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Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie

Stanisław Pigoń jako komentator Pana Tadeusza

Komentarz Stanisława Pigonia do Mickiewiczowskiego Pana Tadeusza to owoc 
miłości gorącej i trwałej, na dobrą sprawę wymykającej się opisowi historycznolite-
rackiemu. Toteż tekstolog przymierzający doń swe narzędzia badawcze możej ujść za 
pedanta godnego politowania, wkraczającego niedelikatnie w „dzieło życia” Pigonia-
edytora. Ryzyko warto jednak podjąć: rzadko mamy możliwość prześledzenia, jak 
rodził się i narastał w kolejnych wydaniach komentarz znakomitego uczonego do tak 
ważnego utworu1.

O początkach swego uczucia opowiedział sam zakochany. Przypomnijmy: na-
uczyciel szkoły komborskiej, pan Skórski, zwykł wyróżniać uczniów nagrodami, naj-
częściej w formie książeczek z obrazkami. Kiedyś zaszczyt ten spotkał także małego 
Stasia, a „nagrodą pilności” był Pan Tadeusz w wydaniu Macierzy Polskiej. Dorosły 
już profesor Stanisław Pigoń wspominał:

Parę dni zeszło mi na lekturze tej książki. Z początku szło to dość mozolnie, nie wszystko tam 
rozumiałem, niemniej oderwać się nie mogłem, ażem całość przeczytał raz i drugi. Próbowa-
łem też miejscami czytać na głos w domu. Tak to zawiązała się ta miłość, z której czarownego 
kręgu nie miałem już nigdy wyjść2.

Pigoń dodaje jeszcze znamienne podsumowanie: „Nie zdawałem sobie wówczas 
oczywiście sprawy z wagi tego spotkania z książką. Było ono decydujące pod jednym, 
nie byle jakim, względem: obudziło we mnie Polaka”3. Tego wątku jednak tu rozwijać 
nie zamierzam, pozostając przy motywach „czarownego kręgu miłości” i „chęci zro-
zumienia”. Ten drugi jest dla nas z pewnością ważniejszy: wielokrotnie podejmowane 

1 O pracach edytorskich S. Pigonia pisali: Z. Goliński, Stanisław Pigoń wydawca naukowy i tekstolog, 
w: Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Charakterystyki, wspomnienia, materiały, pod red. H. Markiewicza, 
M. Rydlowej i T. Ulewicza, Kraków 1962, s. 234–263; Cz. Kłak, Stanisław Pigoń. Szkice do portretu, Rzeszów 
1993, s. 28–32. Żaden z tych badaczy nie omawiał jednak szczegółowo komentarzy Pigonia. Kilku miejscom 
poświęciła natomiast uwagę M. Polańska, Mickiewicz „pod lupą” Stanisława Pigonia, w: Adam Mickiewicz. 
Dwa wieki kultury polskiej, pod red. K. Maciąga i M. Stanisza, Rzeszów 2007, s. 535–546.

2 S. Pigoń, Z Komborni w świat. Wspomnienia młodości, oprac. Cz. Kłak, Warszawa 1984, s. 158.
3 Tamże.
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przez Pigonia obowiązki komentatora Pana Tadeusza mają swe źródło w dziecięcym 
jeszcze wysiłku zmierzenia się z Mickiewiczowskim arcydziełem.

1. Pigoniowe edycje Pana Tadeusza

Działalność naukowa Stanisława Pigonia obejmowała wiele dziedzin polonistyki 
i dorobek wielu twórców, ale z pewnością autor Pana Tadeusza zajął w tych bada-
niach miejsce najważniejsze, a o Pigoniu słusznie powiedziano, że „sam jeden stwo-
rzył w badaniach nad Mickiewiczem epokę”4. Brał również udział – sam i jako czło-
nek zespołów – w pracach edytorskich. Pana Tadeusza wydawał w trzech różniących 
się między sobą wariantach:

A.  w serii Biblioteka Narodowa (po raz pierwszy w 1925 r.); ponieważ te właśnie 
edycje były najobfi ciej komentowane i ponieważ było ich wiele, będą przed-
miotem zasadniczej części niniejszego omówienia

B.  w wydaniu „sejmowym” Dzieł wszystkich, w którym Pan Tadeusz ukazał się 
w 1934 roku jako tom 4. Tekst ustalony został przez Wilhelma Bruchnalskiego, 
a Pigoń był odpowiedzialny za dodatek krytyczny, w którym objaśnienia zaj-
mują tylko 35 stron, a uwagi tekstologiczne (odmianki tekstu w różnych prze-
kazach wraz z uwagami dotyczącymi konstytucji tekstu) – ponad dwukrotnie 
więcej. Tu komentarz jest zupełnie inny niż we wcześniejszej o dziewięć lat 
edycji Biblioteki Narodowej: bardzo ascetyczny, ogranicza się w istocie do ob-
jaśnień językowych i „rzeczowych” (do realiów, wydarzeń i postaci historycz-
nych). Można przypuszczać, że Pigoń przyjął koncepcję komentarza wypraco-
waną dla wszystkich tomów wielkiej, zespołowej edycji; gdy się porównuje tę 
jego pracę z edycjami w Bibliotece Narodowej, nie można oprzeć się wrażeniu, 
że poddał się tym rygorom nie bez przymusu

C.  w Bibliotece Poezji i Prozy w krakowskim Wydawnictwie M. Kota Pigoń wydał 
poemat Mickiewicza dwukrotnie: w 1948 i 1949 roku. Tu właściwie nie ma ko-
mentarza w ścisłym sensie tego słowa, a jego rolę pełnią umieszczone po tek-
ście Objaśnienia wydawcy w formie tekstu ciągłego o osobach Pana Tadeusza, 
realiach itp., a komentarz językowy zastępuje słowniczek dodany na końcu.

Jak wynika z powyższego skrótowego wyliczenia, przedmiotem dalszych rozwa-
żań winny stać się wyłącznie komentowane edycje Pana Tadeusza w Bibliotece Na-
rodowej; to w nich wydawca przez dziesięciolecia budował swe opus magnum – ko-
mentarz do arcypoematu.

4 Z. Stefanowska, Stanisław Pigoń jako badacz Mickiewicza, w: Stanisław Pigoń. Człowiek i dzieło. Charak-
terystyki, wspomnienia, materiały, s. 126.
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2. Dzieło narastające

Na początku wypada się zastrzec: nie ma jednego komentarza Pigonia do Pana 
Tadeusza, uczony wiele razy wydawał Mickiewiczowski arcypoemat w Bibliotece Na-
rodowej, za każdym razem traktując swe objaśnienia inaczej. Nigdy też nie zaprze-
stał tej pracy: w wydaniach pośmiertnych korzystano z poprawek i uzupełnień, które 
wprowadzał niemal do chwili swej śmierci. Komentarz ten był więc od początku do 
samego końca dziełem narastającym (work in progress), a owo narastanie trwało po-
nad czterdzieści lat; jeśli dodać do tego objętość samego dzieła i Pigoniowych objaś-
nień, kompletne przebadanie ich pod kątem wprowadzanych zmian, porównywanie 
wszystkich jego wersji, jakkolwiek byłoby pasjonujące, jest niewykonalne. Dlatego 
ograniczyć się tu trzeba do zbadania próbek, fragmentów charakterystycznych, ro-
dzących trudności. Szczególną uwagę poświęcić wypadnie objaśnieniom do księ-
gi I poematu, które zresztą i sam Pigoń potraktował z największą starannością.

Pierwsza edycja Pana Tadeusza w Bibliotece Narodowej ukazała się w 1925 roku 
jako tom 83 serii I. Cztery lata później miało miejsce wydarzenie dla serii wyjątkowe: 
wydrukowano poemat dwukrotnie, jako „wydania pierwszego nakład drugi, przejrza-
ny”, oraz jako regularne wydanie drugie. Wersje te różnią się między sobą dość znacz-
nie, a uwagi Pigonia każą przypuszczać, że nie do końca godził się na kształt, jaki przy-
brała nowa edycja. Że tak było, świadczy Uwaga w uboższej edycji z 1929 roku:

Zmiany w niniejszym wydaniu, drugim, zaznaczyły się przede wszystkiem w komentarzu, który 
– w porównaniu z pierwszym wydaniem – wychodzi tutaj znacznie zwięźlejszy i uszczuplony; 
odpadły w nim zwłaszcza szczegóły, ilustrujące szerzej obyczajowość staropolską, przedstawioną 
w poemacie. Uszczuplony również został dział Dodatków na końcu tomu. Czytelnik zaintereso-
wany może przeto z tego powodu sięgnąć niekiedy z korzyścią i do wydania pierwszego5.

O skali tych uszczupleń świadczy chociażby następujące porównanie: tekst poe-
matu wraz z komentarzem „wydania pierwszego w nakładzie drugim” mieści się na 
516, w wydaniu drugim zaś (drukowanym w tym samym formacie) – na 443 stronach. 
Wydanie drugie mogło się nie podobać edytorowi, dlatego zapewne wymógł na Kra-
kowskiej Spółce Wydawniczej wydrukowanie (czy równolegle?) „nakładu drugiego” 
edycji pierwszej. Nie jest on jednak tożsamy z wydaniem wcześniejszym o cztery lata: 
Pigoń w Uwadze pomieszczonej po wstępie edytorskim informuje o zmianach i uzu-
pełnieniach wprowadzonych w komentarzu, dziękuje recenzentom pierwszej edycji 
oraz korespondentom, którzy listownie przekazali mu swoje uwagi6. W istocie więc 
ukazały się w roku 1929 dwie samoistne edycje: poprawione wydanie pierwsze oraz 
zubożone w stosunku do dwu wersji poprzednich wydanie drugie.

Następne edycje Pana Tadeusza w BN ukazywały się już po II wojnie światowej: 
za życia wydawcy jeszcze trzykrotnie (1958 wyd. III, 1962 wyd. IV, 1967, wyd. V), 
a po jego śmierci sześciokrotnie (1970 wyd. VI; 1972 wyd. VII; 1980 wyd. VIII; 

5 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, oprac. S. Pigoń, wyd. II, Kraków 1929, s. CXXV (BN I 83).
6 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, oprac. S. Pigoń, wydania I nakład drugi, Kraków 1929, s. CXLVIII 

(BN I 83).
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1982 wyd. IX; 1994 wyd. X; 1996 wyd. XI), przy czym do tych edycji wprowadzo-
no poprawki ręczne, które nanosił Pigoń przed śmiercią na egzemplarzu wydania 
piątego, przekazanym redakcji przez wdowę po uczonym. Od wydania X do wstępu 
Pigonia dołączano aneks autorstwa Juliana Maślanki dotyczący problemów teksto-
logicznych.

Do wymienionych wydań Pana Tadeusza dodać trzeba, pozostającą z nimi 
w najściślejszym związku mimo że nienależącą do serii Biblioteka Narodowa, edy-
cję z 1945 roku. Wydrukowano ją w Stanach Zjednoczonych: na karcie tytułowej 
widnieje jako miejsce wydania Pittsburgh, a na karcie poprzedzającej tekst – Chi-
cago; instytucją sprawczą była Rada Polonii Amerykańskiej. Pełny tekst Mickie-
wiczowskiego arcypoematu poprzedził Pigoń wstępem niemal tożsamym z tym, 
który pomieścił w wydaniu BN z 1929 roku, a komentarz podał w wersji pełnej, 
nieuszczuplonej, w szczegółach jednak różniącej się od wydania pierwszego z 1925 
roku i jego „nakładu drugiego” z 1929 roku. Tradycyjnie już, po wstępie umieścił 
Uwagę z interesującym wyjaśnieniem: „Wywody niniejszego Wstępu znajdą spo-
ro materiału dowodowego w przypiskach, mieszczących się pod tekstem poematu; 
obu tych części nie można zatem od siebie odrywać”7. Podziękował też za „pieczę 
nad poprawnością tekstu” Kazimierzowi Giebułtowskiemu, nota bene przed wojną 
redaktorowi Biblioteki Narodowej.

Edycja amerykańska, przeznaczona dla emigrantów, nie jest mechanicznym prze-
drukiem żadnego z wcześniejszych wydań; warto podkreślić, że – jeśli idzie o konsty-
tucję tekstu i o komentarz – najbardziej zbliżona jest do obszerniejszych wersji przed-
wojennych, z roku 1925 i 1929 („nakład drugi”). Pigoń przywrócił niemal wszystkie 
komentarze usunięte w wydaniu II z 1929 roku, nadając im niekiedy tylko nieznacz-
nie odmienną szatę stylistyczną. Zdarzają się też uzupełnienia. Na przykład dopiero 
w tej edycji skomentował Pigoń (ks. I, w. 111) wyrażenie „tylko aż” jako „pleonazm 
mowy potocznej na Litwie”. W scenie wkroczenia Telimeny na ucztę na zamku (ks. I, 
w. 534 i n.) objaśnienie do w. 543 opisującego wachlarz „nowej osoby” pojawiło się po 
raz pierwszy również dopiero w tej edycji. Oba wymienione komentarze utrzymane 
zostały w następnych wydaniach BN.

Gdy się więc włączy książkę z 1945 roku do szeregu edycji Biblioteki Narodowej, 
gdy się uwzględni „nakład drugi” wydania I opublikowany w 1929 roku, rachunek 
wykaże, iż Stanisław Pigoń wydał za życia nie pięć, a siedem wersji Pana Tadeusza 
w szacie charakterystycznej dla owej serii. Co ważne, żadna z tych edycji nie jest 
powtórzeniem poprzedniej, w każdej komentarz ulegał przeróbkom nie tylko styli-
stycznym, bywał przerabiany i uzupełniany. Śledzenie tych zmian pozwala zobaczyć 
Pigonia-komentatora przy pracy, spojrzeć na biurko edytora.

7 A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, oprac. S. Pigoń, Pittsburgh 1945, s. CXIX.
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3. Doskonalenie komentarza

Objaśnienia do niektórych miejsc poematu zmieniają się w następujących po sobie 
edycjach stosownie do ustaleń historyków, badaczy zagadnień szczegółowych zwią-
zanych z dziejami, obyczajem szlacheckim, a także realiami życia na Litwie przełomu 
XVIII i XIX wieku. Nie trzeba dodawać, że częstokroć to badania samego Stanisława 
Pigonia prowadziły do uściśleń czy zmian w komentarzu. Ponieważ edytor nie ogra-
niczał swych objaśnień pod względem długości, najczęściej znajdował miejsce na 
dokładne cytowanie opracowań, z których czerpał informacje; praktyka ta świadczy 
o znamiennej dla uczonego rzetelności oddającej suum cuique, ale też o charakterze 
komentarza, który nie miał się ograniczać do ułatwienia czytelnikowi zrozumienia 
tekstu, lecz winien stanowić dzieło samoistne, zawierające aparat erudycyjny, jakim 
są cytaty bibliografi czne.

Postęp badań historycznych prowadzi do zmian – niekiedy radykalnych – w obja-
śnieniach Pigonia. Nie wymagają one uzasadnienia, zwłaszcza gdy mowa o uczonym 
tak starannym i pracowitym. Wystarczy kilka przykładów. Pierwszy dotyczy jednego 
z portretów w dworku soplicowskim:

Siedzi Rejtan żałośny po wolności stracie,
W ręku trzyma nóż, ostrzem zwrócony do łona
     (ks. I, w. 62–63)8

W wydaniach przedwojennych, zgodnie ze stanem ówczesnej wiedzy, Pigoń ob-
jaśnił, że Tadeusz Rejtan „skończył (w 1780 roku) samobójstwem, poderżnąwszy 
sobie szkłem gardło” (wyd. I). Po wojnie zmieniła się nie tylko data, ale i sposób 
samounicestwienia: „skończył (w 1790 roku) samobójstwem połknąwszy odłamki 
potłuczonej szyby” (wyd. XI – 1996).

Jak Pigoń wykorzystywał narastającą literaturę przedmiotu i własne badania przy 
konstruowaniu objaśnień, pokazuje komentarz do imienia Telimeny (ks. I, w. 748): 
w wydaniach powojennych został on poszerzony o wskazanie środowiska puławskie-
go jako możliwego źródła inspiracji (imię to występuje w twórczości Ludwika Kro-
pińskiego i Marii Wirtemberskiej). W tym samym komentarzu spotykamy w póź-
nych edycjach polemikę z tezą Konrada Górskiego, który widział w imieniu Telimeny 
spolonizowaną formę Filomeny. Lektura tego objaśnienia pokazuje, jak rozrasta się 
ono z czasem do minitraktatu naukowego, często polemicznie występującego przeciw 
innym interpretacjom, niemal zawsze odwołującego się do literatury przedmiotu.

Opracowania naukowe pozwalały niekiedy zrozumieć w poemacie miejsca nieja-
sne, rodzące wątpliwości interpretacyjne. Na przykład, gdy w księdze I mowa o pra-
wie własności do zamku („Dobra [...] w cząstce spadły dalekim krewnym po kądzieli”, 
w. 272–274), dopiero w wydaniach powojennych mógł Pigoń objaśnić – za Stefanem 

8 Tekst poematu cyt. za: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz czyli Ostatni zajazd na Litwie. Historia szlachecka 
z roku 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem, wyd. XI, oprac. S. Pigoń, aneks oprac. J. Maślanka, Wro-
cław–Warszawa–Kraków 1996 (BN I 83).
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Breyerem – że zamek przypadł Hrabiemu, a nie Zosi, choć była wnuczką Stolnika, 
bo jego dobra mogły stanowić ordynację, a w takim wypadku pomijano żeńskich 
spadkobierców.

Na te same badania powołał się Pigoń w komentarzu do pogardliwych słów Ger-
wazego o Jacku Soplicy jako hołyszu, który „sam nic nie posiadał prócz kawałka roli” 
(ks. II, w. 272); dopiero w edycjach powojennych tłumaczy za Breyerem, że Soplico-
wie byli „z dawien dawna zamożną rodziną ziemiańską”, a stwierdzenie Gerwazego 
jest najzwyczajniej stronnicze.

Niekiedy komentator musi, uwzględniając nowe ustalenia, wycofywać się z wcze-
śniejszych twierdzeń. Pigoń czyni to na przykład, gdy objaśnia zachowanie Tadeusza 
po przybyciu do dworku soplicowskiego:

Też same widzi sprzęty, też same obicia,
Z któremi się zabawiać lubił od powicia
    (ks. I, w. 53–54)

W wydaniach wczesnych komentarz brzmiał:

(...) niezupełnie ściśle, bo Sędzia przed r. 1792 był chudopachołkiem; zresztą dwór soplicowski 
wzniesiono dopiero na gruntach przyznanych przez Targowicę, a wtedy Tadeusz z niemowlę-
ctwa już był wyrósł. (wyd. I)

W edycjach późniejszych czytelnik otrzymuje następujący komentarz, niezgodny 
z poprzednim:

A zatem Tadeusz w tym właśnie dworze się urodził; stanowił on więc własność dziadka jego, 
Podczaszego, przekazany potem Jackowi, ojcu, zanim przeszedł w ręce stryja, Sędziego. Dwór 
był starodawny już za młodości Tadeusza. (wyd. XI)

Wiadomo, że Pigoń przywiązywał wielką wagę do rodzinnych powiązań postaci 
Pana Tadeusza; w większości edycji w Bibliotece Narodowej po tekście znajdujemy 
syntetyczny wykaz Osób poematu. Zajął się w nim autor między innymi odtworze-
niem stosunków własnościowych i właśnie sprawę rzekomych „łupów z rąk moskiew-
skich” otrzymanych przez Sopliców musiał przemyśleć na nowo: w późnych edycjach 
sprzeciwiał się zarzutom Boya Żeleńskiego wobec Jacka Soplicy, które wcześniej – jak 
się zdaje – akceptował9.

Lektura opracowań naukowych kazała niekiedy Pigoniowi wycofywać się (naj-
częściej milcząco) z wcześniejszych interpretacji lub zmieniać je radykalnie, a także 
rozbudowywać swój komentarz. Za przykład niech posłużą objaśnienia do fragmen-
tu opowieści Podkomorzego o modnym fi rcyku-Podczaszycu:

Starzy na on ekwipaż parskali ze śmiechu,
A chłopi żegnali się, mówiąc, że po świecie
Jeździ wenecki diabeł w niemieckiej karecie.
    (ks. I, w. 448–450)

9 Pigoń przywołuje krytycznie studium T. Żeleńskiego, O Mickiewiczu, Warszawa 1949; zob. A. Mickie-
wicz, Pan Tadeusz..., wyd. XI, Wrocław–Warszawa–Kraków 1996, s. 603.
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Komentarz dotyczący „weneckiego diabła” w pierwszych wydaniach wymieniał 
postać piętnastowiecznego szlachcica Jana Czarnkowskiego, właściciela wsi Wenecja 
w pobliżu Gniezna (z przywołaniem Jana Długosza jako źródła) oraz wspominał, że 
„diabłem łańcuckim” nazywano w XVI wieku Stanisława Stadnickiego. Pigoń dodał 
do tego następujące zdanie:

Według wyobrażeń ludowych diabeł ubrany jest kuso i z niemiecka; zachodziły więc faktycznie 
wypadki, że lud prosty na Litwie diabłami nazywał elegantów wystrojonych, jak Podczaszyc, 
po cudzoziemsku. (wyd. I)

W wydaniach późniejszych informacja o Czarnkowskim przetrwała (bez wymie-
niania wszakże jego nazwiska i bez przywołania Długosza), o Stadnickim nie czyta-
my ani słowa, za to pojawiają się zupełnie odmienne tłumaczenia:

Pierwszy komentator poematu E. Breza (w przypisach do przekładu Spaziera) wiązał je [wyra-
żenie wenecki diabeł] z maszkarami spopularyzowanymi przez weneckie uliczne zabawy kar-
nawałowe. (...) Linde, opierając się na J.M. Ossolińskim, wiązał je z „nurkiem” kartezjańskim, 
fi gurką szklaną (często w postaci diabełka), poruszającą się w wypełnionym wodą, zamknię-
tym naczyniu szklanym. Dziś odgrywa on dużą rolę w doświadczeniach przyrodniczych. Przez 
czas długi popularny był jako zabawka wyrabiana w Wenecji. Ossoliński świadczy, że zabawki 
takie z dawna sprzedawali po wsiach na odpustach włoscy kramarze. J. Krzyżanowski (Mądrej 
głowie..., 1960, II 67) uzasadnia dowodnie, że tą drogą spopularyzowała się u nas nazwa: diabeł 
lub półdiablę weneckie i weszła do poematu. Według wyobrażeń ludowych ... [tu zdanie cyto-
wane wyżej, obecne w komentarzu od początku]. (wyd. XI)

Trzeba przyznać, że poszerzając w ten sposób swój komentarz Pigoń nie ułatwia 
życia czytelnikom, których większość oczekuje zapewne objaśnienia zwięzłego i jed-
noznacznego10. Powstaje komentarz sprzeniewierzający się swojej pierwotnej funkcji: 
nie służy on precyzyjnemu wyjaśnieniu, jak miejsce w tekście należy rozumieć (jak 
rozumie je edytor), ale daje materiał do decyzji: jak czytelnik zechce je zrozumieć.

Pigoń, dodając nowe objaśnienia, nie zawsze przekreśla stare, jakby był do nich 
mocno przywiązany. Dotyczy to niekiedy także komentarzy do tzw. realiów (przy-
rodniczych, technicznych itp.), co do których pewnie można by wymagać jedno-
znaczności. Jako przykład niech posłużą „cykoryi kwiaty”, które występują w obrazie 
podsumowującym spotkanie Hrabiego z Zosią w ogródku:

Tak chłopiec, kiedy ujrzy cykoryi kwiaty,
Wabiące dłoń miękkiemi, lekkiemi bławaty,
Chce je pieścić, zbliża się, dmuchnie, i z podmuchem
Cały kwiat na powietrzu rozleci się puchem,
     (ks. III, w. 197–200)

10 Nie tak jednak zwięzłego jak w wydaniu Pana Tadeusza Spółdzielni Wydawniczej „Czytelnik”, Warsza-
wa 1977 w opracowaniu Z. Stefanowskiej: „wenecki diabeł – zwrot przysłowiowy”; takie „objaśnienie” wygląda 
raczej na parodię komentarza.
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W pierwszych wydaniach Pigoń utożsamił ową roślinę z pospolitym dmu-
chawcem:

Mowa tu o roślinie zwanej brodawnikiem mleczowym, mleczem, czasem mniszkiem (Taraxa-
cum offi  cinale). Kwiaty ma żółte, złożone; po przekwitnieniu owoc zaopatrzony jest w parasolki 
lekkie, puszyste, tworzące regularne, jedwabiste kule, które za lada dotknięciem lub podmu-
chem rozlatują się w powietrzu. (wyd. I)

Sumienie fi lologa nie pozwoliło jednak Pigoniowi przejść do porządku nad słów-
kiem „bławaty”, toteż dodał wyjaśnienie: „(...) przenośni tej użył tutaj poeta dla uwy-
datnienia nie koloru, ale delikatnej, jedwabistej miękkości”. W wydaniach później-
szych, spostrzegłszy zapewne, że nie jest to przekonujące, zmienił zdanie, choć... nie 
do końca:

(...) cykoria, zwana także podróżnik – bylina rosnąca w całej Polsce; kwiaty ma jasnobłękit-
ne (stąd „bławaty”), nasionka lotne, zgromadzone w puszyste kępki. Swoją drogą opisany tu 
wygląd szypułki przypomina raczej roślinę zwaną brodawnikiem mleczowym, czasem mnisz-
kiem; w nim to po przekwitnieniu owoc zaopatrzony jest w parasoliki lekkie, tworzące regu-
larne kule, które za podmuchem rozlatują się w powietrzu. K. Łapczyński (Flora Litwy w „Panu 
Tadeuszu”, s. 28) twierdzi zapewne słusznie, że w stronach rodzinnych poety roślinę tę nazywa 
się także cykorią. (wyd. XI)

Tu jeszcze wyraźniej widać powody, dla których czytelnik Pigoniowego komen-
tarza może się czuć zdezorientowany: przywołany autorytet naukowy, a także zdanie 
samego komentatora („swoją drogą ...”) każą mu widzieć w porównaniu dmuchawiec, 
ale przecież przeczytał na początku, że chodzi o niebieskie kwiaty „podróżnika”...

Zdarza się jednak i tak, że po dawnym komentarzu nie pozostaje ślad. Wydaje 
się, że Pigoń niekiedy dostrzegał z czasem, że zagalopował się w swych objaśnieniach 
i poprawiał je radykalnie. Jako przykład podajmy komentarz do wypowiedzi Rejen-
ta, który streszcza poglądy Hrabiego na reguły polowań w Polsce: „Stąd się Hrabia 
żali,/ Że cywilizacyja większa u Moskali,/ Bo tam o polowaniu są ukazy cara (...)” 
(ks. II, w. 587–589). W pierwszych wydaniach komentator przypisywał Hrabiemu 
rusofi lstwo i podkreślał, że było ono nieznane fi rcykom chwalącym raczej kulturę 
francuską:

O ile szczegóły poprzednio podane charakteryzowały Hrabiego na wzór paniczów modnych 
z drugiej połowy XVIII wieku, to ten rys, uznanie jego dla rosyjszczyzny, jest nowy. (wyd. I)

Odmiennie interpretuje tę sprawę Pigoń w wydaniach powojennych:

Jeżeli Hrabia „się żali”, to owe wypowiedzi jego należy rozumieć: „Cywilizacyja” pod tym 
względem większa nawet u Moskali, a to mianowicie wskutek nacisku władz administracyj-
nych. Nie znaczy to wszelako, żeby się Hrabia odnosił wzgardliwie do stosunków polskich, 
w szczególności zaś by był obyczajowo zrusyfi kowany. (...) nic w poemacie nie świadczy, żeby 
przebywał w Rosji i wrósł w tamtejsze stosunki towarzyskie, by przejął się tamtym typem życia. 
(wyd. XI)
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Ta nowa interpretacja stosunku Hrabiego do kultury rosyjskiej kazała Pigoniowi 
zmienić komentarz do następującej bezpośrednio potem (ks. II, w. 593 i n.) kwestii 
Telimeny, która przedstawia samą siebie jako miłośniczkę Rosji. W wydaniach daw-
niejszych komentarz ten zaczynał się od słów: „Podobnie jak z Hrabią, jest i z Telime-
ną”; później, rzecz jasna, nastąpiła zmiania: „Inaczej niż z Hrabią jest z Telimeną”.

Oczywiste były też zmiany w komentarzu wynikające z przyjęcia w późniejszych 
wydaniach odmiennych niż dawniej reguł transkrypcji. Na przykład, w wydaniach 
przedwojennych Pigoń zaznaczał zmiękczenie wygłosowej spółgłoski za pomocą 
apostrofu w wyrazie „jedwab” (ks. I, w. 853), co opatrzył komentarzem; gdy w wyda-
niach późniejszych zdecydował się na modernizację pisowni, objaśnienie oczywiście 
znikło. Również gdy w wydaniach powojennych Pigoń zdecydował się zachować rym 
„kórki – dwórórki” (ks. I, w. 692–693), musiał skomentować tę niezwykłą pisownię 
obu wyrazów: pierwszy miał taką formę w pierwodruku „zapewne dla unaocznie-
nia rymu”, a pisownia drugiego „uwydatnia rodowód wyrazu »rura« z niem. Rohr”. 
Nie było takiej potrzeby w wydaniu I, w którym transkrypcja wyglądała następująco: 
„kurki – dwórurki”.

Nie zdarzają się właściwie w komentarzu Pigonia zmiany, które można by uznać 
za uleganie powojennym wymaganiom ideologicznym. Wiadomo czytelnikom tek-
stów wydawanych wówczas w serii Biblioteka Narodowa, jak silne były naciski w tym 
względzie, każące na przykład przytaczać w komentarzach do tekstów renesanso-
wych cytaty z Engelsa czy Lenina. W objaśnieniach Pigonia, owszem, pojawiają się 
po wojnie dość liczne wzmianki o realiach gospodarczych i ekonomicznych epoki, 
ale nigdy nie noszą one znamion teorii marksistowskiej; większość wynika z przestu-
diowania przez Pigonia studium M. Wachowskiego Gospodarstwo soplicowskie z 1957 
roku. Jeśli zaś znajdujemy w komentarzu niezbyt fortunny i nacechowany wówczas 
ideologicznie przymiotnik „feudalny” („feudalna obyczajowość staropolska” – obja-
śnienie do ks. I, w. 221, pojawiające się w wydaniach powojennych), to mogło to być 
innowacją redaktorki wydawnictwa11.

Śledząc zmiany dokonywane przez komentatora Pana Tadeusza w kolejnych edy-
cjach, stajemy się świadkami trudu zmierzającego do udoskonalenia owego dzieła, 
które już w pierwszym swym wariancie z 1925 roku osiągnęło poziom rzadko spoty-
kany w dotychczasowej praktyce edytorskiej w Polsce. Jedną z konsekwencji ciągłych 
uzupełnień i dodatków stało się znaczne rozszerzenie formuły komentarza, czemu 
warto poświęcić osobne omówienie.

4. Komentarz przeobfi ty

Stanisław Pigoń – jak już wspominano – rozbudowywał swoje komentarze w na-
stępujących po sobie wydaniach. Często owe dodatki nieznacznie tylko wzbogacały 
stronę informacyjną objaśnienia, niekiedy poszerzały je o szczegóły nieistotne lub 

11 Sugestia prof. F. Ziejki wysunięta podczas dyskusji po wygłoszeniu niniejszego tekstu w Krośnie.
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nawet odrywające uwagę czytelnika od głównej myśli. Można odnieść wrażenie, że 
wena ponosiła nieraz komentatora, który nie mógł powstrzymać owego rozrostu. 
Dlatego Pigoniowy komentarz do Pana Tadeusza w wielu miejscach znacznie wykra-
cza poza swą prymarną funkcję: staje się nieomalże samodzielnym dziełem, niezależ-
nym od Mickiewiczowskiego poematu obrazem soplicowskiego świata, dającym się 
czytać w poetyce osobliwej gawędy wygłaszanej przez wiedzącego niemal wszystko 
przewodnika.

Jednym z najlepszych, wręcz modelowych przykładów takiej praktyki komenta-
tora są uwagi, jakimi opatrzył Pigoń na początku poematu jedną z roślin zdobiących 
pola „malowane zbożem rozmaitem”, mianowicie „bursztynowy świerzop” (ks. I, 
w. 19). W wydaniu z 1925 roku komentarz był skromny:

(...) świrzepka (tak do dziś w stronach rodzinnych poety), ognicha, rośnie obfi cie jako chwast 
w zbożach; kwiatki ma drobne, żółte, bursztynowe. (wyd. I)

Aby zobaczyć, co stało się z tym objaśnieniem po trzydziestu latach, konieczny 
jest długi cytat:

(...) ustalenie, o jaką tu roślinę chodzi, spotyka się z trudnościami. Istnieje w tamtych stronach 
roślina i nazwa: świerzepa; jest to chwast żółto kwitnący, zwany gdzie indziej ognichą (Rapha-
nus raphanistarum). Bardzo plenny, zachwaszcza zboża jare. Poeta wymienia tu jednak szcze-
góły świadczące o starannej uprawie ról, która chwastów nie dopuszczała. Zatem nie o nią tu 
chodzi. M. Wachowski (Gospodarstwo soplicowskie, Poznań 1957, s. 38 i n.) mniemał, że poeta 
utworzył nazwę sztucznie i że chodzi o rzepak, ten mianowicie, z którego nasion wytłaczało się 
olej, podówczas szeroko używany do lamp. I on ma kwiatki żółte, bursztynowe, a sieje się go 
na zagonach. Zachodzi z tym wszelako kłopot. Natrafi amy na świadectwo K. Kontryma („Wia-
domości Brukowe” 1822, nr 269), że oświetlenie olejem rzepakowym wychodziło już z użycia: 
„My w tzw. oświeconych wiekach zarzuciliśmy lampy [olejne], które zastąpiły łojowe i wosko-
we świece albo i łuczywo. Teraźniejsze więc nasze oświetlenie jest bez oleju”. – Informacja ta 
wymaga jednak uściślenia. Tak było niewątpliwie w środowiskach „oświeconych”, tzn. zamoż-
nych; izby dworskie oświetlano świecami (woskowymi raczej niż smrodliwymi łojówkami), ale 
po izbach folwarcznych i wiejskich długo jeszcze były w użyciu kaganki olejne. Wyparła je po 
dziesięcioleciach dopiero naft a, kiedy się nauczono ją destylować. W zaścianku Dobrzyńskich 
i po chałupach wiejskich świecono jeszcze olejem, i to najtańszym, tzn. rzepakowym. Toteż 
„świerzop” (świrzepka) uprawiany był jako roślina użytkowa. (wyd. XI)

I pomyśleć: to wszystko odniesione do rośliny, która znalazła się w tym miejscu 
poematu głównie ze względu na kolor kwiatów („bursztynowy świerzop”, „gryka jak 
śnieg biała”, „panieńskim rumieńcem dzięcielina pała”)! Jest w tym objaśnieniu nie-
mal kwintesencja Pigoniowego pojmowania roli komentatora: po pierwsze, objaśnić 
trzeba niemal wszystko, każdą roślinę, każdy szczegół krajobrazu, wszelkie imiona 
własne; po drugie, objaśnienie ma być tak gruntowne, jak to tylko możliwe, nawet 
kosztem związku z objaśnianym fragmentem (bo cóż może uzasadniać połączenie 
bursztynowych kwiatków z destylacją ropy naft owej?); po trzecie, nie trzeba się po-
wstrzymywać przed cytowaniem opracowań, przed przytaczaniem różnych opinii, 
nawet takich, które uzna się za nieprawdziwe.
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Innym powodem zwiększania objętości komentarza do Pana Tadeusza było ciągłe 
dopisywanie nowych objaśnień. W wydaniach powojennych można obserwować, jak 
Pigoń decyduje się objaśniać coraz więcej zagadnień historycznych, społecznych i oby-
czajowych, jakby chciał wyraźniej oświetlić tło opisywanych przez narratora wydarzeń. 
Jeśli ograniczymy się tylko do pierwszych dwu ksiąg poematu, znajdziemy między in-
nymi: wywód na temat długości dnia pracy chłopów soplicowskich i związku tego faktu 
z obrazem Sędziego jako pana łagodnego i życzliwego chłopom (ks. I, w. 201), obszerną 
rekonstrukcję procedur sądowych w sporze o zamek (ks. I, w. 289), informację o sadze-
niu w warzywnikach konopi jako ochrony przed szkodnikami (ks. II, w. 416), ogólny 
obraz nowości w gospodarowaniu na roli przy okazji dyskusji, jaką wiedzie „starszyzna 
przy stoliku małym zgromadzona” po śniadaniu (ks. II, w. 523), wreszcie – o obyczajach 
przy zażywaniu tabaki (ks. I, w. 780). Wszystkie te komentarze, jak i dziesiątki innych, 
znalazły się po raz pierwszy w powojennych edycjach Pana Tadeusza.

Dodawane przez Pigonia w późniejszych wydaniach objaśnienia językowe świad-
czą, że uczony dostrzegał coraz mniejsze kompetencje odbiorców w tym zakresie. 
Można mieć wątpliwości, czy zawsze słusznie oceniał sytuację: na przykład gdy de-
cydował się objaśniać słowa takie, jak „bór” (ks. I, w. 191), „ziemianin” (= rolnik, ks. 
I, w. 204), „chart” (ks. I, w. 576), „ogary” (ks. I, w. 791) czy zwroty „z moździerza na 
trwogę wypalić” oraz „podwoje ... ryglem zawalić” (ks. II, w. 289–290) – być może nie 
doceniał czytelników. Charakterystyczne, że w owych powojennych edycjach Pigoń 
decydował się objaśniać rusycyzmy, na przykład „ukaz” (ks. I, w. 288) czy „drużka” (= 
przyjaciel, ks. I, w. 518); wcześniej uznawał je widocznie za powszechnie zrozumiałe.

Niezwykle rzadko zdarzało się, by Pigoń zrezygnował z komentowania jakiegoś 
miejsca, które objaśnił we wczesnych wydaniach poematu. Jako przykład przytoczyć 
można informację, którą umieścił przy charakterystyce Podczaszyca zmieniającego 
tytuły i poglądy stosownie do biegu wydarzeń historycznych („[...] pod Napoleonem/ 
Demokrata przyjechał z Paryża baronem”; ks. I, w. 475–476):

Szczegół o nadawaniu sobie coraz to nowych arystokratycznych tytułów opiera się może o rze-
czywistość. Na emigracji głośny był niejaki Murzynowski, szalbierz udający ofi cera polskiego, 
barona, księcia... Mickiewicz wiedział o nim, może więc umyślnie dopuszczał tutaj aluzję do 
takiej fi gury współczesnej ... (wyd. I)

Najwidoczniej Pigoń uznał związek rzuconej mimochodem uwagi narratora 
o Podczaszycu z owym Murzynowskim za nieco naciągany; zdarzało mu się to jed-
nak rzadko, najwidoczniej przywiązywał się do swych objaśnień.

Komentarz tak obszerny przynosi czytelnikowi korzyść nie tylko jako proste ob-
jaśnienie do tekstu, ale również jako skarbnica informacji o świecie przedstawionym 
Pana Tadeusza. Wszystkie one są wiarygodne, wiele może stanowić nowość dla czy-
telnika (na przykład, jeśli mieszczuch nie wie, dlaczego na miedzach sadzi się grusze, 
a nie inne gatunki drzew, może skorzystać z komentarza do ks. I, w. 22). Widać, że 
ze szczególną starannością objaśniał Pigoń świat przyrody: rośliny, zwierzęta, kra-
jobrazy; być może znajdujemy tu ślad jego chłopskiego pochodzenia, które zresztą 
współbrzmi ze stosunkiem Mickiewicza do natury soplicowskiej.
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5. Współgospodarz poematu

Jest w objaśnieniach do Pana Tadeusza jeszcze inny, bardzo interesujący rys wy-
kraczający poza przyjęty powszechnie zakres komentarza. Pigoń wprowadza czytel-
nika w mechanizmy akcji, zwraca uwagę na szczegóły, których ten mógł nie zauważyć 
przy pobieżnej lekturze, łączy ze sobą fragmenty odległe od siebie. Chciałby, by nic 
nie umknęło uwadze odbiorcy, by został on uprzedzony nawet o tym, co nastąpi. Nie-
kiedy oddaje się rozważaniom na tematy nieistotne dla przebiegu akcji, ale w jakimś 
sensie charakterystyczne.

Zaczyna się już na samym początku, gdy komentator zastanawia się, czyimi koń-
mi przyjechał Tadeusz do Soplicowa. Wcześniej przypuszczał, że bryczkę wynajęto 
w Wilnie, ale sprawa nie dawała mu spokoju i w późniejszych edycjach przedstawił 
niemal gotowy scenariusz podróży „młodego panka”:

(...) prowadzący stację pocztową musiał brykę wysłać dalej, a paniczowi, niedalekiemu sąsia-
dowi, użyczył powozu bez woźnicy, ufając – nie bez racji – jego umiejętności powożenia, pew-
ny przy tym, że we dworze konie nakarmią i odeślą. (ks. I, w. 43, wyd. XI)

Zauważmy: Pigoń zachowuje się tu jak inspektor policji badający wszelkie szcze-
góły mogące się przydać przy rekonstrukcji wydarzeń. Rzecz w tym, że Pan Tadeusz 
jest (jednak!) opowieścią literacką i nie wymaga aż takiej staranności w odtwarzaniu 
tkanki fabularnej.

Z równie przenikliwą uwagą śledzi komentator inne drobne szczegóły: na przykład 
gdy opowiada o powrocie towarzystwa z lasu, zastanawia się, czyje były dzieci idące na 
czele („może Podkomorstwa?”, ks. I, w. 211); przy opisie sieni zamkowej (ks. I, w. 294), 
komentując zwrot: „Ściany bez żadnych ozdób”, przypomina autorowi: „ściany nie ma-
lowane; zdobione były wszelako portretami Horeszków (V 556), o czym poeta tu nie 
wspomniał”; gdy autor w opisie sadu i ogródka warzywnego (ks. II, w. 405) wymienia 
kapustę, uczony precyzuje: „Była to kapusta wczesna, ogrodowa (por. XI 464)”.

Oczywiście, komentator nie przeoczył – zauważanego już wcześniej – potknięcia 
narratora, który każe zacierać ręce z radości Tadeuszowi, o którym wiadomo, że ran-
ną prawą rękę nosił na temblaku (ks. XI, w. 613); co ciekawe, nie zauważył (a przy-
najmniej nie skomentował), że nieco dalej Mickiewicz stwierdził: „Tadeusz i Zofi ja 
ustawnie klaskali” (ks. XII, w. 600).

Bywa, że w komentarzu snuje Pigoń przypuszczenia co do motywacji bohate-
rów, czego przykład mamy przy okazji rozmowy Sędziego z Telimeną na temat pla-
nów małżeńskich wobec Tadeusza. Gdy Sędzia mówi: „Partyję upatrzyłem” (ks. III, 
w. 370) wspominając o planach wobec córki Podkomorzego Anny, w komentarzu 
znajdujemy następujące rozważania:

Uderzyć musi, że Jacek wcześniej ani słowem Sędziemu nie napomykał o pragnieniu, by Tade-
usz ożenił się z Zosią. Chyba dlatego, że wiedząc, co to małżeństwo z przyniewolenia, liczył, że 
Tadeusz pokocha Zosię samorzutnie. Teraz dopiero odkrył swoje życzenie. (wyd. XI)

Jak bardzo Pigoń komentujący tekst Pana Tadeusza angażował się w swoją rolę, jak 
niemal wtrącał się w akcję, świadczy charakterystyczne wykrzyknienie w objaśnieniu 



145

Stanisław Pigoń jako komentator Pana Tadeusza

do wspomnianej rozmowy Sędziego i Telimeny o matrymonialnych planach względem 
Tadeusza. Jak wiadomo, różne tam grały motywy, zwłaszcza po stronie interlokutorki; 
gdy więc dowiedziała się o zamiarze ożenienia Tadeusza z Zosią, wybuchła:

(...) Byłam jej piastunką,
Jestem krewną, jedyną Zosi opiekunką.
Nikt oprócz mnie nie będzie myślił o jej szczęściu.
    (ks. III, ww. 458–460)

Nie wytrzymał również Pigoń i w przypisie zupełnie wypadł z roli, pisząc (w póź-
nych edycjach): „jaką tam krewną! por. obj. II 558”. Komentator bierze tu udział 
w kłótni, argumentując przeciw Telimenie!

W tym drobnym epizodzie, ale też w licznych objaśnieniach, w których rekon-
struuje motywacje bohaterów i ukryte sprężyny akcji, najlepiej widać, jaką funkcję 
przypisywał sobie Pigoń: nie chciał pozostać zwykłym komentatorem, służącym swoją 
wiedzą czytelnikom w zrozumieniu trudnych miejsc. Chciał wyjść poza utylitarny cha-
rakter komentarza, być współgospodarzem poematu, którego gospodarzem – oczywi-
ście – pozostawał Adam Mickiewicz, a właściwie stworzony przezeń narrator.

Przy takim określeniu zamiarów Pigonia nie dziwią pewne osobliwości stylu 
w jego komentarzu. To, że można w nim odnaleźć łatwo odróżnialne specyfi czne 
cechy języka Pigoniowego, łatwo wyjaśnić talentem pisarskim uczonego, który przy-
nosił owoce nawet w tak pozornie „technicznym” tekście jak komentarz. Trudniej 
jednak uznać za oczywisty swoiście gawędziarski tok wywodu, daleki od tego, czego 
zwykle w objaśnieniach się spodziewamy. Pigoń pisze pełnymi, rozwiniętymi zda-
niami, dba o połączenie elementów dyskursu eleganckimi zwrotami; przypomnijmy 
owe: „zachodzi z tym wszelako kłopot”, „niedomówienie wyjaśnić by można tylko 
w jeden sposób” i inne. Gawędziarzem jest zwłaszcza wtedy, gdy odkrywa ukryte 
sprężyny wydarzeń, gdy snuje przypuszczenia co do tych faktów, o których Mickie-
wicz nie mówi; wtedy pozwala sobie nawet na pewnego rodzaju ironię. Wystarczy je-
den przykład: gdy w końcu księgi I dowiadujemy się, że ks. Robak przychodzi budzić 
Sędziego, „który już spał od godziny” (w. 985), Pigoń wyjaśnia:

Wyrażenie „jakieś nowiny” nie doczekało się dostatecznego wyjaśnienia w dalszym ciągu po-
ematu. Z ustępu III 419 i n. można by wnosić, że chodziło tu o Tadeusza, że Robak, widząc, 
co się święci, chce przyspieszyć jego małżeństwo i niby to przynosi Sędziemu taką wolę brata. 
Powód to chyba jednak nie tak nagły, żeby aż budzić śpiącego od godziny. (wyd. XI)

* * *

Uważna lektura Pana Tadeusza, którą Stanisław Pigoń uprawiał od wczesne-
go dzieciństwa przez całe swe pracowite życie, przyniosła owoc wyjątkowy, które-
go smakowanie warto polecić czytelnikom Mickiewiczowskiego arcypoematu jako 
przeżycie nie tyle poznawcze, co estetyczne. Komentarz Pigoniowy pozostaje też dla 
współczesnych edytorów niedościgłym przykładem, który warto obrać za wzór.




