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Stanisław Pigoń mniej znany

Do tych, co mają t a k  z a  t a k  –  n i e  z a  n i e
Bez światło-cienia ...

Tęskno mi, Panie...
(C.K. Norwid)

1. Kilka uwag wstępnych

Stanisław Pigoń pozostawił po sobie spuściznę liczącą grubo ponad 1200 pozy-
cji bibliografi cznych. Niemała jest także bibliografi a prac poświęcona Profesorowi. 
W 1961 roku wydano Księgę pamiątkową ku czci Stanisława Pigonia, a w jedenaście 
lat później, w 1972 roku, monumentalne dzieło pt. Stanisław Pigoń. Człowiek i dzie-
ło, w którym obok znakomitych studiów Kazimierza Wyki, Jerzego Kwiatkowskiego, 
Henryka Markiewicza, Zofi i Stefanowskiej, Juliana Maślanki, Zbigniewa Golińskiego 
i innych, a także wspomnień Uczniów i Przyjaciół Profesora, znalazły się dwie bardzo 
cenne prace: Jerzego Starnawskiego Kronika życia i działalności Stanisława Pigonia 
oraz Bibliografi a prac Stanisława Pigonia 1959–1970, opracowana przez Zbigniewa 
Jerzego Nowaka1. O Pigoniu jako wychowawcy pisała po latach między innymi Kry-
styna Czajkowska2. Dorobek badań nad życiem i działalnością Pigonia z dwudzie-
stopięciolecia po śmierci Uczonego skrupulatnie omówił Czesław Kłak w książce 
Stanisław Pigoń. Szkice do portretu. Czesław Kłak stał się zresztą w ostatnich latach 
najważniejszym bodaj badaczem spuścizny Pigonia. Zawdzięczamy mu nie tylko 
szereg cennych studiów o Pigoniu, ale i wzorowe opracowanie pamiętnika Uczone-

1 Por. Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło, pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza, Kraków 
1972. Dodać tu trzeba, że część I Bibliografi i prac Stanisława Pigonia, opracowana przez tego samego badacza, 
obejmująca lata: 1908–1959 ukazała się w Księdze pamiątkowej ku czci Stanisława Pigonia, wydanej staraniem 
Komisji Historycznoliterackiej Oddziału PAN w Krakowie, pod red. Z. Czernego w Krakowie 1961, s. 7–125. 

2 Por. rzadki w polskich bibliotekach druk Krystyny Czajkowskiej pt. Stanisław Pigoń. Uczony i wycho-
wawca, ogłoszony przez Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej w listopadzie 1980 roku w serii „Wieczory 
Kasjańskie”.
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go Z Komborni w świat3. Wydał on także drukiem obszerne zespoły korespondencji 
Uczonego z Marią Danilewicz-Zielińską oraz z Ignacym Chrzanowskim4. Staraniem 
Zdzisława Jerzego Adamczyka oraz Aliny Kowalczykowej ukazał się niedawno tom 
korespondencji Pigonia z Moniką Żeromską5. Krystyna Czajkowska uporządkowała 
olbrzymie archiwum Uczonego, które przekazano do Biblioteki Jagiellońskiej. Tutaj, 
zespół, w skład którego weszli: Jadwiga Grzybowska, Ewa Malicka, Zbigniew Koziń-
ski i Zdzisław Pietrzyk, ogłosił drukiem inwentarz znajdujących się w tej książnicy 
zbiorów rękopiśmiennych Pigonia6. Autorów piszących o Pigoniu można liczyć na 
dziesiątki. Jest wśród nich także wywodząca się z Jego rodziny Angelika Winiarska, 
autorka książki Stanisław Pigoń – syn Komborni7.

Jak z powyższego widać, ten wielki Uczony, mimo iż od Jego śmierci upłynęło już 
40 lat, wciąż wzbudza zainteresowanie. Kolejne pokolenia badaczy stawiają też pyta-
nia o jego wkład w dzieje polskiej humanistyki, w dzieje polskiej kultury. Niniejszy 
tekst jest próbą zasygnalizowania spraw, które pozostają nieco na uboczu zaintereso-
wania historyków literatury. Pragnę tu przywołać zaangażowanie Profesora w życie 
społeczne, Jego opiekę nad kołami i stowarzyszeniami studenckimi, a nade wszyst-
ko Jego udział w obronie godności prześladowanych osób. W okresie powojennym, 
mimo ponawianych ataków na Jego osobę, mimo poddania Go inwigilacji ze strony 
służb bezpieczeństwa PRL, zachował godność. Nigdy też nie ugiął się przed tymi, 
którym udało się złamać niejednego z Jego kolegów. Pozostał do końca swych dni 
niezłomny, jako przewodnik duchowy swojego i następnych pokoleń. Zyskał pozy-
cję niepodważalnego autorytetu moralnego, człowieka odważnego, nieuciekającego 
przed rozwiązywaniem spraw trudnych. 

2. Kurator Bratniaka

W zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Jagiellońskiej znajduje się kilka teczek, 
w których zebrano dokumenty poświadczające żywe, wieloletnie zainteresowanie Pi-
gonia sprawami młodzieży akademickiej. Ale bo też od czasu studiów palił się w Jego 
duszy nie tylko ogień miłości do wiedzy, ale także – nieodparta wola pracy „u pod-
staw”. W swoim pamiętniku wspomina on o podjętej w 1908 roku próbie ewentu-

3 Por. S. Pigoń, Z Komborni w świat. Wspomnienia młodości, wstępem, przypisami oraz indeksami opa-
trzył Cz. Kłak, Warszawa 1983 (wstęp pt. Nad pamiętnikami Stanisława Pigonia to obszerna, wartościowa roz-
prawa – s. 5–61); Cz. Kłak, Stanisław Pigoń. Szkice do portretu, Rzeszów 1993; tenże (red.), Non omnis moriar. 
Studia i szkice o Stanisławie Pigoniu, Rzeszów 1997. 

4 M. Danilewiczowa, S. Pigoń, Dialog korespondencyjny (1958–1968), do druku przygotował, wstępem 
i komentarzami opatrzył Cz. Kłak, Rzeszów 1996; I. Chrzanowski, S. Pigoń, Mistrz i uczeń. Korespondencja 
wzajemna (1914–1936), do druku przygotował, wstępem i komentarzami opatrzył Cz. Kłak, Rzeszów 2005.

5 S. Pigoń, M. Żeromska, Korespondencja wzajemna (1952–1968), do druku przygotowali, wstępem i ko-
mentarzem opatrzyli Z.J. Adamczyk i A. Kowalczykowa, Rzeszów 2004.

6 Inwentarz rękopisów Biblioteki Jagiellońskiej. Nr 10001–11000. Cz. II: 10501–11000, oprac. J. Grzybow-
ska, Z. Koziński, E. Malicka i Z. Pietrzyk, pod red. J. Grzybowskiej, Kraków 2002.

7 A. Winiarska, Stanisław Pigoń – syn Komborni, Krosno 2008.
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alnego porzucenia studiów fi lologicznych na rzecz teologicznych. Po wizycie u bpa 
Władysława Bandurskiego we Lwowie uznał jednak, że nie wstąpi do seminarium 
duchownego. „Co mnie ciągnęło, to nie było powołanie do służby Bożej, ale poszuki-
wanie najwłaściwszej drogi do pełnienia powinności społecznej. Ks. biskup rozeznał 
się w tym rychło”8. Rozeznał się w tym także i nasz młodzieniec, toteż przez następ-
nych kilkadziesiąt lat życia dawał dowody prawdziwości przekonania, że obowiąz-
kiem każdego światłego Polaka jest prowadzenie pracy wśród tych, którzy stanowią 
rdzeń narodu: wśród chłopów, robotników, a przede wszystkim wśród młodzieży.

Jeszcze jako uczeń jasielskiego gimnazjum w 1905 roku w kilku okolicznych wio-
skach wygłosił odczyty o Kościuszce. W czasie studiów krakowskich jako członek 
stowarzyszenia „Eleusis” nie tylko prowadził – z grupą innych elsów – „szkółkę” dla 
sprowadzonych do Krakowa chłopców ze Śląska, ale wiele razy wyjeżdżał z redago-
wanym przez siebie miesięcznikiem „Iskra” na Śląsk, by wśród tamtejszych robotni-
ków kolportować pismo, a także prowadzić dla nich pogadanki oraz odczyty. Pracy 
tej nie przerwał z chwilą, gdy w 1919 roku podjął pracę nauczyciela akademickie-
go w Poznaniu. Odczyty i prelekcje wygłaszał w różnych kołach i stowarzyszeniach 
poznańskich, wyjeżdżał także z nimi do okolicznych miast i miasteczek. Z chwilą 
objęcia w 1921 roku kierownictwa katedry historii literatury polskiej na Uniwersy-
tecie Stefana Batorego w Wilnie w pierwszej kolejności podjął się opieki nad kołami 
i stowarzyszeniami studenckimi. W poświęconej Profesorowi pracy zbiorowej z 1972 
roku ukazało się wspomnienie wileńskiej uczennicy Profesora, Heleny Hleb-Koszań-
skiej, w którym autorka przypomniała działalność Pigonia jako opiekuna młodzie-
ży polonistycznej na USB, w tym – kuratora założonego z jego inicjatywy w 1922 
roku Koła Polonistów USB. Przypomniała między innymi o organizowanych przez 
Pigonia już od 1921 roku wycieczkach studenckich w rodzinne strony Mickiewicza, 
a także o jego odczytach dla wileńskich członków Koła Polonistów. Pigoń w Wilnie 
zajmował się zresztą nie tylko sprawami studentów. Wygłaszał odczyty w Towarzy-
stwie Przyjaciół Nauk, brał udział jako wykładowca w projekcie p.n. Powszechne Wy-
kłady Uniwersyteckie, był prezesem miejscowego oddziału Związku Literatów, stwo-
rzył wspólnie z Marianem Zdziechowskim w 1926 roku klub dyskusyjny pod nazwą 
Środy Literackie. 

Pasja społecznikowska Pigonia sprawiła, że po przeniesieniu się do Krakowa nie-
mal natychmiast włączył się nie tylko w nurt życia naukowego dawnej stolicy Polski, 
ale i w życie kulturalne miasta. Odczyty w teatrach krakowskich przed premierami 
sztuk teatralnych, w radiu, a także na spotkaniach różnych towarzystw (np. Towa-
rzystwa Miłośników Książki), były bezpośrednią kontynuacją pracy prowadzonej 
w Wilnie. W Krakowie znacznie większą wagę Profesor przykładał jednak do sprawy 
opieki nad stowarzyszeniami i kołami studenckimi. W dniu 4 lipca 1933 roku został 
też na mocy decyzji Senatu UJ kuratorem Koła Polonistów na UJ. Wprawdzie po 
dwóch latach, w dniu 16 lipca 1935 roku, zrezygnował z tej funkcji na rzecz Stefa-
na Kołaczkowskiego, ale już w styczniu 1937 roku na nowo został kuratorem Koła. 

8 S. Pigoń, Z Komborni w świat. Wspomnienia młodości, s. 237. 
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Funkcję tę sprawował aż do wybuchu wojny9. Po zakończeniu działań wojennych 
kuratorstwo nad Kołem Polonistów (w pewnej chwili przemianowanym na Koło Po-
lonistów i Slawistów) Senat UJ powierzył Profesorowi już w dniu 13 lipca 1945 roku. 
Pełnił On tę funkcję do końca maja 1949 roku10. 

W latach trzydziestych XX wieku, po przeniesieniu się do Krakowa, Uczony nasz 
sprawował opiekę nad kilkoma innymi kołami studenckimi. Opiekował się wówczas 
między innymi Akademickim Kołem Towarzystwa Szkoły Ludowej, Kołem Przyja-
ciół Żywego Słowa, a także założoną w 1930 roku korporacją studentek UJ „Astrea”11. 
Sporo kłopotów przysporzyło Mu w tych latach kuratorstwo nad Związkiem Aka-
demickiej Młodzieży Wszechpolskiej. Sprawował On nadzór kuratorski nad tym 
związkiem od 1932 do 1935 roku. Zrezygnował z dalszej opieki w październiku 1935 
roku w związku z zajściami, do jakich coraz częściej dochodziło na UJ z udziałem 
członków tego związku12. 

W czerwcu 1937 roku Stanisław Pigoń został zamianowany przez Senat UJ kura-
torem jedynej na Uniwersytecie organizacji samorządowej: Bratniej Pomocy Studen-
tów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Bratniak był organizacją samorządową o charak-
terze samopomocowym, działającą z przerwami na UJ od lat sześćdziesiątych XIX 
wieku. Zadaniem jego było prowadzenie domów studenckich, stołówek, współudział 
w przyznawaniu zapomóg i stypendiów. Po dwóch latach, w dniu 6 lipca 1939 roku, 
prof. Pigoń zrezygnował z kuratorstwa nad Bratniakiem w związku z nagłośnioną 
przez prasę sprawą usunięcia przez Młodzież Wszechpolską z czytelni dwóch do-
mów akademickich (przy ul. Jabłonowskich i Al. 3. Maja) oraz z lokalu Towarzystwa 
Biblioteki Słuchaczów Prawa portretów Józefa Piłsudskiego (portrety powróciły na 
swoje miejsce na mocy decyzji rektora Tadeusza Lehra-Spławińskiego). Jak pisał w li-
ście skierowanym do rektora, za główny powód Uczony nasz podał wówczas „niedo-
stateczny stopień zaufania, jaki mogłem zaobserwować w stosunku Pana Rektora do 
mnie jako kuratora”13. Rektor dymisję przyjął, wobec wybuchu II wojny światowej 
sprawa poszła jednak szybko w zapomnienie. Pigoń nadal postrzegany był jako rze-

9 Por. J. Spytkowski, Studium Historii Literatury Polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1910–
1945, w: Dzieje Katedry Historii Literatury Polskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim (1782–1965), Kraków 1966, 
s. 215–217. 

10 Wszystko wskazuje na to, że z opieki nad Kołem Polonistów zrezygnował w związku z zaostrzającą się 
falą nagonki prasowej na krakowską polonistykę. [Por. m.in. ataki Stefana Żółkiewskiego w „Kuźnicy” (1949, 
nr 14 i 19) oraz odpowiedź Stanisława Pigonia pt. Jeszcze o „duchu krakowskiej polonistyki” w „Tygodniku 
Powszechnym” (1949, nr 24)]. 

11 Por. A. Pilch, Studenci Krakowa w Drugiej Rzeczypospolitej. Ich ideowe, polityczne i społeczne zaangażo-
wanie, Kraków 2004, s. 114. 

12 Okazuje się, że zajścia takie były „chlebem powszednim” na UJ w latach 30. W październiku 1935 roku 
doszło do awantur na spotkaniu studentów zorganizowanym przez „Start” z propagującym idee komunistycz-
ne Adamem Polewką. Do podobnych awantur doszło w styczniu 1937 roku, w czasie wieczoru zorganizowa-
nego w sali Kopernika przez Akademicki Klub Literacko-Artystyczny „Volta”. W czasie tego spotkania Lech 
Piwowar wygłaszał pochwały pod adresem André Gide’a, autora książki Powrót z Rosji, gloryfi kującego „urzą-
dzenia bolszewickie” w ZSRR. Pigoń – który zastępował na zebraniu kuratora Klubu, prof. Z. Jachimeckiego, 
na znak protestu opuścił salę, a Młodzież Wszechpolska obrzuciła jajami prelegenta i jego kolegów z Leonem 
Kruczkowskim na czele. 

13 Por. BJ. Rkpsy nr 10706. 
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czywisty opiekun Bratniaka. Tak było w czasie okupacji, gdy ta organizacja działała 
na tajnym Uniwersytecie, tak było także po wojnie, kiedy to już w styczniu 1945 roku 
władze uczelni powierzyły Mu tę funkcję, łącząc ją nadal z funkcją seniora Bursy 
Akademickiej przy ul. Garbarskiej, którą pełnił od 15 grudnia 1931 roku14. 

Bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych kierował Bratniakiem student 
Wydziału Prawa UJ, Józef Trojanowski, który zresztą kierował tą organizacją także 
w czasie okupacji, na tajnych kursach UJ. Już wiosną 1945 roku musiał on jednak 
ustąpić z tego stanowiska, władze bezpieczeństwa zarzuciły mu bowiem działalność 
polityczną wymierzoną w interesy państwa polskiego. W tej sytuacji prof. Pigoń jako 
kurator organizacji zamianował prezesem Bratniaka studenta medycyny, Jana Desz-
cza, zaś jego zastępcą – studenta teologii, Karola Wojtyłę. W składzie zarządu znala-
zła się między innymi Irena Klemensiewiczówna, studentka polonistyki15. 

O działalności prof. Pigonia jako kuratora Bratniaka w okresie kilku lat powojen-
nych niewiele wiadomo. Dopiero po upadku komunizmu zaczęto przywracać pamięć 
o tych niezwykłych latach w życiu Profesora. Sporo wiadomości przekazali na ten te-
mat dwaj najbliżsi współpracownicy Profesora z Bratniaka: dr Jan Deszcz – ówczesny 
prezes oraz Władysław Pociej – szef Komisji Kontroli Bratniaka. Obszerny wywiad 
z dr. Deszczem, a także artykuł mecenasa Władysława Pocieja, ukazały się w nume-
rze pierwszym (i jedynym!) pisma „Pod wiatr” w 1991 roku, poświęconym Janowi 
Pawłowi II16. Obu wzmiankowanych przyjaciół, Deszcza i Pocieja, wiązały strony ro-
dzinne: rodzina Deszcza od 1920 roku mieszkała w Wietrzychowicach nad Wisłą, zaś 
Pociej pochodził z leżącego po drugiej stronie Wisły Opatowca. Obaj poświadczają 
niezwykłe oddanie prof. Pigonia sprawie Bratniaka, przywołując na poparcie swych 
sądów opinię Jana Pawła II. Rzecz należy jednak wyłożyć po kolei. 

Zacząć wypada od przypomnienia, że władze komunistyczne nie zamierzały to-
lerować na Uniwersytecie Jagiellońskim ani niezależnego grona profesorskiego, ani 
tym bardziej organizacji studenckiej, która nie zamierzała się podporządkować no-
wej władzy. O tym, że nadchodzą „nowe czasy” dla Uniwersytetu przekonano się już 
wiosną 1945 roku. To wówczas rozpoczęła się w prasie krakowskiej, ale i ogólnopol-
skiej, wielka nagonka polityczna na UJ. W prasie wydawanej przez komitety Polskiej 
Partii Robotniczej zaczęły ukazywać się napastliwe, obrzydliwe artykuły o Uniwersy-

14 Por. artykuł Profesora pt. Położenie materialne i samopomoc młodzieży akademickiej krakowskiej w okre-
sie tajnego nauczania, w: Alma Mater w podziemiu, red. M. i A. Zarębowie, Kraków 1964, s. 304–308. Godzi 
się przypomnieć, że Bursa Akademicka (zw. „Pigoniówką”) przy ul. Garbarskiej powstała na początku XX w. 
staraniem Kazimierza Rotułda. Studenci Uniwersytetu mieszkali początkowo w bursach położonych w naj-
bliższym sąsiedztwie Collegium Maius. Gdy w czasie pożaru 1841 roku spłonęły bursy „Jeruzalem” i Bursa 
Filozofów, studenci UJ zostali umieszczeni w gmachu przy kościele św. Barbary. Tam też Bursa Akademicka 
istniała aż do pierwszych lat XX w. Na początku XX w. staraniem studentów, przy znaczącej pomocy Konstan-
tego Wołodkiewicza, wzniesiono Dom Studencki nr 1 przy ul. Jabłonowskich. W tym samym czasie, staraniem 
inż. Kazimierza Rotunda, zbudowano przy ul. Garbarskiej Bursę Akademicką przeznaczoną dla studentów, ale 
także – dla młodzieży szkół średnich.

15 Por. U. Perkowska, Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1945–1948/49, Kraków 2001, s. 155 
passim. 

16 Pragnę tu serdecznie podziękować p. Marcie Polańskiej z Uniwersytetu Rzeszowskiego, opiekunce nauko-
wej „Pigonianum”, czyli dawnej biblioteki Profesora, za udostępnienie mi ksero owego jakże cennego pisma. 
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tecie i jego profesorach. Nie trzeba dowodzić, że była to akcja skoordynowana, pro-
wadzona przez krakowskich działaczy PPR. Kwerenda biblioteczna ukazujących się 
wówczas pism komunistycznych jasno na to wskazuje. 

Nagonkę na UJ rozpoczęli redaktorzy „Głosu Pracy” – organu Wojewódzkiego 
Komitetu PPR w Krakowie, który zaczął się ukazywać 31 stycznia 1945 roku, a już 
w trzecim numerze pisma z 25 lutego 1945, ogłosił anonimowy (to była naówczas 
zasada!) artykuł pt. Czekamy na Uniwersytet, w którym pojawił się pierwszy z serii 
zarzutów wymierzonych w UJ: „o ślimaczą pracę władz UJ”! Pisał autor artykułu: 
„Władze uniwersyteckie radzą skrupulatnie o sprawach i ważnościach tajnych kur-
sów z okresu okupacji, do których miała niestety dostęp tylko bogatsza młodzież bur-
żuazyjna. Natomiast synowie robotników, chłopów i inteligencji pracującej, którzy 
przez 5 długich lat byli zupełnie pozbawieni możności kształcenia się i dla których 
każda chwila jest niezmiernie droga, muszą czekać, aż otworzą się wreszcie bramy 
upragnionego uniwersytetu”. Wszystko wskazuje na to, że słowa te pełniły rolę za-
słony dymnej, spoza której wyszedł właściwy atak: na Bratniak. Pisał więc ów autor: 
„Do r. 1939 tzw. ‘Bratniak’ opanowany był przez elementy reakcyjne. W domach stu-
denckich królowali ONR-owcy, wprowadzając na tym terenie metody nazistowskie. 
Obecnie o czymś podobnym oczywiście i mowy być nie może. Bratnia Pomoc musi 
szeroko otworzyć swe wrota na wszystkich uczących się, a nie tylko na studentów, 
którzy mieli możność uczęszczania na tajne komplety”.

„Jaskółka” z „Głosu Pracy” z lutego 1945 roku zapowiadała dalsze ataki. W dniu 
25 marca tr. autor omawiający przebieg uroczystości inauguracji nowego roku akade-
mickiego na UJ, która odbyła się w dniu 19 marca tr., nie ukrywał się już za woalem 
pięknych słów. Przypomniawszy, że w uroczystości tej wzięli udział między inny-
mi gen. Michał Rola Żymierski, gen. Marian Spychalski, minister oświaty Stanisław 
Skrzeszewski, a także kilku ofi cerów Armii Czerwonej bardzo ostro wypomniał rek-
torowi prof. Tadeuszowi Lehrowi-Spławińskiemu, że ten... nie złożył podziękowań 
przedstawicielom „bratniej” amii za wyzwolenie i ocalenie Uniwersytetu: „A cóż do-
piero mówić o ocalonych ludziach? O ocalonych dumnych z siebie mózgach? Chyba 
za to, że nie rozmiażdżyła ich kolba niemieckiego zbira podziękowanie choćby w kilku 
słowach było elementarną kulturą”. Wypominając władzom UJ, że zaledwie „uchylili 
drzwi uczelni” autor groźnie dopowiadał: „my – polska demokracja – drzwi te otwo-
rzymy na oścież. A dla przewietrzenia zatęchłej atmosfery będziemy do tych spraw 
jeszcze niejednokrotnie powracać”. Zapowiedź nie była puszczona na wiatr. Wkrótce 
już nie tylko w prasie krakowskiej (oprócz „Głosu Pracy” także w „Dzienniku Pol-
skim” oraz w „Echu Krakowa”), ale i ogólnopolskiej („Polska Zbrojna”, „Odrodzenie”, 
Kuźnica”) zaczęły się ukazywać artykuły wymierzone w Uniwersytet Jagielloński. Wy-
chodzący w Łodzi organ centralny PPR – „Głos Ludu” w dniu 8 kwietnia 1945 roku 
ogłosił artykuł pt. Niepokojące zjawiska na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, 
w którym zaatakowano tak zasłużonych profesorów, jak Mieczysław Małecki, Ludwik 
Piotrowicz czy Franciszek Walter. Najcięższe działa wytoczono jednak przeciw prof. 
Pigoniowi. Anonimowy autor artykułu pisał więc: „Jako kierownicy społeczności 
akademickiej pojawiają się znowu ci właśnie działacze, którzy w okresie przedwrześ-
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niowym nadawali naszym uniwersytetom reakcyjny, faszystowski charakter. Czy, by 
zacytować jeden tylko przykład, na dyrektora bursy, a więc człowieka mającego nie-
mały wpływ na wychowanie młodzieży akademickiej nie można było znaleźć innego 
człowieka, jak p. Pigonia, byłego aktywistę ONR-u przedwojennej Bratniej Pomocy?”. 
Pomijając fakt wprowadzania w błąd czytelników, Profesor bowiem nigdy nie należał 
do ONR-u, sam fakt ataku na niego, człowieka, który wszak cieszył się nieposzlako-
waną opinią znakomitego wychowawcy młodzieży, który przeszedł wraz z innymi 
piekło Sachsenhausen, musi zaskakiwać. W tym wypadku jednak nie chodziło ani 
o prawdę, ani o dobro publiczne, a wyłącznie o interes władzy przyniesionej na bag-
netach radzieckich żołnierzy. Toteż w artykułach prasowych raz po raz ponawiano 
ataki na Profesora i jego kolegów z UJ, którzy w dobrze pojętym interesie narodowym 
nie zamierzali realizować wytyczonej przez ową władzę polityki. Oszczędzając czy-
telnika, przywołajmy jeszcze tylko jedno świadectwo: ogłoszony w dniu 23 września 
1945 roku na łamach „Głosu Pracy” artykuł pod znamiennie brzmiącym tytułem: 
Przewietrzyć Uniwersytet Jagielloński. Zarzucając władzom uczelni, że nie popiera-
ją „ideowych stowarzyszeń”, wynajęty przez komunistów autor pisał: „Winowajców 
szukajmy po właściwej stronie. Nie oskarżajmy jednostronnie młodzieży! Uderzmy 
nie kulą w płot ale w ‘wychowawców’ młodzieży akademickiej. W tych, którzy jak np. 
Konopczyński wykorzystują okazję na pogrzebie wybitnego anglisty prof. R. Dybow-
skiego (sic!) do zaatakowania sojuszu ze Związkiem Radzieckim i prowokacyjnego 
i ordynarnego porównania z Rosją carską, jak prof. Dąbrowski zwalczający dopusz-
czenie postępowych docentów na katedry, jak prof. Pigoń broniący zawzięcie niedo-
puszczenia ideowych organizacji młodzieżowych w mury uniwersyteckie”. Konkluzja 
tego kolejnego donosu była równie mocna, jak cała jego treść: „Czas skończyć z tą 
zabawą w Uniwersytet – pisał autor. – Czas ograniczyć wpływy kliki klerykalno-en-
deckiej na Uniwersytet. Czas otworzyć okna na przestrzał i wpuścić dużo, naprawdę 
dużo świeżego powietrza”. 

Jak widać, intencje nowej władzy były jawne. Chodziło o to, aby tak zasłużonych 
profesorów, jak rektor Tadeusz Lehr-Spławiński, Ludwik Piotrowicz, Mieczysław 
Małecki, Władysław Konopczyński, Stanisław Pigoń i wielu innych, zniszczyć i odsu-
nąć od wpływu na młodzież17. Profesor Pigoń, podobnie jak inni profesorowie UJ, nie 
reagował bezpośrednio na ponawiające się raz po raz zaczepki. W zgodzie z sumie-
niem i etosem uczonego, wychowawcy oraz nauczyciela, pracował nadal18. Ale gdy 
nadarzyła się wreszcie sprzyjająca okoliczność, zaprotestował. Uczynił to publicznie, 
na konferencji zwołanej w Krakowie w dniu 26 stycznia 1946 roku, która miała być 
poświęcona aktualnym potrzebom, a także przyszłej organizacji szkolnictwa wyższe-
go w Polsce. 

17 Wspomina o tej nagonce na Uniwersytet Andrzej Kazimierz Banach w interesującym artykule pt. Za-
wsze z narodem. Kartki do powojennych dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego, w: „Zeszyty Naukowe Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego”, Nr DCCLXVI, Prace Historyczne, z. 81 (1987), s. 161–171; problem wciąż jednak nie 
został dokładnie opracowany i czeka na swego autora.

18 Por. Universitas rediviva. Kronika powojennej odbudowy Uniwersytetu Jagiellońskiego 18 I–31 XII 1945 r., 
„Biuletyn Informacyjny Rektora”, Kraków 1975, nr 3 (29).
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Konferencja ta odbyła się w auli Collegium Novum. Organizatorami jej były dwie 
instytucje: Uniwersytet Jagielloński oraz Polska Akademia Umiejętności. Przybyli na 
nią profesorowie UJ, miejscowi członkowie PAU, przedstawiciele zamiejscowych uni-
wersytetów i towarzystw naukowych, a nadto przedstawiciele rządu, partii, związków 
zawodowych, ludzi sztuki, pisarze, dziennikarze. Jak pisano w obszernym sprawo-
zdaniu ogłoszonym w drugim numerze „Życia Nauki”, „zadaniem konferencji było 
rozważenie najważniejszych zadań nauki polskiej i zastanowienie się nad najbardziej 
celowymi sposobami jej organizacji. Chodziło nie tylko o dyskusję między uczonymi, 
ale o porozumienie się czynnika społecznego z reprezentantami nauki, wysłuchanie 
wzajemnych życzeń i znalezienie dróg współpracy opartej na zaufaniu”19. Jeśli chodzi 
o pierwsze zadanie, wszystko wskazuje na to, że zostało ono wykonane znakomicie. 
Zarówno wystąpienia rektora Tadeusza Lehra-Spławińskiego oraz sekretarza gene-
ralnego PAU – Tadeusza Kowalskiego, jak referaty profesorów UJ: Gustawa Przy-
chockiego, Władysława Szafera, Władysława Konopczyńskiego i Adama Vetulaniego 
były rzetelne, oparte na faktach (w „Życiu Nauki” ogłoszono ich teksty). Również 
autorzy „tez dyskusyjnych” stawiali jasno sprawy nauki i szkolnictwa, domagając 
się wolności nauki, nie niszczenia dotychczasowej organizacji nauki i przyjęcie za-
łożenia, że głównymi ośrodkami jej uprawiania pozostaną uniwersytety, udzielenia 
przez państwo daleko idącej pomocy szkolnictwu wyższemu oraz ograbionej z ma-
jątku – wskutek roformy rolnej – PAU. W dyskusji, w której wzięli udział między 
innymi Eugeniusz Romer, Jan Miodoński, Zenon Klemensiewicz, Roman Ingarden, 
Kazimierz Stołyhwo, Stanisław Gąsiorowski, przebijała autentyczna troska uczonych 
o przyszłość polskiej nauki i szkolnictwa wyższego. W dyskusji tej zabrał głos także 
prof. Pigoń, który ustosunkował się do sprawy wolności nauki. Jego krótkie wystą-
pienie godzi się tu przywołać, pokazuje ono bowiem determinację Profesora w walce 
o godność i wolność ludzi nauki. Mówił On: „Nie ma wolności nauki bez wolności 
uczonego, a wolność uczonego polega również na wolności od szczucia. Tymczasem 
pracownicy nauki i instytucje naukowe bywają dziś przedmiotem bezkarnego szczu-
cia ze strony różnych nieodpowiedzialnych czynników. Za swoją uczciwą pracę nie 
mają należytego poszanowania i ochrony. W szczególności osławia się uniwersytety, 
że czynią wstręty młodzieży chłopskiej i robotniczej. Jest to wierutna bajka. Jeśli co 
jest dziś zaporą między młodzieżą chłopską czy robotniczą a szkołą wyższą, to jedy-
nie i wyłącznie nędza materialna: brak mieszkań dla studentów i niedostateczność 
wyżywienia. Tymczasem pod tym względem pomoc państwa i społeczeństwa jest 
wciąż więcej niż niedostateczna”20. Na słowa te Profesor nie otrzymał bezpośredniej 
odpowiedzi od reprezentującego Ministerstwo Oświaty dr. Eugeniusza Geblewicza, 
który na zakończenie konferencji oświadczył jedynie, że „Ministrowi Oświaty zależy 
na rozładowaniu atmosfery nieufności, jaka panuje wśród przedstawicieli nauki”21. 
Nikt z obecnych na spotkaniu nie przypuszczał zapewne, jak w praktyce władze pań-

19 „Życie Nauki”, 1946, t. 1, s. 65.
20 Tamże, s. 113–114. 
21 Tamże, s. 117. 
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stwowe postanowiły „rozładować” ową nieufność. Wszystko wyjaśniło się już w cią-
gu kilku pierwszych miesięcy 1946 roku.

Wiele wskazuje na to, że konferencja krakowska uświadomiła warszawskim poli-
tykom z PPR, że bezpośrednia konfrontacja ze światem uczonych jest nieunikniona, 
a także – że należy skorzystać w tej bitwie ze środków wypróbowanych w ZSRR. Swo-
istym poligonem doświadczalnym tej konfrontacji miał stać się Kraków, a okazją do 
jej podjęcia stały się obchody święta 3 maja w 1946 roku. 

Nie miejsce, aby szczegółowo referować tu przebieg tych wydarzeń. Już w 1989 
roku ukazała się w Paryżu nakładem „Kultury” książka Wojciecha Mazowieckiego pt. 
Pierwsze starcie. Wydarzenia 3 maja 194622. W latach dziewięćdziesiątych próbę mo-
nografi cznego opracowania wydarzeń w Krakowie w dniu 3 maja 1946 roku podjął 
Czesław Brzoza. Autor ten, sięgając do znacznie szerszej niż w książce Mazowieckiego 
bazy źródłowej, przedstawił w swojej pracy ponure tło, przebieg wydarzeń, a także ich 
dramatyczne skutki dla studentów i profesorów23. Tu chcielibyśmy zwrócić uwagę na 
inny aspekt sprawy: wydaje się, że w świetle przywołanej wyżej, prowadzonej przez 
podporządkowaną PPR prasę nagonki na profesorów UJ, w Warszawie najprawdopo-
dobniej uznano, że to właśnie w dniu 3 maja można będzie rozpocząć ofensywę wy-
mierzoną we wciąż „nieposłuszne” środowisko akademickie. Przekonuje o tym przede 
wszystkim jeden fakt: zakaz obchodów tradycyjnego, jeszcze od czasów niewoli naro-
dowej święta uchwalenia Konstytucji 3 maja dotarł z Warszawy do Krakowa dopiero 
w nocy z drugiego na trzeciego maja. Jak wspominał po latach ówczesny prezes Brat-
niaka na UJ, Jan Deszcz, o zakazie tym nikt nie poinformował społeczeństwa, w tym 
studentów krakowskich i uczniów szkół średnich. Oto nieznana nawet Czesławowi 
Brzozie jego relacja: „Jako prezes Bratniej Pomocy w Krakowie wydałem odezwę wzy-
wającą młodzież akademicką do obchodów 1 maja, 3 maja i 9 maja. Była to odezwa 
ofi cjalna, za zgodą władz uczelni, rektorów. Miała potwierdzenie cenzury. Tymczasem 
z drugiego na trzeciego maja przyszło zarządzenie, aby nie dopuścić do obchodów 
trzeciomajowych. Nikt o niczym nie wiedział, kolumny ruszyły do Kościoła Maria-
ckiego”24. Wiele wskazuje na to, że władzom warszawskim chodziło o doprowadzenie 
do konfrontacji ze światem akademickim, a to w celu rozbicia jego jedności. I ten cel 
owe władze osiągnęły. Ale przypomnijmy najważniejsze fakty. 

Pierwsza ruszyła w stronę Rynku kolumna studentów Akademii Górniczej. Ru-
szyła ona aleją Mickiewicza, ul. Piłsudskiego, Plantami i Szewską. Na skrzyżowaniu 
ulic Szewskiej i Jagiellońskiej pochód zatrzymały oddziały milicji i funkcjonariuszy 
Urzędu Bezpieczeństwa, które zażądały rozejścia się. W czasie, gdy studenci Akade-
mii Górniczej przekonywali dowódców oddziału UB, że pochód odbywa się zgodnie 
z zatwierdzonym przez władze uczelni programem, na ul. Szewską dotarł pochód 
studentów UJ. Wobec około 2 tysięcy studentów siły Urzędu Bezpieczeństwa i milicji 
(świadkowie wydarzeń, w tym także dr Jan Deszcz, twierdzili, że w wydarzeniach bra-

22 Wydanie paryskie wznowił Mazowiecki w 1998 roku w Warszawie. Wydarzeniom krakowskim autor 
poświęcił jeden rozdział (s. 83–112), oparty głównie na zeznaniach aresztowanych w dniu 3 maja 1946 r. 

23 Por. Cz. Brzoza, 3 Maja 1946 w Krakowie. Przebieg wydarzeń i dokumenty, Kraków 1996. 
24 Cyt. za: E. Mańkowska, J. Zienkowski, Słońce i pogoda, „Pod wiatr” 1991, nr 1, s. 38.
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li udział także ofi cerowie rosyjscy z NKWD) musiały ustąpić, choć pod pozorem pro-
wadzenia dalszych rozmów zatrzymały trzech członków prezydium Stowarzyszenia 
Studentów Akademii Górniczej, którzy zorganizowali pochód, po czym przewieźli 
ich do aresztu UB przy pl. Inwalidów. Siły bezpieczeństwa usiłowały rozproszyć tak-
że inne pochody podążające na nabożeństwa, między innymi pochód zmierzający 
do kościoła oo. Dominikanów złożony z uczennic Państwowej Szkoły Zawodowej 
Żeńskiej z Pędzichowa (zaaresztowano dyrektorkę szkoły oraz dwie nauczycielki). 
Po nabożeństwie w kościele Mariackim na nowo uformował się pochód. Jak wspo-
minał po latach dr Jan Deszcz, który szedł na czele pochodu, „w kolumny wjeżdżali 
milicjanci na koniach. Zawrócono nas z ulicy Wiślnej. Wskoczyłem na stołek, który 
skądś podstawiono, i przemawiałem, aby studenci się rozeszli i nie dali sprowokować. 
Posłuchano mnie, zaczęto się rozchodzić. Przyjechał rektor, profesor Lehr-Spławiń-
ski i dziekan wydziału lekarskiego, profesor Jan Sypniewski. Sypniewski przypominał 
Mikołajczyka. Zaczęto skandować: ‘Mikołajczyk! Mikołajczyk!’ Wtedy rozległy się 
strzały, dosyć gęste. Uczestnicy pochodu padli na ziemię, pomni doświadczeń wo-
jennych”25. Jak potem się okazało, strzały padły z gmachu Komitetu Wojewódzkiego 
Polskiej Partii Robotniczej przy Rynku Głównym nr 25. Po pewnym czasie studenci 
zaczęli przebijać się w kierunku Collegium Novum i ul. Jabłonowskich, a także w in-
nych kierunkach, wszędzie na nowo organizując pochody. Ostatecznie pochody te, 
w których według świadków wzięło udział od 7 do 10 tysięcy ludzi, zostały rozbite 
przez uzbrojone oddziały sił bezpieczeństwa i milicji. Jak wykazały późniejsze ze-
znania świadków, przy rozpraszaniu manifestujących krakowian wojsko nie zawaha-
ło się użyć nawet karabinu maszynowego. W czasie zajść raniono kilkanaście osób. 
Najprawdopodobniej nikt nie zginął, choć w literaturze przedmiotu można znaleźć 
informacje o siedmiu czy ośmiu ofi arach śmiertelnych26. 

Rozbijanie pochodów szło w parze z aresztowaniami ich uczestników, a także 
przypadkowych przechodniów. Zdaniem Czesława Brzozy, na ulicach i placach Kra-
kowa zatrzymano i wywieziono do gmachu UB przy pl. Inwalidów około 200 osób. 
Prawdziwy dramat miał się jednak rozegrać dopiero w godzinach popołudniowych. 
Około godziny czternastej oddziały milicji i sił bezpieczeństwa otoczyły II Dom Stu-
dencki UJ przy Al. 3 Maja. W czasie obławy, w której nie zawahano się użyć broni 
palnej, aresztowano około 800 studentów i studentek. W samochodach ciężarowych 
wywieziono ich do koszar wojskowych na Zakrzówku. Co jednak ważniejsze, „Całą 
akcję przeciw II Domowi Akademickiemu przeprowadzono bez powiadomienia 
władz uczelni, pod pretekstem ostrzelania z budynku przejeżdżającego patrolu woj-
skowego. Rektor T. Lehr-Spławiński, dziekan D. Szymkiewicz, prof. S. Pigoń oraz 

25 Tamże.
26 Informację o ofi arach śmiertelnych można znaleźć w pracy Czesława Brzozy (3 Maja 1946 w Kra-

kowie..., s. 35). Andrzej Chwalba zaprzecza tej informacji, pisząc: Na szczęście ani podczas manifestacji, ani 
w trakcie aresztowań nikt nie zginął, aczkolwiek kolportowano wieści o siedmiu zabitych (A. Chwalba, Kraków 
w latach 1945–1989, Kraków 2004, s. 169). Brzoza pisze w swej książce o aresztowaniu w Krakowie w dniu 
3 maja 1946 roku łącznie około tysiąca osób. Chwalba twierdzi, że zatrzymano dwa razy więcej osób. Dr Deszcz 
zaś w swoim wspomnieniu mówił nawet o trzech tysiącach zatrzymanych osób.
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J. Deszcz przybyli tam dopiero w momencie, gdy odjeżdżało ostatnie auto z aresz-
towanymi. Na miejscu pozostali funkcjonariusze UB, którzy kontynuowali rewizję. 
Nie przyniosła ona żadnych rezultatów, być może dzięki temu, że świadkami jej byli 
przedstawiciele uczelni”27. Jeszcze tego samego dnia rozpoczęły się przesłuchania 
studentów. Trwały one do połowy maja, kiedy też zlikwidowano obóz w koszarach na 
Zakrzówku. W tym czasie zwolniono z aresztu kilkaset osób. Pozostałych przewie-
ziono do więzień wojskowych oraz do więzienia św. Michała przy ul. Senackiej 3. 

W obliczu rozpętanych represji wobec studentów i uczniów w uczelniach krakow-
skich i szkołach średnich ogłoszono strajk. Natychmiast podjęto także akcję niesienia 
pomocy uwięzionym. O uwolnienie studentów i uczniów upomniały się w pierwszym 
rzędzie rodziny. Do Bolesława Bieruta zwrócił się z prośbą w tej sprawie arcybiskup 
Adam Stefan Sapieha. Studencka Komisja Międzyuczelniana wysłała do Warszawy, do 
premiera rządu, Edwarda Osóbki-Morawskiego, trzyosobową delegację w składzie: Jan 
Deszcz, Władysław Pociej i Zbigniew Kosiek. Premier przyjął delegację dopiero po kil-
ku dniach i po wysłuchaniu jej zaapelował jedynie o zakończenie strajku. Po powrocie 
delegacji, w dniu 17 maja Senat UJ podjął decyzję o wznowieniu zajęć w dniu 20 maja. 

W czerwcu 1946 roku w więzieniu pozostawało jeszcze kilkunastu studentów oraz 
przypadkowych mieszkańców Krakowa, aresztowanych 3 maja. Osobom tym wła-
dze postanowiły wytoczyć proces, który odbył się w pierwszej połowie lipca 1946 
roku. Na ławie oskarżonych znalazło się wówczas dwanaście osób, w tym siedmiu 
studentów UJ. Wszystkim zarzucono usiłowanie obalenia przemocą ustroju Państwa 
Polskiego. Sąd uniewinnił 3 osoby, pozostałe zaś skazał na karę więzienia od ośmiu 
miesięcy do 5 lat28. 

Prof. Pigoń, jako kurator Bratniej Pomocy UJ, nie pozostał obojętny na bieg wy-
darzeń. W czasie obławy funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa i milicji na II Dom 
Studencki pojawił się tam wraz z rektorem Lehrem–Spławińskim i dziekanem Dezy-
derym Szymkiewiczem. Nie odstąpił od studentów w następnych dniach. Wspomi-
nał o tym po latach dr Deszcz. Przypomniał on, że najgorszą sławą okrył się w owym 
czasie w Krakowie prokurator Stanisław Zarako-Zarakowski. Gdy prezes Bratniaka 
zwierzył się Profesorowi, że boi się iść do niego w sprawie uwolnienia kolegów, Pi-
goń miał odpowiedzieć: „Pójdziemy razem!” I rzeczywiście, poszli we dwóch. „Pro-
kurator Zarakowski zaczął od pouczania, jakie to dobrodziejstwa stworzyła ludowa 
władza młodzieży akademickiej. Profesor Pigoń wysłuchał tej oracji nie do końca, bo 
przerwał Zarakowskiemu i powiedział, że o tym można będzie mówić, jeśli prokura-
tor uwolni jeszcze kilkuset studentów przetrzymywanych w więzieniu. I wyraźnie za-

27 Cz. Brzoza, 3 Maja 1946 w Krakowie..., s. 45. 
28 Urszula Perkowska obliczyła, że w latach 1945–1949 studiowało na UJ około 23 tys. studentów. Nie 

licząc ofi ar wydarzeń z 3 maja 1946 roku, zdaniem Badaczki uwięziono i skazano w ciągu czterech lat powo-
jennych około 120 studentów UJ. Spośród nich spora grupa otrzymała wyroki po 10 i więcej lat więzienia. 
Kilkunastu byłych i aktualnych studentów UJ skazano na karę śmierci. W 1947 roku wykonano karę śmierci 
na następujących byłych studentach UJ: Waldemar Baczak, Józef Batory, Stanisław Dydo, Konrad Dybow-
ski, Jan Rokita, Tadeusz Cieśla, Leopold Rząsa. (por. U. Perkowska, Studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego..., 
s. 184–185; H. Pająk, Straceni w polskich więzieniach 1944–1956, Lublin 1994). 
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znaczył: w przeciwnym razie nie będzie rozmawiał”29. Warto tu wspomnieć o jeszcze 
innym, nieznanym epizodzie z życia Profesora – kuratora Bratniaka w owym czasie. 

Okazuje się, że nazajutrz po wydarzeniach trzeciomajowych wojewoda krakowski 
Kazimierz Pasenkiewicz zaprosił zarząd Bratniaka na spotkanie z przybyłym z War-
szawy nieznanym z nazwiska dyrektorem Departamentu Szkół Wyższych. Uczestnicy 
spotkania wzięli potem udział w konferencji prasowej. Na to spotkanie, a także kon-
ferencję prasową nie zaproszono Profesora, który wszak był kuratorem Bratniaka, 
a także naocznym świadkiem wydarzeń. W tej sytuacji Profesor postanowił ustąpić 
z kuratorstwa Bratniej Pomocy. W dniu 6 maja 1946 roku przygotował On obszerny 
list do rektora Lehra-Spławińskiego, w którym poprosił o zwolnienie go z funkcji 
kuratora30. Nie wiadomo, czy list ten wysłał do rektora. Oryginał jego znajduje się 
w przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej materiałach rękopiśmiennych Pro-
fesora, co mogłoby świadczyć o tym, że ostatecznie nie wysłał go jednak rektorowi. 
Stało się tak może dlatego, iż w kontekście przemocy, jaką rozpętały władze komuni-
styczne przeciw studentom, a także przeciw całemu Uniwersytetowi, krok taki mógł-
by być uznany za przejaw tchórzostwa. Jakkolwiek było, jedno jest pewne: Profesor 
nadal pozostał kuratorem Bratniaka. 

Ostatecznie prof. Pigoń zdecydował o odejściu z funkcji kuratora Bratniaka po 
roku, w połowie 1947 roku. Wówczas też wysłał w tej sprawie list do Senatu UJ. Po-
wodem bezpośrednim tej decyzji było wydanie przez Ministerstwo Oświaty rozpo-
rządzenia, które ustalało z góry skład zarządu Bratniej Pomocy: w połowie mogli 
wchodzić do niego studenci niezrzeszeni, w połowie zaś członkowie młodzieżowych 
organizacji politycznych, będących w rzeczywistości przybudówkami PPR. Na wieść 
o decyzji ustąpienia Profesora z kuratorstwa Bratniaka Walne Zgromadzenie Bratniej 

29 Tamże.
30 W całości list ten podał Wojciech Mazowiecki w przywołanej wyżej książce o 3 maja 1946 roku. Tutaj 

pragniemy przywołać jedynie znamienny jego fragment: „Wypadek znacznie przykrzejszy zaszedł dn. 4 b.m. 
Zwołano w województwie [tzn. w urzędzie wojewody] konferencję w sprawie zamieszek podczas uroczystości 
3 V oraz w sprawie represji zastosowanych do młodzieży akademickiej, a wyrażających się w zaaresztowaniu 
mieszkańców obu Domów Akademickich wraz z przypadkowymi studentami i studentkami przybyłymi do 
stołówki. Na konferencji tej Uniwersytet Jagiel[loński] reprezentowany był przez dwóch delegatów, wśród 
których – mimo że treść obrad dotyczyła wyłącznie Bratniej Pomocy – brakło miejsca dla jej kuratora. Widać, 
nie był potrzebny. W ten sposób nie byłem w stanie zaprotestować wobec p. Wojewody i szefa urzędu bez-
pieczeństwa przeciwko bezwzględnemu sposobowi przeprowadzenia rewizji w Domu Akademickim, czego 
dowodem jest krew bezbronnej i bezopornej studentki, zranionej przez funkcjonariusza UB. Nie byłem także 
w stanie domagać się publicznie i przed instancjami decydującymi, żeby przestrzegano zasady respektowanej 
dotąd przez władze administracyjne i nie przeprowadzano rewizji w Domach Akademickich bez wiedzy władz 
akademickich i w nieobecności kuratora Bratniej Pomocy. Obecność przedstawiciela Uniwersytetu przy rewi-
zji dałaby władzom akademickim gwarancję, że akt cały odbył się zgodnie z przepisami prawa. Tych i innych 
spraw nie mogłem poruszyć na zebraniu, mimo że to było moim obowiązkiem jako kuratora i częściowo jako 
świadka zajść. Nie wchodzę w powody, które czynią koniecznym takie usuwanie w cień mojej osoby jako 
kuratora. Stwierdzić wszelako muszę, że dzieje się to ze szkodą instytucji poruczonej mej opiece i z ujmą tej 
kompetencji, jaką mi Senat przekazał zlecając obowiązki kuratora” (BJ, Rkps nr 10706 III, k. 34–35). Całość 
tego dokumentu ogłosił drukiem Wojciech Mazowiecki w książce pt. Pierwsze starcie. Wydarzenia 3 Maja 
1946 roku, Warszawa 1998, s. 108–109.
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Pomocy przyznało Mu – jako pierwszemu w historii krakowskiego Bratniaka – Złotą 
Odznakę Honorową Bratniej Pomocy. Tę odznakę, jako jedyne odznaczenie, nosił 
Profesor do końca życia. Z tym odznaczeniem złożono Go też do trumny31. 

3. Założyciel Towarzystwa Opieki nad Młodzieżą Chłopską

Wybuch II wojny światowej i pobyt w Sachsenhausen stanowiły ostrą cezurę w ży-
ciu Profesora. Zanim jeszcze jednak nadszedł tragiczny dzień 6 listopada 1939 roku, 
kiedy to aresztowano i wywieziono do obozu koncentracyjnego 183 krakowskich 
profesorów, został On włączony w akcję niesienia pomocy studentom. W zbiorach 
Biblioteki Jagiellońskiej zachowało się pismo ówczesnego rektora UJ, prof. Tadeusza 
Lehra-Spławińskiego, z 12 października 1939 roku (a zatem – już po zajęciu Krakowa 
przez Niemców), następującej treści: „Proszę uprzejmie Pana Kolegę o wejście do Ko-
mitetu, który będzie miał na celu organizację pomocy i wyżywienia młodzieży akade-
mickiej”32. Nie wiadomo, czy wzmiankowany Komitet powstał i czy zaczął działalność. 
Należy przypuszczać, że raczej nie. Już jednak sam fakt podjęcia takiej inicjatywy przez 
rektora Lehra-Spławińskiego i włączenia do niej właśnie Stanisława Pigonia świadczy 
o pozycji, jaką nasz Uczony zajmował w tym czasie w życiu uczelni.

Po powrocie z obozu koncentracyjnego – jak powszechnie wiadomo – Pigoń pod-
jął pracę na tajnych kompletach. Ale nie tylko. W przywołanym na początku niniej-
szego tekstu dokumencie z 1946 roku pt. Moja działalność naukowa i nauczycielska 
podczas wojny 1939–1945 r. nie wspomniał On ani słowem o poczynionych wów-
czas, tzn. jeszcze w czasie wojny – wspólnie z gronem kilku przyjaciół – przygoto-
waniach do otoczenia opieką po wojnie młodzieży chłopskiej. Tę kartę życia Pigonia 
przywołał po latach Franciszek Bielak w tekście pt. Inicjator Towarzystwa Opieki nad 
Młodzieżą Chłopską. Ten wieloletni profesor szkół średnich Krakowa, a z czasem 
– wykładowca UJ przypomniał, jak to pod koniec 1943 roku wziął udział w spo-
tkaniu zorganizowanym przez Pigonia w sprawie roztoczenia opieki nad dziećmi 
chłopskimi. W spotkaniu tym uczestniczyli nadto: Zuzanna Kołaczkowska (wdowa 
po Stefanie Kołaczkowskim), Katarzyna Balalowa i Ignacy Jakubiec. Odtąd, aż do 
stycznia 1945 roku, odbyło się kilkanaście takich spotkań. Poszerzał się także z upły-
wem czasu skład „grupy inicjatywnej”. Celem głównym wszystkich było znalezienie 
konkretnych rozwiązań sprawy opieki nad młodzieżą wiejską, która podejmuje na-
ukę w ośrodkach miejskich. Franciszek Bielak tak przedstawił sprawę: „Zasadniczy 
cel naszych zebrań i dyskusji wyjaśnił inicjator [Stanisław Pigoń]. W nadchodzącym 

31 Por. Z.J. Nowak, Pigoń Stanisław. w: „Polski Słownik Biografi czny”, t. XXVI, s. 215. W zbiorach ro-
dzinnych Profesora zachował się dyplom wydany przez Bratniaka z tej okazji. Dyplom ten został pokazany na 
wystawie w Bibliotece Jagiellońskiej w dniu 17 grudnia 2008. Władysław Pociej w artykule Moja największa 
pomyłka („Pod wiatr” 1991, nr 1) wspomina, że w czasie ostatniej wizyty jego z dr. Deszczem u Profesora 
Pigonia, ten „wręcz zaklinał, abyśmy uchronili archiwum ‘Bratniaka’. Uważał, że ‘Bratniak’ nie może zniknąć 
z pamięci narodu, dlatego dla przyszłych pokoleń należy przechować dokumenty z jego działalności” (s. 41). 

32 Rkps w BJ 10708 III.
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życiu niepodległej Polski widział doniosłą rolę kierowniczą tak strasznie przetrzebio-
nej przez Niemców inteligencji. Przewidywał, że ogromne szczerby w naszym życiu 
kulturalnym wypełni młodzież chłopska, która zdobędzie wykształcenie; będzie jed-
nak nakazem narodowym związać ją mocno z kulturą i tradycją narodową. Pigoniowi 
narzucała się troska, by nowym pracownikom na polu kultury, wnoszącym do niej 
swe charakterystyczne zalety moralne, ułatwić związanie się z rdzeniem dotychcza-
sowego dorobku myśli i pracy narodowej, by zespolić ich z nim organicznie. To zada-
nie przypaść miało przede wszystkim domom wychowawczym, pomyślanym jednak 
i urządzonym dużo staranniej oraz pod innym kątem celów wychowawczych niż to 
dotychczas robiono”33. 

Franciszek Bielak wspomina w swym tekście o powołaniu do życia Towarzystwa 
Opieki nad Młodzieżą Chłopską oraz o przejęciu przez to Towarzystwo domu przy 
pl. Na Groblach. Z braku dokumentów nie był on jednak w stanie wyjaśnić, w jaki 
sposób doszło do tego. Dziś możemy do tej sprawy dorzucić nieco faktów. Przede 
wszystkim trzeba pamiętać, że prof. Pigoń już w okresie międzywojennym zwracał 
uwagę na niebezpieczeństwa, jakie niesie dzieciom chłopskim przejście do miasta. 
W „Kurierze Poznańskim” z 1935 roku ogłosił artykuł pt. Co się dzieje w mieście z sy-
nami wsi?34, w którym – idąc śladami Jakuba Bojki, autora Dwu dusz35 – podjął spra-
wę „wysferzenia się” dzieci pochodzących ze wsi. Ta sprawa, zrywania więzi z rodziną 
i środowiskiem wiejskim przez dzieci chłopskie zdobywające wykształcenie w mia-
stach, wciąż nie dawała Profesorowi spokoju. Powrócił też do niej w memoriale, jaki 
przygotował w pierwszych tygodniach 1945 roku, a który nadto podpisali: prof. Fran-
ciszek Bujak, Katarzyna Balalowa i Ignacy Jakubiec. Zachowany w zbiorach Biblioteki 
Jagiellońskiej tekst memoriału skierowany został do Kuratorium Okręgu Szkolnego 
w Krakowie. Stanisław Pigoń, odwołując się do własnych doświadczeń36, ale także do 
własnych przemyśleń, przekonywał w nim, że podejmująca naukę w miastach mło-
dzież ze wsi „narażona w niechętnej atmosferze na docinki i przykrości z racji swego 
rodzinnego obyczaju, dochodziła do tego, że zrywała łączność uczuciową ze stanem 
swym społecznym, ze wsią, z której wyszła, że zatajała wstydliwie swe pochodzenie, 
niejednokrotnie usiłowała je zamaskować wzgardliwością okazywaną chłopu, wresz-
cie wrastała powoli w środowisko miejskie, nie wnosząc w nie swych przyrodzonych 
stanowych wartości. Ten stan rzeczy, przynoszący wyraźną szkodę społeczeństwu 
przez marnowanie jego współczynników rozwojowych, nie powinien być tolerowa-
ny nadal, tym bardziej w czasie obecnym, kiedy wskutek zmienionych warunków 
społecznych, obudzonej samowiedzy chłopskiej i przekształconego ustroju szkolne-

33 F. Bielak, Inicjator Towarzystwa Opieki nad Młodzieżą Chłopską, w: Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło, 
s. 380. 

34 S. Pigoń, Co się dzieje w mieście z synami wsi?, „Kurier Poznański” 1935, nr 475.
35 Por. J. Bojko, Dwie dusze, Lwów 1904.
36 Przypomnijmy, że właśnie w czasie okupacji napisał On wspomnienia pt. Z Komborni w świat. W tym 

wypadku należy także przypomnieć, że już w latach trzydziestych, tzn. gdy objął na UJ obowiązki kuratora 
Bratniej Pomocy i Seniora Bursy Akademickiej spieszył z pomocą materialną ubogim studentom. Dowodem 
tego są między innymi zachowane w archiwum Profesora liczne kwity, które poświadczały odebranie przez 
studentów zapomóg na opłacenie czesnego.
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go należy się liczyć ze wzmożonym napływem młodzieży wiejskiej do szkolnictwa 
średniego i wyższego. Potrzeba planowego i życzliwego zaopiekowania się młodzieżą 
wiejską podczas jej nauki ujawnia się szczególnie jaskrawo dziś, kiedy wskutek znisz-
czenia miast warunki mieszkaniowe uległy tak wybitnemu pogorszeniu. Świadomi 
tego my, reprezentujący zespół osób powiązanych zawodem z pracą wychowawczą 
a pochodzeniem ze wsią, zgłaszamy gotowość podjęcia się organizacji burs dla mło-
dzieży chłopskiej przy szkołach powszechnych wyżej zorganizowanych, szkołach 
rzemieślniczych, zakładach dla kształcenia nauczycieli, przy szkolnictwie średnim 
i wyższym. Pragniemy zapewnić jej atmosferę wychowawczą nie odbiegającą od at-
mosfery domu rodzicielskiego, rozwijać przyrodzone jej zalety charakteru i poczucie 
godności stanowej, zapobiegać wypaczeniom, słowem pielęgnować w niej i rozwijać 
elementy swoistej kultury ludowej. W tym celu zamierzamy związać się w Towarzy-
stwo Opieki nad Młodzieżą Chłopską, a działalność swą rozpocząć od zorganizowa-
nia kilku takich burs w Krakowie już w bieżącym roku szkolnym. Zwracamy się więc 
do Kuratorium O[kręgu] S[zkolnego] z prośbą

1*  o aprobatę naszych zamierzeń i o przyjście im z pomocą przez przydzielenie 
organizowanym przez nas bursom stałych kierowników–wychowawców spo-
śród grona nauczycielskiego;

2*  o poparcie naszych zabiegów u Ob. Wojewody, by zechciał:
a)  przekazać nam na wskazany cel kilka gmachów w Krakowie, stojących do 

jego dyspozycji,
b)  polecić odpowiednim organom, by nam umożliwiły zaopatrzyć je w po-

trzebny inwentarz z zapasów poniemieckich, wreszcie
c)  zasilić rozpoczęte dzieło funduszem potrzebnym na pokrycie najkoniecz-

niejszych wydatków wstępnych (remont przejętych gmachów, dokupno in-
wentarza, opału, urządzenia kuchni itp.)”37.

Memoriał powyższy został przyjęty przez władze Kuratorium Okręgu Szkolnego 
w Krakowie z aprobatą. Gdy tylko zostało zarejestrowane Towarzystwo Opieki nad 
Młodzieżą Chłopską, zapadła decyzja wojewody krakowskiego Kazimierza Pasenkie-
wicza o przekazaniu na bursę dla dzieci chłopskich budynku przy pl. Na Groblach 7. 
Budynek ten pozostawał dotychczas we władaniu prof. Stanisława Smreczyńskiego 
(brata Władysława Orkana), jako dyrektora Prywatnego Seminarium Nauczyciel-
skiego b. Towarzystwa Szkoły Ludowej. Ponieważ seminarium nauczycielskie zostało 
zlikwidowane jeszcze przed wojną, na mocy ustawy Janusza Jędrzejewicza, Towarzy-
stwo Opieki nad Młodzieżą Chłopską mogło bez kłopotu zagospodarować teraz dużą, 
dwupiętrową kamienicę. Sprawą tą zajęła się z wielką energią p. Zuzanna Kołaczkow-
ska. Kuratorium, co ważne, przeznaczyło określone kwoty na wyposażenie placówki. 
Ostatecznie we wrześniu 1945 roku w bursie tej znalazło schronienie i opiekę 115 
dziewcząt – uczennic szkół średnich Krakowa. Z fragmentarycznych dokumentów 

37 Materiały rękopiśmienne Stanisława Pigonia, BJ, Rkps sygn. 10708 III. Warto tu dodać, że autorzy tego 
memoriału na swój sposób, w nowych okolicznościach, podejmowali idee, które u progu XX wieku upo-
wszechniał Jakub Bojko w głośnej swej książce pt. Dwie dusze (1904), nawołujący do przeciwstawienia się 
zjawisku „wysferzania” się synów chłopskich. 
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przechowywanych w archiwum Profesora można wnosić jedno: że inicjatywa ta po-
wiodła się. Placówka corocznie – aż do grudnia 1950 roku – wspierana była dotacja-
mi przez Kuratorium. Dzięki temu znacząca gromada dziewcząt wiejskich odnalazła 
w bursie to, o czym pisał swego czasu Pigoń: atmosferę domu rodzicielskiego. 

Bursa przy pl. Na Groblach 7 została zlikwidowana najprawdopodobniej z koń-
cem 1950 roku. W każdym razie jeszcze w dniu 23 grudnia tr. Kuratorium przeka-
zało na jej utrzymanie kolejną ratę dotacji (3.321 zł). Niejasna jest sprawa podobnej 
bursy przy ul. Wybickiego. W materiałach Profesora pojawia się informacja o takiej 
bursie w 1945 i 1946 roku, brak jednak bliższych danych na jej temat. Wiadomo nato-
miast, że inicjatywę krakowską podjęło środowisko tarnowskie. Jak informował prof. 
Pigonia Jan Rassak w zachowanym w archiwum Profesora liście z dnia 25 wrześ-
nia 1946 roku, w Tarnowie wiosną 1945 roku powstał oddział Towarzystwa Opieki 
nad Młodzieżą Chłopską. Towarzystwo to otrzymało do dyspozycji gmach przy ul. 
św. Anny 1. W nim też jesienią 1945 roku rozpoczęła działalność bursa dla chłopców 
– uczniów szkół średnich tarnowskich. Przyjęto do niej 54 synów chłopskich uczą-
cych się w szkołach tarnowskich, a nadto kilku chłopców – dzieci repatriantów ze 
Wschodu oraz sześcioro sierot. Nie wiadomo, kiedy bursa zaprzestała działalności. 
Wiele wskazuje na to, że – podobnie jak w wypadku bursy krakowskiej – zlikwido-
wano ją z końcem 1950 roku. 

U progu 1945 roku Profesor miał wielkie plany objęcia opieką dzieci ze wsi w ca-
łej Polsce. Inicjatywa ta jednak nie obrodziła bogato. Nie była to wina inicjatorów, 
a sytuacji politycznej w kraju, w którym władze komunistyczne nie przewidywały 
możliwości rozwoju takich obywatelskich przedsięwzięć. Ważne jednak jest to, że 
mimo przeszkód udało się pomóc przynajmniej pewnej grupie dzieci wiejskich. Był 
to mimo wszystko sukces Stanisława Pigonia – inicjatora powołania do życia Towa-
rzystwa Opieki nad Młodzieżą Chłopską i otwarcia burs dla tej młodzieży.

4. Zawsze wierny sobie

Stanisław Pigoń formalnie nigdy nie należał do żadnego stronnictwa politycznego 
lub partii politycznej. W okresie międzywojennym łączono Go z endecją, potem, tak-
że w pierwszych latach po II wojnie światowej, z PSL-em, jak jednak zeznał w czasie 
przesłuchania w dniu 16 lutego 1947 roku38, nigdy nie przystąpił do jakiejkolwiek 
partii politycznej. Nie znaczy to, że nie interesował się życiem politycznym kraju. 
Już przywołane wyżej fakty świadczą o tym, że głęboko na sercu leżały Mu sprawy 
kondycji państwa polskiego. W równej mierze interesowała Go wszakże sprawa prze-
strzegania w tym państwie praw obywatela. Kiedy więc w 1930 roku zostali zaaresz-
towani i zesłani do Berezy Kartuskiej przywódcy opozycji politycznej z Wincentym 
Witosem na czele, i kiedy profesorowie UJ zabrali głos w obronie uwięzionych, Pigoń 
– jeszcze naówczas profesor Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie – nie omieszkał 

38 Por. R. Terlecki, Profesorowie UJ w aktach UB i SB, Kraków 2002, s. 136–152.
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przyłączyć się do tego protestu39. W 1936 roku wspólnie z prof. Franciszkiem Buja-
kiem wystąpił z inicjatywą upomnienia się o zgodę władz państwowych na powrót 
do kraju przebywającego na emigracji Witosa. Wspólnie z Bujakiem i grupą kra-
kowskich intelektualistów został przyjęty na audiencji przez ówczesnego premiera 
Mariana Zyndram-Kościałkowskiego, któremu przedstawiono prośbę o zgodę na po-
wrót do kraju przywódcy ludowców. Istotę sprawy prof. Pigoń szczegółowo wyłożył 
w przygotowanym na tę okoliczność dokumencie: Pro memoria. Misja skończyła się 
niepowodzeniem. Mimo to, po trzech latach, w dniu 30 marca 1939 roku, w obliczu 
rosnącego zagrożenia Polski ze strony Niemiec, Pigoń znowu z grupą kilku wybit-
nych profesorów krakowskich udał się do Warszawy, tym razem do prezydenta Rze-
czypospolitej, prof. Ignacego Mościckiego, by prosić go o zgodę na powrót do kraju 
Witosa i podjęcie dialogu z opozycją. Niestety, także i ta misja zakończyła się niepo-
wodzeniem, o czym nasz Uczony po latach ze smutkiem wspominał40. 

Nie zabrakło odwagi Pigoniowi także w okresie po drugiej wojnie światowej. Ta 
karta Jego życia jest dotychczas najmniej znana. Wiadomo, że zachowało się sporo 
dokumentów na ten temat w archiwach Służby Bezpieczeństwa PRL41. Pewne mate-
riały dotyczące stosunku władz PRL do Profesora odnaleźć można także w zbiorach 
Biblioteki Jagiellońskiej. Przypomnijmy zatem najważniejsze fakty.

Gdy Polskie Stronnictwo Ludowe w dniu 13 września 1946 roku odrzuciło ideę 
Bloku z PPR w zapowiedzianych na 19 stycznia 1947 roku wyborach, władze ko-
munistyczne natychmiast podjęły wielką akcję wymierzoną w działaczy ludowych. 
Akcja polegała przede wszystkim na zastraszaniu ich różnymi sposobami (anonimy, 
telefony, strzelanie do osób), a także rozpoczęciu aresztowań42. W dniu 17 września 
1946 władze bezpieczeństwa aresztowały w Krakowie czterech wybitnych przedsta-
wicieli PSL-u, w tym Stanisława Mierzwę, który był II sekretarzem generalnym PSL, 
oraz historyka z UJ, Karola Buczka, który pełnił naówczas obowiązki redaktora na-
czelnego „Piasta”. Wkrótce aresztowano innych działaczy PSL oraz tajnej organiza-
cji Wolność i Niepodległość z Franciszkiem Niepokólczyckim na czele. W obliczu 
szerzącego się bezprawia Pigoń z Bujakiem, w gronie kilku innych delegatów spo-
łeczności Krakowa, postanowili interweniować u najwyższych władz państwowych. 
Udali się w listopadzie 1946 roku do Warszawy, do przewodniczącego Krajowej Rady 
Narodowej Bolesława Bieruta, z petycją o powstrzymanie represji wobec członków 
PSL. Niestety, misja ta nie przyniosła żadnych rezultatów, podobnie zresztą jak inter-
wencja arcybiskupa Adama S. Sapiehy i całego szeregu innych przedstawicieli świata 

39 Por. mój artykuł pt. Przeciw krzywdzie wyrządzonej Polsce i ludziom, w: F. Ziejka, Miasto poetów. Studia 
i szkice, Kraków 2005, s. 398–406.

40 Por. S. Pigoń, Audiencja na Zamku Warszawskim d. 30 marca 1939 r., w: tegoż, Z przędziwa pamięci. 
Urywki wspomnień, Warszawa 1968. 

41 Do materiałów tych dotarł i omówił je Ryszard Terlecki w przywołanej wyżej pracy: Profesorowie UJ 
w aktach UB i SB (2002). 

42 Jak podaje Andrzej Chwalba, w l. 1945–1947 zamordowano w na terenie województwa krakowskiego 
51 działaczy ludowych. Tylko do dnia wyborów, które przeprowadzono 19 stycznia 1947 roku, uwięziono 
w Krakowie i województwie krakowskim ok. 5 tysięcy członków PSL (Kraków w latach 1945–1989, s. 176, 
passim). 
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nauki i kultury Krakowa. W dniu 16 lutego 1947 roku Stanisław Pigoń został przesłu-
chany przez organa bezpieczeństwa w związku ze śledztwem przeciw Stanisławowi 
Mierzwie, Karolowi Buczkowi i innym, pozostał jednak na wolności. 

W dniu 11 sierpnia 1947 roku w Krakowie odbył się pokazowy proces 17 osób 
oskarżonych o próbę obalenia ustroju Państwa Polskiego. Po miesiącu, w dniu 10 
września, sąd wojskowy wydał wyrok, w którym orzeczono karę śmierci dla ośmiu 
osób (trzy wyroki wykonano, cztery zamieniono na karę dożywocia, a jedną na 15 
lat więzienia), dwa wyroki na 15 lat więzienia, jeden na 12 lat, trzy na 10 lat, jeden 
na 6 lat i jedno uniewinnienie. W tej sytuacji otwartej wojny wytoczonej Polskiemu 
Stronnictwu Ludowemu jego przywódca, Stanisław Mikołajczyk, który niedawno 
powrócił z zagranicy i wszedł do rządu jako wicepremier, zdecydował się opuścić 
kraj. Uczynił to w dniu 21 października 1947 roku. Przed ucieczką podzielił jednak 
swoje archiwum na pięć części, które przekazał do przechowania zaufanym osobom. 
Trzy części tego archiwum ulokował na wsi, u znajomych sobie gospodarzy, jedną 
przekazał na przechowanie redaktorowi „Tygodnika Powszechnego”, ks. Janowi Pi-
wowarczykowi, a jedną prof. Pigoniowi. Jak pisał niedawno Terlecki, „Po ucieczce 
z Polski prezesa PSL i po aresztowaniu Marii Hulewiczowej, zaufanej sekretarki Sta-
nisława Mikołajczyka, ktoś z przesłuchiwanych wygadał, że prof. Pigoń przechowuje 
jakieś dokumenty po byłym prezesie PSL”43. W wyniku tej denuncjacji do Krakowa 
z Warszawy przybył natychmiast Stanisław Morawski – dyrektor Departamentu IV 
UB. Odwiedził on w towarzystwie funkcjonariuszy UB Profesora. W wyniku owej 
akcji dokumenty Mikołajczyka znaleziono w piwnicy, pod węglem, w zakręcanych 
słoikach. „Wizytę” ową Profesor opłacił atakiem serca...

Przez kilkanaście lat – od 1946 aż do 1964 roku – Stanisław Pigoń był pod stałą 
obserwacją tajnej policji politycznej PRL. Najprawdopodobniej nie założono Mu jed-
nak, jak na przykład prof. Henrykowi Baryczowi, podsłuchu telefonicznego w miesz-
kaniu44. Pozostawał wszakże pod stałym nadzorem „informatorów”, czyli agentów, 
którzy od czasu do czasu przygotowywali meldunki na jego temat. Ponieważ jednak 
Profesor na przełomie lat czterdziestych–pięćdziesiątych postanowił odsunąć się cał-
kowicie od bieżącego życia politycznego, tajni donosiciele informowali swoich prze-
łożonych jedynie o „absolutnie reakcyjnych poglądach fi guranta”. W dokumentach 
przechowywanych w Bibliotece Jagiellońskiej udało się jednak odnaleźć dokumenta-
cję dotyczącą jednego z takich donosów, który mógł na dłuższy czas, w każdym razie 
– na parę lat, wyłączyć Profesora z bieżącego życia naukowego. Z tego powodu warto 
o nim tu wspomnieć.

Okazuje się, że w dniu 23 grudnia 1950 roku odbyła się na UJ promocja doktor-
ska Zbigniewa Jerzego Nowaka, który obronił u prof. Pigonia rozprawę doktorską 
poświęconą Księgom narodu i pielgrzymstwa polskiego Mickiewicza. W czasie uro-
czystości Promotor wygłosił krótką mowę do nowego doktora. W mowie tej czujny 
donosiciel Urzędu Bezpieczeństwa dopatrzył się co najmniej próby obalenia ustroju, 
toteż zadenuncjował Profesora. W konsekwencji, w dniu 4 stycznia 1951 roku pro-

43 R. Terlecki, Profesorowie UJ w aktach UB i SB, Kraków 2002, s. 139.
44 Por. tamże, s. 12–37. 
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dziekan Wydziału Humanistycznego UJ, doc. Józef Garbacik, zażądał od Pigonia do-
starczenia w trybie pilnym tekstu mowy wygłoszonej – jak pisał – „bez uprzedniego 
uzgodnienia z Ob. Dziekanem”. Pigoń tekst mowy dostarczył, dzięki czemu możemy 
się dziś z nim zapoznać45. Mowa to piękna i mądra. Trudno stwierdzić, czy rzeczywi-
ście była tą, którą Pigoń zaimprowizował w dniu 23 grudnia 1950 roku. Zapewne była 
nieco inna (donosiciele wszak nie dysponowali jeszcze wówczas dyktafonami). Fakt 
jej dostarczenia prodziekanowi zamykał jednak sprawę, która mogła nabrać wymiaru 
poważnej. Miał tego świadomość sam Profesor, który na marginesie pisma Garba-
cika napisał: „Przemówienie było do dr. Z. Nowaka; pismo miało zagaić sprawę ew. 
dyscyplinarki za fakt, za tekst przemówienia. Przesłany tekst uspokoił nadgorliwców 
donosu. Dyscyplinarki nie było. Skończyło się na dziekańskich okrzykach zgrozy po 
kawiarniach”46.

Dyscyplinarki nie było, ale przecież donos miał dalsze konsekwencje. Oto okazało 
się, że Profesor ukończył 65. rok życia. Z Ministerstwa nadesłano pismo z informacją 
o możliwości przeniesienia Go na emeryturę. W sprawę włączyła się jednak natych-
miast Rada Wydziału Humanistycznego UJ. Wydała ona w formie uchwały niezwykle 
pochlebną opinię o Profesorze. W materiałach rękopiśmiennych BJ zachował się od-
pis tej uchwały przesłanej do Ministerstwa Szkół Wyższych i Nauki przez ówczesnego 
dziekana Wydziału, prof. Maksymiliana Siemieńskiego. W dniu 7 czerwca 1951 roku 
powstał więc tekst, w którym stwierdzono między innymi, że „Prof. Stanisław Pigoń 
jest jedną z naczelnych osobistości w humanistyce polskiej. Cechy wielkiego uczone-
go łączą się [u Niego] z zaletami wybitnego pisarza i znakomitego wykładowcy oraz 
przewodnika młodzieży w pracy naukowej”. Tę znakomitą opinię dziekan Siemieński 
zakończył sformułowaniem, że Pigoń, „jest w pełni sił i energii i nadal trwać powinna 

45 Oto tekst mowy prof. Pigonia: „Kochany Panie Doktorze! Złożyłeś dopiero co ślubowanie, przyrzekłeś 
miłość i wierną służbę Pani Nauce. Mówią o małżeństwach, że te, co się łatwo zawiązują, łatwo pękają. Twoje 
było trudne. Wiodła Cię do niego droga stroma i śliska. Gwałt i Słabość broniły wchodu. Droga była długa. Za-
cząłeś ją w najmilszym mieście Wilnie, gdzie Cię owinęła atmosfera Mickiewicza i stąd masz pierwsze impulsy 
naukowe. Od tamtąd już interesuje Cię literatura jako wyraz. I czego jest wyrazem, i jakim wyrazem. Drogę 
tę załamał Ci właśnie gwałt, przez lat kilka skazał Cię na poniewierkę i na życie tajone. Dopiero gdy szatańska 
machina gwałtu runęła – mogłeś kontynuować naukę w naszej czcigodnej Alma Mater. W warunkach również 
nie lekkich. I tutejsza droga bywała stroma. Ale pokonałeś stromość i gwałt i oto jeden etap drogi zamykasz. 
Wchodu atoli broniła Ci jeszcze druga przeszkoda: Słabość. Wybacz, Kochany panie Doktorze, jeśli i o tej 
przeszkodzie powiem słów kilka. Masz jedną słabość. Wyraża się ona w tym, że za nisko myślisz o sobie. Wo-
bec natłoku takich co myślą o sobie za wysoko, Ty myślisz za nisko. Nie wierzysz sobie, nie doceniasz swych 
sił i zdolności, ulegasz nieuzasadnionym popłochom. Jeżeli w dniu Twego ślubu mam Ci złożyć życzenia, to 
idą one w tym właśnie kierunku. Przyglądaliśmy Ci się uważnie i ja i moi Panowie Koledzy i pragnę Cię w ich 
i we własnym imieniu zapewnić, że stać Cię na dużo, żeś w siłę i zdolności bogaty. Toteż pragnąc w dzisiej-
szej pamiętnej okoliczności złożyć Ci życzenia na dalszą drogę życia, nie znajdę cenniejszych nad te: Oby Ci 
zawsze stało w pamięci zawołanie, które wyraził wspólny nasz Nauczyciel męstwa: ‘Silniejszy jestem! Cięższą 
podajcie mi zbroję!’ Obyś cele swego życia widział na wyżynach, a nie na płaskim udeptowisku pospolitości. 
Obyś w siły swoje wierzył, a mierzył je na zamiary. Na wysokie zamiary. Tego Ci życzę z całego serca” (Rkpsy 
BJ, sygn. 10708 III).

46 BJ, sygn. 10708 III.
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działalność jego profesorska tak cenna i tak owocna”47. Wobec takiej opinii minister-
stwo nie miało innego wyjścia, jak ustąpić i zatrudnić Uczonego na dalszy okres. 

Władze PRL miały jednak „długą” pamięć. Upłynęło zatem zaledwie półtora roku 
i do akcji przystąpiła znana naówczas dobrze minister oświaty, Eugenia Krassowska. 
Pod pretekstem zmiany struktury Katedry Historii Literatury Polskiej na UJ (Katedrę 
tę przekształcono teraz w Zespołową Katedrę Historii Literatury Polskiej) z dniem 
1 stycznia 1953 roku pozbawiła Profesora kierownictwa Katedry Historii Literatury 
Polskiej, którą kierował od 1931 roku. Otrzymał skromne stanowisko kierownika Za-
kładu Literatury Staropolskiej48. Te i podobne szykany w niczym nie obniżyły autory-
tetu Profesora. Toteż gdy na początku stycznia 1957 roku Senat UJ powołał Komisję 
Rehabilitacyjną, która – działając na fali „odwilży” popaździernikowej – miała zająć 
się przywracaniem dobrego imienia prześladowanym w epoce stalinowskiej profe-
sorom UJ, Pigoń znalazł się w jej składzie. Komisja działała do końca września 1958 
roku. Z powodu braku jednak dostępu do odpowiednich materiałów nie sposób usta-
lić, jaką rolę w niej odegrał. 

Mimo przejścia na emeryturę i nieustannej pracy naukowej – aż do godziny 
śmierci, Profesor wciąż interesował się sprawami Ojczyzny. Jednym z piękniejszych 
dowodów tej Jego troski o losy polskiej kultury było złożenie w marcu 1964 roku 
podpisu pod tzw. Listem 34, który przygotował Antoni Słonimski. List skierowany 
był do premiera Józefa Cyrankiewicza. Jego sygnatariusze, „uznając istnienie opinii 
publicznej, prawa do krytyki, swobodnej dyskusji i rzetelnej informacji za konieczny 
element postępu, powodowani troską obywatelską” domagali się „zmiany polskiej 
polityki kulturalnej w duchu praw zagwarantowanych przez konstytucję państwa 
polskiego i zgodnych z dobrem narodu”49. Inicjator przedsięwzięcia, Antoni Słonim-
ski, złożył osobiście ów list w dniu 14 marca 1964 roku w kancelarii premiera. 

Jak wiadomo, List 34 wywołał wielką burzę zarówno w kraju, jak i za granicą. Po 
ogłoszeniu go przez agencję Reutera w dniu 26 marca tr. władze PRL natychmiast 
wydały zakaz publikacji tekstów dla czternastu sygnatariuszy dokumentu. Pisma 
codzienne i tygodniki zerwały współpracę z sygnatariuszami Listu (między innymi 
z Pawłem Jasienicą, Janem Kottem, Antonim Słonimskim, Stefanem Kisielewskim, 
Adamem Ważykiem). Wydawnictwa przystąpiły do zrywania umów wydawniczych 
z pisarzami (między innymi ze Stanisławem Catem-Mackiewiczem). Melchior Wań-
kowicz został nawet aresztowany pod zarzutem przekazania tekstu Listu zagranicz-
nym dziennikarzom. Prawomocnie skazany, nie odbył jednak kary więzienia, choć 

47 BJ, rkps nr 10708 III. Warto tu przypomnieć, że w tym samym czasie „charakterystykę” Profesora spo-
rządził I sekretarz POP PZPR, Bronisław Hejnał. Z dokumentu tego warto przywołać krótki fragment, który 
oddaje chyba w pełni stosunek komunistów do Profesora. Pisał więc w dniu 28 października 1951 roku I se-
kretarz POP PZPR na UJ: „Stosunek wymienionego [Profesora] do obecnej rzeczywistości pozornie obojętny, 
jawnie nie występuje. W nauce wyklucza metodę marksistowską, starając się wszelkimi sposobami przemil-
czeć ją i zatrzeć. Stosunek do studentów niezorganizowanych posiada bardzo dobry, do członków ZMP raczej 
negatywny” (tamże). 

48 Kierownikiem Zespołowej Katedry Historii Literatury Polskiej został sprowadzony z Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu prof. Wacław Kubacki.

49 J. Eisler, List 34, Warszawa 1993. 
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zgłosił się do jej odbycia, władze PRL nie zdecydowały się bowiem na kolejną kom-
promitację. Intelektualistów polskich wsparła w kwietniu 1964 roku grupa 21 pisarzy 
i artystów angielskich, ogłaszając na łamach „Th e Times” list otwarty w tej sprawie. 
Sygnatariuszy Listu poparło także 15 intelektualistów włoskich, 13 profesorów Har-
vardu, profesorowie z uniwersytetu w Berkeley. Protest przeciw represjom wobec 
sygnatariuszy Listu wystosował Związek Pisarzy Francuskich.

Władze partyjne zaczęły szukać sposobów na „ratowanie twarzy” w zakresie po-
lityki kulturalnej. Przygotowano z jednej strony tzw. kontrlist, w którym protestowa-
no przeciw „nieodpowiedzialnemu” wystąpieniu intelektualistów i który podpisało 
ponad stu pięćdziesięciu pisarzy. Z drugiej strony zwrócono się do sygnatariuszy Li-
stu 34 o podpisanie listu-protestu skierowanego do redakcji angielskiego dziennika 
„Th e Times”, w którym to liście zarzucono zagranicznym intelektualistom oraz Radiu 
„Wolna Europa” mieszanie się w wewnętrzne sprawy Polski i upowszechnianie „fał-
szywych informacji oczerniających Polskę Ludową”. Jak dowodzono, w PRL wszak 
„nie było i nie ma represji”. Ten dokument podpisało dziesięciu spośród sygnata-
riuszy Listu 3450. Prof. Pigoń, oczywiście, owego protestu nie podpisał. On dobrze 
wiedział, co znaczy partyjna manipulacja. Dlatego zgodnie z własnym sumieniem, 
które zawsze wskazywało Mu drogę postępowania, odmówił przystąpienia do grupy 
tych, którym zabrakło odwagi, aby podtrzymać zdanie, jakie świadomie i z całym 
przekonaniem wcześniej wypowiedzieli.

Na koniec godzi się tu przypomnieć ostatnie publiczne wystąpienie prof. Pigonia. 
Sprawa to nieznana, tym bardziej zatem zasługująca na przypomnienie51. Okazuje 
się, że w archiwum Stanisława Mierzwy, zasłużonego współpracownika Wincente-
go Witosa, zachowały się ważne dla poznania biografi i Profesora Pigonia materiały. 
Z notatki mec. Mierzwy sporządzonej w dniu 5 września 1984 roku wynika, że w paź-
dzierniku 1968 roku, na kilka dni przed obchodzonymi tradycyjnie w Wierzchosła-
wicach Zaduszkami Witosowymi (obchodzonymi w rocznicę śmierci przywódcy 
chłopów, która przypadła właśnie w dniu 1 listopada 1945 r.), odwiedził on Profeso-
ra, by Go osobiście zaprosić na owe Zaduszki. Ponieważ stan zdrowia nie pozwalał 
Profesorowi na wyprawę do Wierzchosławic, zaproponował On, że przygotuje list do 
uczestników Zaduszek. Tak też się stało. List ten mec. Mierzwa odczytał w dniu 2 li-
stopada 1968 roku w Wierzchosławicach. Nadto rozesłał go do około dwustu starych 
działaczy PSL-owskich. Stanowi on znakomite „domknięcie” dość obfi tego plonu, 
jaki pozostał w dorobku Profesora – badacza spuścizny Wincentego Witosa52: 

50 Pod listem-protestem do „Th e Times” podpisało się między innymi trzech profesorów polonistyki 
(Konrad Górski, Julian Krzyżanowski, Kazimierz Wyka), ale także Aleksander Gieysztor, Władysław Tatar-
kiewicz i Jan Szczepański.

51 Zwróciła uwagę piszącego na tę sprawę i dostarczyła materiały śp. Janina Kupiec, zmarła niedawno 
kierownik Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach. Cytowane tu dokumenty znajdują się w archi-
wum Stanisława Mierzwy przechowywanym w Muzeum Wincentego Witosa w Wierzchosławicach.

52 Por. moją rozprawę pt. Wspaniały typ chłopa polskiego, podniesiony do wyższej potęgi. Stanisław Pigoń 
wobec Wincentego Witosa, w: F. Ziejka, Miasto poetów. Studia i szkice, Kraków 2005 , s. 407–416. 



Franciszek Ziejka

Kraków, 2.XI.1968 r.

Szanowni Sąsiedzi i Drodzy Przyjaciele!

Jak corocznie tak i teraz z okazji żałobnej rocznicy zeszliście się w kaplicy cmentarnej 
i w domostwie śp. Wincentego Witosa. Lichy stan zdrowia nie pozwala mi, niestety, znaleźć się 
w Waszym gronie, by wziąć udział w obrzędzie pamięci, by uczcić zasługi wielkiego naszego 
Przodownika!

Na tej więc tylko drodze, paroma zapisanymi wyrazami, pragnę wypowiedzieć myśl i uczu-
cie przez tę rocznicę przywołaną.

Syn chłopa małorolnego nie mogę dosyć podziękować Bogu, że mi pozwolił żyć w czasie, 
kiedy w dziejach Polski dokonał się ten obrót historyczny, o którym przodkowie nasi długo 
nawet zamarzyć się nie poważyli. Odrzucona została wiekowa krzywda, krzywdzonym wy-
mierzona sprawiedliwość, a w gospodarce narodowej zaprowadzony ład powinny i należyty. 
Odwróciła się kolej rzeczy!

Okazało się, że drwal, który znojnie i długo pracował jako wyrobnik, może być włodarzem 
wszystkich losów, oddanych mu w opiekę;

– że rataj może być rodowitym gospodarzem całej ziemi przekazywanej mu, by ją uczynił 
urodzajną i sprawiedliwie pożyteczną dla ludzi;

– że chłop-rolnik może być Prezesem Rządu Obrony Narodowej, który zwycięsko odrzuci 
od naszych granic watahy najeźdźcze, a w domostwie ojczystym umocni fundamenty i węgły.

Wszystko to stało się w naszych czasach. W tym wiekopomnym dziele miałem szczęśli-
wie sobie wymierzoną cząstkę udziału. Uważam to sobie za wielką chlubę, za źródło radości 
w moim życiu.

Sternikiem i widomym symbolem tej wielkiej przemiany w doli chłopskiej był Wincenty 
Witos, mądry Gospodarz Polski Ludowej i wybitny mąż stanu, dokonane przez niego dzieło 
jest nieodwracalne.

Za pracę Jego i zasługi chowamy wdzięczność w sercach, a pamięć o nich przekazać chce-
my potomności.

Dla Szanownej Córki naszego Przodownika, dla całego Jej Domu i dla wszystkich drodzy 
Sąsiedzi i Przyjaciele załączam wyrazy wysokiego poważania i serdeczne pozdrowienia.

Stanisław Pigoń

Jak się okazuje, było to ostatnie publiczne (choć nie bezpośrednie) wystąpienie 
Profesora. Wystąpienie symboliczne: wszak wysyłając list do „witosowców” w Wierz-
chosławicach prof. Pigoń w ostatnich dniach życia powracał na polską wieś, z której 
wyszedł „w świat” przed 83 laty. Był to powrót naprawdę piękny. Godny. 




