniu.1947.roku.Sejmie.Ustawodawczym .Do KRN.
wszedł.w drodze.kooptacji.dokonanej.przez. jej.prezydium,.a do.SU.dostał. się.
z listy.państwowej .W KRN.brał.udział.w pracy.Komisji.Oświatowej,.a w SU.po-
czątkowo.w Komisji.Spraw.Zagranicznych,.a od.lipca.1949.roku.w Komisji.Le-
śnictwa .Rektor.UMCS.piastował.w aparacie.PPS.wysokie.stanowiska,.co.jednak.

2. G .Brzęk, Henryk Raabe 1882–1951,.Lublin.1983 
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tylko.formalnie.dawało.mu.możliwość.wpływu.na.kształtowanie.koncepcji.po-
litycznych.tej.partii .Bardzo.aktywna.była.jego.praca.w Radzie.Szkół.Wyższych,.
gdzie.konsekwentnie.propagował. ideę.autonomii. i  samorządności. szkolnictwa.
wyższego. w  Polsce. –. przeciwstawiając. się. tworzeniu. prawa,. które. ogranicza-
łoby.autonomię.uniwersytetów.–.oraz.sprzeciwiał.się.zjawiskom.jej.ograniczania.
w  praktyce . Popadł. przez. to. w  konflikt. z  dominującą. grupą. prokomunistycz-
nych.przywódców.ówczesnej.PPS.na.czele.z Henrykiem.Jabłońskim .Zdaniem.
tego.polityka.rektor.UMCS.był.współodpowiedzialny.za.błędy.PPS.poczynione.
na.polu.polityki.kulturalnej,.naukowej.i oświatowej,.które.oznaczały.nierespek-
towanie.założeń.programowych.dominujących.w systemie.władzy.komunistów.
z PPR .Na szczeblu.lokalnym.do.5.października.1949.roku.przewodniczył.Radzie.
Wojewódzkiej.PPS.w Lublinie .Z funkcji.tej.ustąpił.w czasie.kampanii.oczyszcza-
nia.PPS.z „elementów”.obcych.klasowo,.ideologicznie.i politycznie 

Intensywne. działania. H . Raabego. na. rzecz. stworzenia. na. nowej. uczelni. ru-
chu.związkowego.zostały.przeanalizowane.przez.Henryka.Kowalskiego.(Henryk 
Raabe i początki ruchu związkowego w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej) .
Profesor.Raabe.miał.na.tym.polu.wieloletnie.doświadczenia.z okresu.II.Rzeczypo-
spolitej,.gdy.aktywnie.działał.w Związku.Zawodowym.Nauczycieli.Polskich.Szkół.
Średnich,.kierując.w  latach.1922–1927. jego.pracami .Dzięki. jego. inicjatywie.na.
początku.1945.roku.w UMCS.powstał.pierwszy.na.wyzwolonych.spod.okupacji.
niemieckiej.ziemiach.działający.na.wyższej.uczelni –.Związek.Zawodowy.Pracow-
ników.Szkół.Wyższych.i Instytucji.Naukowych .Według.koncepcji.rektora.miał.on.
skupiać.wszystkich.pracowników.uczelni 

Lech. Maliszewski. w  artykule. (Henryk Raabe materialista, idealista, praktyk. 
Przyczynek do lubelskiej biografii pierwszego rektora Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej).skoncentrował.się.na.wątku.zamieszkania.i pobytu.w Lublinie.pro-
fesora. H . Raabego . Dokładnie. prześledził. materialne. warunki. jego. egzystencji.
w grodzie.nad.Bystrzycą 

Anna.Łosowska.pokazuje.sylwetkę.H .Raabego.w okresie.jego.pracy.w PKWN.
(Profesor Henryk Raabe jako naczelnik Departamentu Szkół Wyższych Resortu 
Oświaty PKWN (27 sierpnia 1944–28 lutego 1945) .Jest.to.mało.znany.epizod.jego.
życia,.w którym.wykazywał.dużą.aktywność.na.rzecz.rozwoju.powojennego.szkol-
nictwa.wyższego.w Polsce,.kreślił.plany.i podejmował.konkretne.działania.w tym.
zakresie .Wraz.z organizacją.UMCS.rozpoczęły.się.jesienią.1944.roku.prace.nad.
uruchomieniem. w  Lublinie. Politechniki. Warszawskiej. i  reaktywowaniem. Wy-
działu.Lekarskiego.Uniwersytetu.Warszawskiego .Raabe.był.w nie.bezpośrednio.
zaangażowany.jako.delegat.Ministerstwa.do.spraw.Szkolnictwa.Wyższego.miasta.
Warszawy . Podobnie. przygotowywał. uruchomienie. Uniwersytetu. Poznańskiego .
Zabiegał.o tworzenie.nowych.uniwersytetów.w miastach,.gdzie.przed.wojną.ich.
nie.było,.przede.wszystkim.w Łodzi .Celom.tym.miała.m in .służyć.zorganizowana.
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przez.niego.misja.wyjazdu.do.Wilna.Marii.Fedeckiej,.która.miała.pozyskać.i spro-
wadzić.do.kraju.polskich.naukowców,.którzy.pozostali.w tym.mieście .Naczelnik.
Wydziału.Szkół.Wyższych.Resortu.Oświaty.PKWN,.profesor.H .Raabe.zaangażo-
wał.się.również.w odbudowę.Obserwatorium.Magnetycznego.w Świdrze 

Sylwia.Szyc.przedstawiła.postać.Profesora.przez.pryzmat.wspomnień.ludzi,.któ-
rzy.mieli.z nim.kontakt.w latach.1944–1948.(Rektor Henryk Raabe we wspomnie-
niach pracowników i studentów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) .
Rektor. Raabe. nie. pozostawał. obojętny. na. problemy. pracowników. i  studentów.
UMCS,.starając.się.na.różne.sposoby.poprawić.ich.sytuację.losową .Analizowane.
świadectwa.pokazują. jego.niezwykłą,.ale.nieco.skomplikowaną.osobowość. i za-
sady,.którymi.kierował.się.w życiu,.nie.brak.w nich.inteligentnego.humoru.i cza-
sami.krytycznych.ocen.w stosunku.do.podejmowanych.przez.niego.działań .

Tom.zamyka.dość.obszerny.artykuł.Janusza.Wrony,.który.podjął.w swym.tek-
ście.próbę.podsumowania.dokonań.profesora.Raabego.(Henryk Raabe – organiza-
tor i pierwszy rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej).jako.„ojca.założyciela”.
uczelni,.żyjącego.w skomplikowanych.czasach.powojennego.przełomu.ustrojowego.
i nowych.realiów.geopolitycznych .Jego.energia.i zapał.zadecydowały,.że UMCS.
jako. uniwersytet. budowany. na. tzw . surowym. korzeniu. nie. stał. się. tworem. efe-
merycznym,. co. przewidywało. w  owych. czasach. wielu. obserwatorów . Opierając.
się.na nowych.materiałach.źródłowych,.Autor.dopełnia.obraz.profesora.H  Ra-
abego. jako.rektora.oraz.człowieka,.który.mając. lewicową.wrażliwość.społeczną,.
zachował.demokratyczne.przekonania.i zasady.w odniesieniu.do.funkcjonowania.
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