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Szorstka przyjaźń. Korespondencja 
Stanisława Kota i Stanisława Pigonia

Szorstka przyjaźń to określenie, które nie tak dawno weszło do naszego języka. 
Ten stan rzeczy istniał od dawna. Co to jest przyjaźń, zapamiętałem z lektury z cza-
sów dzieciństwa, a fragment rozmowy między Lisem a Małym Księciem o przyjaźni 
brzmiał następująco:

Poznaje się tylko to, co się oswoi – powiedział Lis. – Ludzie mają zbyt mało czasu, aby cokol-
wiek poznać. Kupują w sklepach rzeczy gotowe, a ponieważ nie ma magazynów z przyjaciółmi, 
więc ludzie nie mają przyjaciół. Jeśli chcesz mieć przyjaciela oswój mnie!1

Takie oswajanie się dwóch Stanisławów trwało wiele lat. 
Dwóch Stanisławów: Kot i Pigoń. Dwóch synów chłopskich rówieśników – obaj 

urodzili się w tym samym roku 1885 w Galicji2. Pochodzili jednak z dwóch różnych 
części tej ówczesnej habsburskiej prowincji – stali się symbolami synów chłopskich, 
którzy osiągnęli wielki sukces w nauce polskiej. 

Stanisław Kot urodził się 22 października 1885 roku w Rudzie, wsi położonej 
w powiecie ropczyckim. Według badań Franciszka Bujaka, ta część Galicji była bar-
dzo uboga, a ludność odczuwała wielką biedę. Chłopów nie było stać na narzędzia 
do gospodarstwa, a buty były niezwykle poszukiwanym i upragnionym elementem 
w ubiorze mieszkańców. Stanisław Kot był synem Marcina, aktywnego, świadome-
go i religijnego rolnika, który gospodarował na dwunastomorgowym gospodarstwie. 
Była to jednak ziemia bardzo jałowa i – jak Stanisław Kot pisał w swoich wspo-
mnieniach – ojciec „żył w biedzie i aby wyżyć, musiał dorabiać furmanką, wyrębem 
i zwózką na pańskim, ciesielką itp. (...) dotkliwy był brak gotówki. Rzadko w gospo-
darstwie można było skonsumować własne produkty, jaja, mleko, masło, ser, kogutka 

1 A. de Saint-Exupéry, Mały książę, Warszawa 1970, s. 62.
2 H. Barycz, Stanisław Kot, w: S. Kot, Polska złotego wieku a Europa. Studia i szkice, oprac. H. Barycz, War-

szawa 1987, s. 5–88; T. Rutkowski, Stanisław Kot 1885–1975. Biografi a polityczna, Warszawa 2002; P. Brock, 
Z. Pietrzyk, Stanisław Kot 1885–1975, w: Nation and History. Polish Historians from the Englightenment to the 
Second World War, ed. P. Brock, J.S. Stanley, P.J. Wróbel, Toronto 2006, s. 407–428.
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– wszystko to szło do miasteczka na zakup soli, naft y, nici, gwoździ, materiałów na 
ubranie i skromnych narzędzi gospodarskich...”3. Ojciec Stanisława był osobą we wsi 
Ruda znaną i szanowaną, należał także do komitetu parafi alnego, zajmował się dzia-
łalnością komitetu szkolnego, przez wiele lat sprawował urząd wójta we wsi Czarna. 
Szacunek do niego wyrażał się także w powierzaniu mu realizacji testamentów przez 
sąsiadów oraz sprawowanie opieki nad sierotami po zmarłych chłopach w Rudzie 
oraz sąsiednich wioskach. Dom Marcina Kota stojący przy trakcie do Sędziszowa, 
w którym odbywały się targi, był otwarty dla wszystkich sąsiadów zarówno z Rudy, 
jak i sąsiednich wsi. W domu tym chłopi czerpali wiadomości o świecie, czytano tam 
pisma urzędowe i sądowe, a Marcin Kot nie tylko potrafi ł czytać ale także sporządzał 
odpowiedzi na pisma urzędowe dla swoich sąsiadów. 

Dla małego Stanisława Kota udział w życiu społecznym wsi Ruda było to wy-
chowanie i kształcenie – o czym później pisał w Historii wychowania – niczym na 
greckiej agorze. Przysłuchiwanie się rozmowom było nauką życia. Nauczył się bar-
dzo szybko czytać i pisać. Już jako chłopiec wyręczał ojca w pisaniu pism sąsiadom. 
W domu Marcina Kota odbywała się wymiana gazet i wiadomości oraz dyskusje na 
tematy społeczne i polityczne. W domostwie Marcina Kota zapadały decyzje na kogo 
należy głosować w wyborach. Mimo biedy Stanisław Kot dzięki pomocy księdza pro-
boszcza z Czarnej został wysłany do szkoły, najpierw w rodzinnej parafi i, a następnie 
do Sędziszowa i Rzeszowa4. 

Drugi ze Stanisławów – Pigoń urodził się w Komborni 27 września 1885 roku5. 
Rodzina Stanisława Pigonia była zdecydowanie zamożniejsza niż rodzina Kotów. 
Czytając wspomnienia Stanisława Pigonia odnosimy wrażenie, że osobą najważniej-
szą w rodzinie była jego matka Katarzyna z Rymarzów i to ona miała największy 
wpływ na wykształcenie małego Stanisława6, jednocześnie ojciec Stanisława, Jan, 
swoim postępowaniem dawał przykład pracowitego i uczciwego życia. Katarzyna 
Pigoniowa od swojego ojca Józefa Rymarza przejęła zamiłowanie do książek, które 
przekazała swoim dzieciom. Ojciec profesora zajmował się rzemiosłem. Był kowalem 
i stolarzem. Miał wielkie zdolności w zakresie mechaniki, a przede wszystkim był 
osobą niezwykle solidną w wykonywaniu swojej pracy. Dochody z gospodarstwa rol-
nego uzupełniał działalnością rzemieślniczą, która była bardzo dochodowa, a urzą-
dzenia wyrabiane przez Jana Pigonia budowały jego prestiż nie tylko w Komborni, 
ale także w sąsiednich wioskach7. Był jednak człowiekiem, który rzadko opuszczał 
rodzinne strony. Pigoniowie byli w porównaniu z rodziną Stanisława Kota zamożni. 
Wysłanie Stanisława Pigonia najpierw do wiejskiej szkoły w Komborni było czymś 
zupełnie naturalnym i niezwiązanym z większymi wyrzeczeniami. W szkole kom-

3 S. Kot, Wspomnienia (I), „Zeszyty Historyczne” XI, 1967, s. 104.
4 Tamże, s. 102–111.
5 Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło, pod red. H. Markiewicza, M. Rydlowej i T. Ulewicza, Kraków 1972; 

Z.J. Nowak, Pigoń Stanisław, „Polski Słownik Biografi czny” XXVI, 1981, s. 207–215.
6 S. Pigoń, Z Komborni w świat, Warszawa 1983, s. 134–138.
7 Tamże, s. 138–142.
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borskiej dostrzeżono wielkie zdolności Stanisława Pigonia i postanowiono wysłać go 
do Gimnazjum w Jaśle8. 

Pierwsze zetknięcie się tych dwóch synów chłopskich nastąpiło w niecodziennej 
sytuacji. Stanisław Kot wraz z kolegą szkolnym, późniejszym historykiem i generałem 
Marianem Kukielem w 1905 roku jako młodzi socjaliści agitowali w Jaśle. W pamięci 
Stanisława Pigonia było to nieudane zgromadzenie i nie przyniosło młodym agitato-
rom zwolenników w jasielskim środowisku młodzieży9. Różnica w życiu przyszłych 
profesorów była taka, że Stanisław Kot wzorem swojego ojca aktywnie uczestniczył 
w różnych organizacjach i działał też w ruchu niepodległościowym, natomiast Stani-
sław Pigoń tak jak jego ojciec solidnie przygotowywał się na studiach w Krakowie do 
zawodowego życia. Jego działalność społeczno-polityczna nie była tak dynamiczna 
jak Stanisława Kota. 

Ojciec Stanisława Kota był człowiekiem ruchliwym, w 1890 roku uczestniczył 
w Krakowie w ceremonii złożenia w katedrze na Wawelu zwłok Adama Mickiewicza. 
Z Krakowa przywiózł do Rudy dla syna kawałki sukna okrywającego trumnę wiesz-
cza oraz książeczkę pod tytułem Pan Tadeusz10. Stanisław Pigoń w podobnym czasie 
otrzymał nagrodę szkolną, którą był poemat Adama Mickiewicza Pan Tadeusz11. Lek-
tura tego dzieła stała się pierwszym wspólnym odniesieniem będącym w przyszłości, 
można by powiedzieć, wspólnym mianownikiem ich zainteresowań, co odbija się 
w ich korespondencji.

Korespondencja między Stanisławem Kotem i Stanisławem Pigoniem zachowała 
się w ich spuściznach. Spuścizna Stanisława Kota została rozbita i znajduje się w kilku 
miejscach. Według życzenia Stanisława Kota część polityczna spuścizny znalazła się 
w Archiwum Ruchu Ludowego w Warszawie, naukowa zaś w Bibliotece Jagielloń-
skiej, w różnych miejscach w Europie ujawniane są mniejsze lub większe fragmen-
ty jego papierów, w tym w Bibliotece PAU-PAN w Krakowie i w Bibliotece Polskiej 
w Paryżu. W zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej i Biblioteki Polskiej w Paryżu znajdują 
się listy Stanisława Pigonia do Stanisława Kota12, zaś listy Stanisława Kota do Stani-
sława Pigonia znajdują się w Bibliotece Jagiellońskiej.

Znanych jest w tych zbiorach 21 listów Stanisława Pigonia oraz 6 listów Stanisława 
Kota. W sumie rozporządzamy 22 listami z lat 1919–1947 oraz 5, które nie są dato-
wane, natomiast na podstawie treści oraz cech zewnętrznych należy wnosić, że po-
chodzą one z lat dwudziestych XX w. Fragment korespondencji, w którym brak dat, 
to listy Stanisława Pigonia. Są one fi zycznie uszkodzone. Są to kartki pocztowe, które 
mają urwane rogi, na których były znaczki pocztowe – córki Stanisława Kota zbierały 
znaczki, a dla małych dziewczynek autografy wielkich, uczonych korespondentów 

8 Tamże, s. 155–161.
9 Tamże s. 198.
10 S. Kot, Wspomnienia (I), „Zeszyty Historyczne” XI, 1967, s. 115. 
11 S. Pigoń, Z Komborni w świat, s. 158.
12 Paryż, Biblioteka Polska w Paryżu (dalej: BPP), papiery M. Tomczaka bez sygnatury – papiery w opra-

cowaniu (listy S. Pigonia do S. Kota); Kraków, Biblioteka Jagiellońska (dalej: BJ), rkps 10783 II (listy S. Kota do 
S. Pigonia), rkps przyb. 162/83 (listy S. Pigonia do S. Kota).
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ojca, nie miały wówczas większego znaczenia. Taki los spotkał między innymi część 
listów i kartek pisanych przez Aleksandra Brücknera do Stanisława Kota13.

Tematyka korespondencji między Stanisławem Kotem i Stanisławem Pigoniem to 
przede wszystkim dwa główne wątki. Pierwszy i najbardziej interesujący to sprawa 
udziału Stanisława Pigonia w wydawaniu serii „Biblioteka Narodowa”. Stanisław Pi-
goń został współpracownikiem nowego przedsięwzięcia wydawniczego, którego po-
mysłodawcą był Stanisław Kot. Miał on doświadczenia w pracy wydawniczo-redak-
torskiej jako szef Biura Prasowego Departamentu Wojskowego Naczelnego Komitetu 
Narodowego14. Po zakończeniu wielkiej wojny Stanisław Kot wiedział, że dla kształ-
cenia literackiego należy wydawać dzieła literatury polskiej i światowej z komenta-
rzami na wysokim poziomie. Do wydawania tak pomyślanej serii została powołana 
Krakowska Spółka Wydawnicza, w której Stanisław Kot był redaktorem, członkiem 
Rady Nadzorczej i udziałowcem. Już w listopadzie 1919 roku przy okazji przesłania 
umowy wydawniczej na Księgi pielgrzymstwa polskiego Stanisław Pigoń jako profe-
sor Uniwersytetu Poznańskiego wskazywał komu należy przesłać w Poznaniu tomiki 
„Biblioteki Narodowej” do recenzji i propagowania jej jako niezwykle cennej serii 
wydawniczej. W tymże liście prosił o umieszczenie go na liście prenumeratorów. Pi-
goń wówczas pisał: „pragnąłbym je otrzymywać stale” (...) „mogą się ze wszech miar 
podobać i tutaj także podobały się ogólnie”15. W pół wieku później o tej serii Pigoń 
pisał: „była najszczęśliwiej pomyślana i powzięta inicjatywa Biblioteki Narodowej. 
Wystąpił z nią Stanisław Kot. Myśl tak trafna, musiałbyś przyznać, leżała na dłoni. 
Nikt inny na nią nie wpadł. Przyszła też w momencie w sam raz najwłaściwszym”16. 
W liście z 25 maja 1920 Pigoń pisał o technicznych problemach związanych z korek-
tą i drukiem Ksiąg pielgrzymstwa polskiego17. Listy od 1921 roku zaczynają koncen-
trować się wokół przygotowania przez Pigonia edycji Pana Tadeusza dla „Biblioteki 
Narodowej”. Na przeszkodzie stało bowiem zobowiązanie Pigonia wobec Wacława 
Borowego, który reprezentował interesy wydawnictwa Gebethnera, dla którego miał 
on przygotować edycję Pana Tadeusza. Lata po odzyskaniu niepodległości to inten-
sywna praca nad najważniejszymi dziełami literatury polskiej. Stanisław Pigoń pisał: 

Pańskie plany z Panem Tadeuszem nawet by mi się podobały (jak to zresztą już dawniej mówi-
łem) jeśli istotnie Gebethner (tj. Borowy) na to przystaną. Bo jednak jakkolwiek bądź – przy 
nim pierwsze słowo. Wplątał się tu do towarzystwa i trzeci kompan, mianowicie wetknięto 
mnie do komitetu redagującego „Sejmowe” wydanie Mickiewicza18. 

13 Listy Aleksandra Brücknera do Stanisława Kota, oprac. W. Berbelicki, „Biuletyn Biblioteki Jagielloń-
skiej” XXXVII, 1987, s. 163–217.

14 H. Florkowska-Frančić, Działalność Stanisława Kota w Naczelnym Komitecie Narodowym, w: Stanisław 
Kot – uczony i polityk. Pokłosie sesji naukowej, pod red. A. Fitowej, Kraków 2001, s. 21–23.

15 BPP, list z 12 XI 1919.
16 S. Pigoń, Za wątkiem wspomnień. W pięćdziesięciolecie urodzin BN, w: Almanach Biblioteki Narodowej. 

W pięćdziesięciolecie wydawnictwa 1919–1969, Wrocław 1969, s. 52–53.
17 BPP, list z 25 V 1920.
18 BPP, list z 7 VI 1921. 
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Z listów Stanisława Pigonia wyłania się jego podejście do życia jako bardzo solid-
nego człowieka dotrzymującego umów. W 1924 roku ponownie w listach pojawia się 
sprawa wydania Pana Tadeusza w „Bibliotece Narodowej”, który to zamiar doszedł, 
jak wiemy, do skutku dopiero w 1929 roku. 

W listach z tzw. okresu wileńskiego Stanisława Pigonia pojawiły się wątki osobiste 
oraz, jak to bywa między badaczami, wzajemnie świadczone uprzejmości w zakresie 
pomocy w poszukiwaniach archiwalno-bibliotecznych. Pigoń pisał o bardzo słabej 
bazie bibliotecznej i małych możliwościach warsztatowych pracy w Wilnie. Jak wy-
nika z Jego listów na prośbę Stanisława Kota pisał artykuły recenzyjne wydawnictw 
Krakowskiej Spółki Wydawniczej i Komisji do Dziejów Oświaty Polskiej Akademii 
Umiejętności

W liście, którego daty nie znamy z powodu jego uszkodzenia, a datowanym z Kra-
kowa, ale tuż przed wyjazdem do Wilna, Pigoń doradzał redaktorowi, kto powinien 
zająć się poszczególnymi dziełami Adama Mickiewicza polecając tej miary uczonych, 
jak: Józef Kallenbach, Józef Tretiak, Stanisław Windakiewicz oraz Smolarski i Ży-
czyński, no i oczywiście siebie do opracowania prozy politycznej i ideowej. Przed-
stawił tu pewien program wydawniczy dzieł Adama Mickiewicza, który później roz-
winął w wydaniu sejmowym dzieł wielkiego poety w latach 1933–1936. Pigoń nie 
tylko przygotowywał tomiki dla „Biblioteki Narodowej”, ale także recenzował tomy 
związane z dziełami Mickiewicza, w tym w opracowaniu Życzyńskiego19. 

W 1930 roku Stanisław Pigoń zwracał się do Stanisława Kota już nie tylko jako do 
redaktora serii wydawniczej i jak poprzednio wyłącznie w sprawach natury badaw-
czej i wydawniczej, ale i w osobistej oraz w sprawach obsadzania stanowisk. W związ-
ku z powołaniem Stanisława Pigonia na katedrę po Józefi e Kallenbachu przez Radę 
Wydziału Filozofi cznego UJ uchwałą z dnia 29 listopada 1929 roku stanęła przed nim 
konieczność przeniesienia się do Krakowa. Radził się Stanisława Kota, które z ofero-
wanych mieszkań mógłby objąć. W grę wchodziła tu troska o żonę i dzieci. Chciał, 
by mieszkanie było słoneczne i wygodne. W liście z 7 grudnia 1930 roku Pigoń pisał 
o sprawie obsadzenia katedry fi lozofi i na Uniwersytecie Stefana Batorego i negatyw-
nym stosunku tamtejszych wykładowców fi lozofi i do kandydata forowanego przez 
Stanisława Kota, czyli Ludwika Chmaja, historyka fi lozofi i i radykalnych ruchów re-
ligijnych w XVII wieku20.

Po przeprowadzce Stanisława Pigonia do Krakowa korespondencja ze Stanisła-
wem Kotem ustała na kilka lat. Z pierwszych znanych listów Kota do Pigonia z 1934 
roku wynika, że ich wzajemne stosunki musiały przez kilka lat wspólnej pracy na 
Uniwersytecie Jagiellońskim zacieśnić się. Kot w listach z maja 1934 roku datowanych 
z Birmingham zwracał się do Pigonia „Drogi Panie!” i donosił o swoich badaniach 
w angielskich bibliotekach oraz recepcji Pana Tadeusza na wyspach brytyjskich. 
Komplementował Pigonia i jego prace, przesyłał także wycinki prasowe dotyczące 
Pana Tadeusza. List datowany w Londynie 15 czerwca 1934 r. Kot zaczął od „Kocha-
ny Panie!”. Zwracał się w nim o poparcie jego kandydatury na katedrę po Stanisławie 

19 BPP, listy b.d.
20 BPP, list z 7 XII 1930.
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Windakiewiczu. Omawiał jakie poparcie i od kogo na tę katedrę otrzymał. W dwa 
tygodnie później list datowany z Oxfordu 28 czerwca w tonie jest zupełnie inny. Sta-
nisław Kot zarzucił w nim Stanisławowi Pigoniowi, że to on był przeciwny jego kan-
dydaturze na katedrę po Windakiewiczu, wbrew wcześniejszym zapewnieniom. List 
ten zakończył Kot następującym zwrotem: „To jest dla mnie jedyna rzeczywista przy-
krość w całej tej sprawie”. Stanisław Kot był już wówczas na przymusowej emeryturze 
i był osobą dla ówczesnych władz nadzwyczaj niepożądaną. Katedra historii kultury 
w wyniku represji politycznych została zlikwidowana, a prof. Kot przeniesiony na 
emeryturę. Zlikwidowano wówczas kilkadziesiąt katedr w całej Polsce, próbując po-
zbawić wpływu na studentów niewygodnych sanacji profesorów. Wielu profesorów 
solidaryzowało się z Kotem i znalazł on zatrudnienie jako docent prywatny na Uni-
wersytecie Jagiellońskim. Sprawa „sukcesji” po Windakiewiczu była dyskutowana 
wśród profesorów. Manfred Kridl, profesor Uniwersytetu Stefana Batorego, tak pisał 
w maju 1934 roku do Pigonia: „Co do St. Kota to pomimo całego uznania i sentymen-
tu jakie mam dla niego, uważam jego kandydaturę za beznadziejną w dzisiejszym 
stanie rzeczy. Wysuwanie jej byłoby tylko szlachetną demonstracją, która mogłaby 
mu dać satysfakcję moralną, ale katedrę narazić na skreślenie. Trudna to i przykra 
sytuacja. (...) chodzi przecież o utrzymanie katedry”21. 

Na liście Kota z 28 czerwca 1934 roku Pigoń zanotował „odp[owiedziałem] 2 czy 3 
VII, ponownie 22 VII”22. Zachował się recepis nadania listu poleconego na nazwisko 
Kota z dnia 22 lipca 1934 roku. Widać z tych notatek i recepisu, że Pigoń próbował 
wyjść z sytuacji utraty bardzo przychylnej mu osoby. Niestety, listy, których istnienie 
notuje Pigoń, nie są obecnie znane. 

Na szczęście mimo tak przykrego incydentu obaj Stanisławowie nie zerwali sto-
sunków. Była to zapewne od tego czasu tzw. szorstka przyjaźń. W 1936 roku Stani-
sław Pigoń zwrócił się z prośbą do Stanisława Kota o zajęcie się przygotowaniem 
instrukcji wydawniczej dla tekstów z XVI wieku. Pigoń chciał doprowadzić do przy-
gotowania zasad wydawniczych dla tekstów historycznych i literackich od czasów 
średniowiecza po czasy nowożytne. Przed wojną nie doszło do ustalenia zasad edycji 
tekstów. Dotychczas ukazały się jedynie tzw. projekty zasad wydawniczych.

W kwietniu 1939 roku Stanisław Kot prosił żonę, by zaprosiła Stanisława Pigonia 
do ich mieszkania przy ul. Straszewskiego w Krakowie na powitanie Wincentego Wi-
tosa, który wrócił z Czechosłowacji23, w gronie zwolenników ruchu ludowego. Pigoń 
w 1938 roku ogłosił pracę, w której bardzo pozytywnie wypowiedział się o pisarstwie 
Wincentego Witosa i był postrzegany jako zwolennik ruchu ludowego.

W 1946 roku Stanisław Pigoń przesłał swojemu imiennikowi pierwsze wydanie 
Z Komborni w świat i w odpowiedzi Kot napisał: „czytam i rozkoszuję się. Niejedno 
w mojej okolicy było inaczej”. List ten stracił ponownie ofi cjalność i był zatytułowany 
Drogi Panie. W latach 1946–1947 istniała zapewne korespondencja między Kotem 

21 BJ, rkps 10783 II, k. 156r.
22 BJ, rkps 10783 II, k. 14r.
23 A. Fitowa, Stanisław Kot w świetle prywatnej korespondencji, w: Stanisław Kot..., pod red. A. Fitowej, 

s. 121–122.
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a Pigoniem, ponieważ 26 maja 1947 roku Pigoń przesłał list z notatką o osobach znaj-
dujących się w złej sytuacji materialnej na prośbę Kota. 

Kot jako ambasador polski w Rzymie i działacz ludowy starał się organizować 
pomoc dla osób starszych i zasłużonych, a list ten był efektem tych działań. Zwracał 
się do osób szanowanych i tych, które darzył zaufaniem i sympatią. Po zgrzycie z 1934 
roku wydaje się, że po wojnie stosunki między dwoma Stanisławami wróciły do nor-
my. Kot pozostał na emigracji i zapewne korespondencja też między nimi ustała, 
ponieważ nie zachowały się żadne listy z okresu po 1947 roku. 

Na podstawie zachowanej korespondencji między tymi dwoma wybitnymi uczo-
nymi, wywodzącymi się spod chłopskiej strzechy, widać, jak trudno było im się z sobą 
„oswoić” i zostać prawdziwymi przyjaciółmi.




