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IN MEMORIAM

30 maja 2020 r. zmarł Profesor Stanisław Grodziski. Żył lat 91.  Do ostatnich 
chwil w pełni sił twórczych.  

Urodzony 2 stycznia 1929 r. w rodzinie krakowskiego adwokata Stanisława Gro-
dziskiego znaczną część wiedzy pobierał w okresie okupacji niemieckiej na tajnych 
kompletach, z konieczności łącząc edukację z pracą fizyczną ładowacza w kamie-
niołomach, dróżnika, robotnika rolnego, administratora budynków. Po zakończe-
niu wojny i zastąpieniu okupacji niemieckiej faktyczną okupacją sowiecką w po-
jałtańskim podziale Europy, w latach sowieckiego totalitaryzmu w stalinowskim 
wydaniu trafił na studia prawnicze na Uniwersytecie Jagiellońskim. Tu zaś miał 
szczęście dostać się – zgodnie ze swoimi zamiłowaniami – na seminarium histo-
rycznoprawne i trafić pod opiekę grupy najwybitniejszych historyków prawa w Pol-
sce, a równocześnie ludzi bardzo dalekich od komunistycznego zakłamania. Był to 
rodzaj intelektualnego komfortu, którego miał szczęście zaznać. Po latach, wygła-
szając laudację (26 marca 2001 r.) na pięćdziesięciolecie pracy twórczej, Profesor 
Henryk Olszewski zauważył, że „jubilat  nie prowadził badań i nie pisał po to, by 
awansować”, zaś stopnie naukowe, a następnie tytuły przychodziły jakby mimocho-
dem, w wyniku pasji dociekania1.

Wśród historyków prawa, a prawdopodobnie w ogóle wśród uczonych praw-
ników, był postacią  naukową wielką nie tylko i nie tyle liczbą prac ogłoszonych 
drukiem, zwłaszcza książek, co przede wszystkim wyróżniał się wszechstronnością 
badań nad dziejami prawa jako nad częścią dziejów społecznych. Pisząc, malował 
piękne obrazy prawa w życiu codziennym.  Ulubionym obszarem badawczym była 
Jego rodzinna Galicja, zwłaszcza w czasach panowania monarchii Habsburgów, 
Franciszka Józefa I, a urzekająca książka – jak Jego wszystkie – o tym lubianym 
przez Polaków cesarzu wielce się spodobała mojej śp. Matce, która w tych czasach 
pobierała nauki szkolne we Lwowie. Wśród dzieł naukowo wielkich szczególnie 
wskazać należy dwutomową monografię galicyjskiego Sejmu Krajowego utworzo-
nego w 1861 r., gdy cesarz nadawał prowincjom swojej monarchii autonomię. Po-
wołany w wyborach kurialnych sejm nowoczesną instytucją nie był, zaś autono-
mia galicyjska teoretycznie ograniczona była tylko do „kultury krajowej”, budziły 
jednakże zainteresowanie zarówno na zachód, jak i na wschód od Zbrucza. Stani-
sław Grodziski odbywał i zapraszał czytelników na piękne  Wzdłuż Wisły, Dniestru 

1  H. Olszewski, Ludzie Uniwersytetu w mojej pamięci, Poznań 2015, s. 92. 
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i Zbrucza  wędrówki po Galicji dyliżansem, koleją i samochodem,  wędrówki – jak 
już w samym tytule jest to zawarte – odbywane nie tylko w przestrzeni, ale także 
w czasie. Przenosił czytelnika do Królestwa Galicji i Lodomerii.  Nieraz wracał do 
tematów przed laty poruszanych i z pomocą wspierającej Córki Pani Doktor Ka-
roliny Grodziskiej  [przed którą czoła pochylić należy] publikował wydanie drugie 
znacznie „pomnożone”. Nie tylko „pomnożone” zresztą, lecz dodatkowo opatrzone 
licznymi ilustracjami z epoki na danych stronicach opisywanej. Podobnie Feliksa 
Boronia pielgrzymka do historii  (także z udziałem Karoliny Grodziskiej) znako-
micie wprowadza czytelnika w ducha czasów i historię miejsc odwiedzanych przez 
prostego chłopa półanalfabetę. 

Nie sposób nawet krótko wzmiankować o licznych dziełach Stanisława Grodzi-
skiego, na to trzeba wielkiego elaboratu i studiów, a uczynili to przed kilkunastu laty 
Henryk Olszewski i Kazimierz Baran2.  Piszący te słowa nie może pominąć jeszcze 
jednej książki Stanisława. To  Za trzecim razem. Zapiski uniwersyteckie z lat 1968, 
’81, 1989  (Kraków  2017). Autor sam zapisał we wstępie: „Pod tym wspólnym tytu-
łem kryją się notatki powstałe w środowisku uniwersyteckim, poświęcone wiośnie 
1968 roku, grudniowi 1981 roku oraz wydarzeniom z lat 1987-1989. Daty mówią 
same za siebie”.  To książka nie tylko – jak wszystkie – bardzo ciekawa, ale stanowi 
ważny przyczynek do historii uczelni wyższych oraz życia społeczno-politycznego 
Polski tzw. Ludowej w momentach zakrętów dziejowych. 

Szczególnie do Ciebie, Stanisławie Wielki,  odnosi się: Non omnis moriar!  

Adam Lityński 

2  H. Olszewski, Stanisław Grodziski jako badacz dziejów sejmu polskiego, [w:] J. Malec i W. Uruszczak 
(red.), Ustrój i prawo w przeszłości dalszej i bliższej. Studia historyczne o prawie dedykowane Prof. Sta-
nisławowi Grodziskiemu w pięćdziesiątą rocznicę pracy naukowej,  Kraków 2001, s. 21 i nast.;  K. Baran, 
Profesor Stanisław Grodziski w pięćdziesięciolecie pracy naukowej, ibidem, s. 9 i nast. 


