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Pigoniowa konstytucja tekstu Pana Tadeusza

Stawiając w tytule rzeczownik „konstytucja”, nie zamierzam zajmować się tym, co 
Stanisław Pigoń uprawiał tak często i chętnie, mianowicie „rekonstrukcją genetycz-
ną”, czyli historią powstawania dzieła. Jego książka z 1934 roku nosi tytuł „Pan Tade-
usz”. Wzrost – wielkość – sława, a rekonstrukcją zajmuje się autor w pierwszej części 
poświęconej „wzrostowi”. Nie będzie nas tu też zajmować – interesujące skądinąd 
– zagadnienie transkrypcji, dyskusji nad pisownią i jej modernizacją. Przypomnijmy, 
że w dziejach wydawania Pana Tadeusza ważne dla tego aspektu pracy edytorskiej 
stało się podejście Konrada Górskiego, który jako źródło traktował materiał Słownika 
języka Adama Mickiewicza1; czy i w jakim stopniu słownik języka może być podstawą 
decyzji transkrypcyjnych również w przypadku innych autorów i dzieł – pozostaje 
dyskusyjnym zagadnieniem teoretycznym.

Chodzi w niniejszym wystąpieniu o ściśle tekstologiczny problem ustalania przez 
wydawcę tekstu poematu, wyboru lekcji wariantowych z różnych przekazów. Nie jest 
dla nikogo tajemnicą, że najważniejsze edycje Pana Tadeusza różnią się między sobą 
pod tym względem; przebadanie motywów, którymi kierował się przy ustalaniu tek-
stu Stanisław Pigoń, pozwoli scharakteryzować bliżej ważny aspekt jego warsztatu 
edytorskiego.

Nie zamierzam bynajmniej oceniać decyzji Pigonia; konfrontacja z tym, co zrobili 
z tekstem późniejsi wydawcy, czyli przede wszystkim Konrad Górski i Zbigniew Jerzy 
Nowak2, nie będzie mieć charakteru wartościującego, a jedynie porównawczy. Nie 
trzeba też jednak przekonywać się nawzajem, że Stanisław Pigoń podejmował wy-
łącznie słuszne decyzje edytorskie; nie byłoby to na miejscu nawet przy takiej okazji, 
jaka gromadzi nas obecnie.

1 K. Górski, Wstęp, w: A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, t. 4: Pan Tadeusz, oprac. K. Górski, Wrocław 1969, 
s. V.

2 A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, t. 4: Pan Tadeusz, oprac. K. Górski, Wrocław 1969; A. Mickiewicz, 
Dzieła (Wydanie Rocznicowe 1798–1998), t. 4: Pan Tadeusz, oprac. Z.J. Nowak, Warszawa 1995.
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1. Pierwodruk jako podstawa edycji

Pigoniowe wydania Pana Tadeusza wymieniono przy omawianiu jego komenta-
rza do arcypoematu3. Z wyszczególnionych tam trzech grup edycji (Biblioteka Na-
rodowa, wydanie „sejmowe” z 1934 roku oraz powojenna Biblioteka Poezji i Prozy) 
szczególny nacisk wypadnie tutaj położyć na pierwszą i drugą z nich, jako że dwa 
wydania Pana Tadeusza z 1948 i 1949 roku w krakowskim wydawnictwie M. Kota, 
mające charakter popularny, nie stanowiły znaczącego epizodu w zmaganiach Pigo-
nia z tekstem poematu.

Z wydaniem „sejmowym” mamy wszakże pewien kłopot. Stanisław Pigoń odegrał 
z pewnością znaczącą rolę przy jego opracowaniu, ale trudno precyzyjnie ustalić jego 
udział w konstytucji tekstu Pana Tadeusza w tej edycji, skoro formalnie odpowia-
dał jedynie za dodatek krytyczny, w którym pomieszczono informacje o przekazach, 
odmiany tekstowe i komentarz, natomiast ustalenie tekstu należało do Wilhelma 
Bruchnalskiego. W listach Pigonia znajdujemy wyrazy żalu, że ten zasłużony edytor 
(życzliwy młodszemu koledze, rekomendujący go jako wydawcę poematu Mickiewi-
cza w Bibliotece Narodowej) nie wykonał swej pracy dostatecznie solidnie, że miano-
wicie dostarczył tekst w złej wersji opartej na wydaniu z 1844 roku i nie zechciał się 
trudzić nad jego udoskonaleniem4. Sytuacja jest jednak delikatna: jakkolwiek wyglą-
da to prawdopodobnie, na podstawie tej prywatnej opinii trudno odebrać Bruchnal-
skiemu zasługi i przypisać je bez wątpliwości Pigoniowi.

Jeśli natomiast mowa o sygnowanych przezeń edycjach Biblioteki Narodowej, to 
– przypomnijmy – uczony wydał za swego życia arcydzieło Mickiewicza pięciokrot-
nie, a jeśli doliczyć „wydania pierwszego nakład drugi przejrzany” z 1929 roku oraz 
edycję wydrukowaną w Stanach Zjednoczonych w 1945 roku – nawet siedmiokrot-
nie. Dodać do tego trzeba sześć wydań pośmiertnych (ostatnie z 1996 roku). Pigoń 
pracował więc jako wydawca Pana Tadeusza ponad 40 lat i robił to z wielkim zaanga-
żowaniem, a nawet z miłością.

Żadne z wydań, które uczony przygotował dla Biblioteki Narodowej, nie powta-
rzało dosłownie poprzedniego: można obserwować, jak edytor ustalając tekst ar-
cypoematu rozbudowywał swój warsztat, jak doprecyzował poglądy na temat roz-
strzygnięć tekstologicznych, jak spożytkował wyniki dyskusji naukowych, w których 
zresztą magna pars fuit.

Zmieniała się w poszczególnych edycjach zawartość tomów: przed II wojną świa-
tową tekstowi Pana Tadeusza towarzyszyły obszerne wypisy z autografów pozwala-
jące czytelnikom odtwarzać dojrzewanie pomysłów na pisarskim warsztacie Mickie-
wicza; później ów aneks zniknął, zastąpiony włączonymi do przypisów informacjami 

3 Zob. w niniejszym tomie: Stanisław Pigoń jako komentator „Pana Tadeusza”.
4 W liście do Juliana Krzyżanowskiego, zob. T. Winek, Stanisław Pigoń jako edytor autografów „Pana Ta-

deusza”, [w:] Z warsztatu edytora dzieł romantyków, pod red. M. Bizior-Dombrowskiej i M. Lutomierskiego, 
Toruń 2008, s. 78.
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o drobnych fragmentach rękopiśmiennych, które inni wydawcy chcieli włączać do 
tekstu poematu, a czemu Pigoń bywał z zasady przeciwny.

W tych wydaniach, w których ekscerpty z autografów były obszerne, uczony z wy-
raźną satysfakcją omawiał ich funkcje:

(...) uwzględniono warianty, te zwłaszcza, które mogą już to rzucić światło na prace autora nad 
kształtowaniem wyrazu poetyckiego, już też przynieść jakieś paralipomena, szczegóły treści 
odrzucone w ostatecznym sformowaniu poematu. Jedne i drugie pozwalają wniknąć głębiej 
w tajemnicę powstawania Pana Tadeusza (...). W szczególności starano się włączyć ustępy uka-
zujące nie tylko, jak poeta przekształcał treść utworu, ale też jak pilnie pracował nad artystycz-
nym wydoskonaleniem wyrazu poetyckiego, na przykład nad oddaniem efektów akustycznych 
czy kolorystyki zjawisk5.

Stanisław Pigoń był wybitnym znawcą autografów Mickiewiczowskich, uczest-
niczył w ich badaniu i udostępnianiu szerszej publiczności6. A jednak w sprawie 
wykorzystania ich przy konstytucji tekstu Pana Tadeusza zajął stanowisko wysoce 
sceptyczne. Od początku mianowicie za podstawę swych edycji przyjął pierwodruk 
z 1834 roku, przytaczając z aprobatą opinię Józefa Bohdana Zaleskiego z 1874 roku: 
„Tekst edycji Pana Tadeusza z roku 1834 jest jedynie autentyczny, poprawiony, uznany 
i przyznany przez autora”7. Postąpił tu Pigoń odmiennie niż niemal wszyscy wcześ-
niejsi edytorzy poematu, którzy najczęściej obierali jako podstawę wydanie z 1844 
roku; przed Pigoniem jedynie Roman Pilat zdecydował się na pierwodruk8. Niska 
ocena wydania paryskiego z 1844 wynikła z porównania z autografami oraz z faktu, 
iż Mickiewicz nie robił korekt tej edycji.

2. Niechęć do emendacji

Rzecz jasna, Pigoń widział konieczność poprawienia tych miejsc w druku, które 
uznał za pomyłki zecerskie, a także potknięć pióra (lapsus calami), które znajdowały 
się już w autografach i z nich przeszły do pierwszego wydania. Wykaz takich miejsc 
znalazł się w dodatku krytycznym do wydania „sejmowego”, a w rozwiniętej formie 
– w powojennych edycjach Biblioteki Narodowej. Z pewnością jednak Pigoń nie po-
dzieliłby zdania, jakie o wartości pierwodruku Pana Tadeusza wygłosił Konrad Gór-
ski: „Trzeba powiedzieć otwarcie, że mało jest w naszej literaturze tekstów autoryzo-

5 S. Pigoń, Wstęp, [w:] A. Mickiewicz, Pan Tadeusz, oprac. S. Pigoń, wydania I nakład drugi, Kraków 
1929, s. CXLVII–CXLVIII (Biblioteka Narodowa I 83).

6 Zob. dodatek krytyczny w wydaniu „sejmowym” z 1934 r., a także: S. Pigoń, Ze studiów nad tekstem 
„Pana Tadeusza”. Trzy notatki, Kraków 1928. Ostatnio osobne omówienie stosunku Pigonia do autografów 
Mickiewicza wydała Teresa Winek, zob. przyp. 4.

7 J.B. Zaleski, Adam Mickiewicz podczas pisania i drukowania „Pana Tadeusza” (list z r. 1874), Paryż 1875, 
s. 5.

8 A. Mickiewicz, Dzieła, t. 5–6: Pan Tadeusz, Lwów 1896 (wydanie Towarzystwa Literackiego im. Adama 
Mickiewicza).
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wanych, które by zostały ogłoszone w sposób tak niedoskonały”9. Przypomnijmy, że 
Górski winę za to składał w dużej mierze na samego poetę, który sporządził nieczy-
telne i nieprecyzyjne rękopisy, a ponadto nie lubił korekt i zlecał je swym współpra-
cownikom (Bohdanowi Jańskiemu i Aleksandrowi Chodźce).

Stanisław Pigoń był silnie przekonany i przywiązany do swej decyzji dotyczącej 
obioru podstawy tekstowej. Usilnie bronił swego wyboru w pierwszych wydaniach 
Biblioteki Narodowej, w których skłonny był uznawać za obowiązujące nawet te lek-
cje pierwodruku, dla których autografy dawały znakomity materiał do emendacji. 
Pisał:

Przy różnicach słownych, jeżeli tekst drukowany daje sens dobry, choć odmienny od rękopi-
śmiennego, zostawiono tekst wydania nawet tam, gdzie sens autografu wydawał się (subiek-
tywnie) niewątpliwie lepszy. (...) tekst rękopiśmienny wydaje się lepszy, ale subiektywnego 
wrażenia za mało było do zmiany10.

Nacisk, jaki uczony kładzie na kontrast między subiektywnym przekonaniem edy-
tora a obiektywnymi kryteriami konstytuowania tekstu, jest znamienny dla postawy 
Pigonia-edytora: chce on przekonać czytelnika, że przy tej czynności rzemieślnicza 
biegłość, stosowanie się do ustalonych zasad są ważniejsze niż względy estetyczne, 
nawet ufundowane na dogłębnej znajomości dzieł wydawanego autora. Stoi za tym 
marzenie o ścisłych (obiektywnych właśnie) kryteriach oceny wariantów; nie jest ono 
obce wielu edytorom i dzisiaj.

W wydaniach późniejszych przychodziło Pigoniowi wielokrotnie wycofywać się 
z niektórych wcześniejszych decyzji. Część owych emendacji tekstu pierwodruku 
znalazła się już w wydaniu „sejmowym” (w którym, przypomnijmy, zapewne tylko 
formalnie ustalenie tekstu należało do Bruchnalskiego), inne pojawiły się w edycjach 
Biblioteki Narodowej po II wojnie światowej. Przytoczmy dwa miejsca, które sam 
Pigoń wymieniał jako przykładowe.

W księdze III (w. 628–629) Telimena mówi o malarzu Orłowskim, który „życie 
strawił w Peterburku”, że

Lubił ciągle wspominać swej młodości czasy,
Wystawiał wszystko w Polszcze: ziemię, niebo, lasy...

Tak wydrukowano w 1834 roku. W pierwszych dwu edycjach Biblioteki Narodo-
wej Pigoń pozostawił niezbyt fortunny czasownik wystawiał, dodając w przypisie: 
„tak w wydaniach, w rękopisie raczej wysławiał”. Poprawne wysławiał z autografu 
trafi ło do tekstu w wydaniu „sejmowym”; Pigoń wymienił tę lekcję jako emendację 
i stosował w następnych swych wydaniach w Bibliotece Narodowej, a w przypisie ko-
mentował: „tak w autografi e; w wydaniach długi czas drukowano mylnie: wystawiał”. 
Co więcej, z czasem miejsce to znalazło się w wykazie „bezspornych błędów druku” 
(w ostatnim wydaniu z 1996 roku na s. CXXXVIII).

9 K. Górski, Wstęp, w: A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, s. VI.
10 S. Pigoń, Wstęp w wydaniu z 1929 r. („wydania pierwszego nakład drugi przejrzany”), s. CXLVII.
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W zbliżony sposób postąpił edytor w księdze VIII, w opisie „przewag” Konewki-
pogromcy gęsi, o którym w pierwodruku napisano: „Unoszony jak kółmi gęstych 
skrzydeł ruchem”; ten błąd daje się naprawić dzięki autografowi, gdzie czytamy: 
„...gęsich skrzydeł ruchem”. Pigoń zaakceptował emendację w wydaniu „sejmowym” 
i w późniejszych swych edycjach.

Podobnych decyzji edytora jest więcej: Pigoń wprowadzał, począwszy od wydania 
trzeciego w Bibliotece Narodowej (1958) emendacje na podstawie rękopisów, niekie-
dy dołączając komentarz uzasadniający ich słuszność. Jako przykład wymienić moż-
na szczegół w opisie sadu w księdze II (w. 413). W pierwodruku i w pierwszych edy-
cjach Pigonia czytamy: „Grzędy rozcięte miedzą”; w autografi e jest lekcja poprawna: 
„Grzędy rozjęte miedzą”. W powojennych wydaniach edytor wprowadził emendację 
i skomentował to miejsce następująco:

(...) tak w autografi e; w pdr. rozcięte. Przyjmujemy wersję autografu. Poeta częściej używa wy-
razu „rozjąć” w znaczeniu: „rozdzielić” (VII 548); poza tym wyraz ten lepiej oddaje sytuację 
w ogrodzie: miedza rozejmująca jest wzniesieniem, rozcinająca zaś musiałaby być raczej ro-
wem, czym nigdy nie jest.

Wydaje się, że dokładniejsze zbadanie rękopisów Mickiewiczowskich i prace nad 
aparatem krytycznym wydania „sejmowego” Dzieł wszystkich pozwoliły Pigoniowi 
nieco złagodzić swą niechęć do emendowania pierwodruku. Po wojnie ta zmiana na-
stawienia dokonywała się także pod wpływem studiów Konrada Górskiego, który był 
gorącym zwolennikiem poprawiania tekstu na podstawie autografów, mimo że – jak 
inni wydawcy – pierwodruk uznawał za podstawę tekstową. W 1954 roku w „Pamięt-
niku Literackim” ogłosił on studium Zagadnienie emendacji tekstów Mickiewicza11; 
niektóre z jego propozycji Pigoń przyjął (najczęściej milcząco) w swych edycjach. 
I tak na przykład w księdze V (w. 780) Protazy „zszedł z pobojowiska” (za autografem, 
nie „szedł”, jak w druku i wcześniejszych edycjach BN); w księdze VII (w. 495) mówi 
się o szlachcie, że „jednych gniew, drugich tylko podburzała zawiść” (nie „poburzała”, 
jak w pierwodruku i przedwojennych wydaniach); w księdze IX (w. 372) stary Ma-
ciek „uciera bagnet z rury jako knot ze świécy” (nie „ociera”, jak w pierwodruku). Po-
nadto, zapewne pod wpływem lektury autografów, Pigoń zrezygnował z niektórych 
właściwości pisowni druku z 1834 roku: znikły więc formy „wreście”, „nareście” (choć 
niekonsekwentnie, bowiem „wreście” pozostało w II, w. 72), „doradzca” zmienił się 
w „doradcę” (IV, w. 262), Dobrzyńscy bili się na myskim „zajeździe” (nie „zajaździe”, 
VII, w. 458), a „jeźli” zamieniło się w „jeśli” (np. I, w. 354)

Podkreślić jednak trzeba ostrożność i powściągliwość Pigonia jeśli idzie o wpro-
wadzanie emendacji. Pozostał przy swoim – czyli przy wersjach pierwodruku – 
w wielu ważnych miejscach tekstu. Przytoczmy kilka przykładów. Oto w wydaniach 
Biblioteki Narodowej, wbrew autografowi, Woźny mówi: „strony przeciwne weźmie-
my na świadki” (nie „weźwiemy”; I, w. 866), podobnie Rejent: „wszystkich weźmiem 
na świadectwo” (w rękopisie „wezwiem”, IV, w. 745). W księdze V, w. 801 Hrabia 
i Gerwazy rozmawiają w izbie na piętrze, zwanej (w edycjach BN za pierwodrukiem) 

11 Przedrukowane w: K. Górski, Z historii i teorii literatury, Warszawa 1959.
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„izbą zwierciadlaną”, mimo że w autografi e nazwano ją „salą zwierciadlaną”, co nie-
wątpliwie trafniejsze, a powodem pomyłki zecera był błąd oka: wers wyżej (V, w. 800) 
występuje wyraz „izba”. Sędzia w księdze X, (w. 448) usiada przy Robaku „na łóż-
ko” (za drukiem z 1834 roku), podczas gdy autograf ma „na łóżku”. Pozostały też za 
pierwodrukiem pewne osobliwości pisowni: są więc formy „cóś”, „któś” (choć nie-
konsekwentnie), jest „dwadzieścia” zamiast rękopiśmiennego „dwadzieście”, „wśród” 
z druku zastępuje stosowane konsekwentnie w autografi e „śród”.

Trudno tu o statystykę, nie sposób też wyważyć rangi owych miejsc, w których 
Pigoń nie uległ pokusom emendacji. Jest ich jednak z pewnością znacznie więcej niż 
tych, w których poprawki wprowadził. Pod tym względem jego edycje Pana Tadeusza 
różnią się od wersji K. Górskiego i Z.J. Nowaka, znacznie śmielej korzystających z au-
tografów i odchodzących od brzmienia pierwodruku.

3. Wobec późniejszych poprawek

Niechęć Stanisława Pigonia do emendowania tekstu pierwodruku staje się szcze-
gólnie widoczna, gdy pojawiają się inne niż autograf przekazy, a mianowicie egzem-
plarze wydania z 1844 roku zawierające warianty częściowo naniesione ręką samego 
Mickiewicza, częściowo wpisane innymi rękami z powołaniem się na wolę poety. Nie 
miejsce tu na szczegółowe omawianie tych źródeł12; przypomnijmy, że chodzi o trzy 
(cztery?) egzemplarze drugiej edycji, z których do dziś dochowały się dwa (Lenar-
towicza i Chodźki), o jednym (Januszkiewicza), zaginionym podczas drugiej wojny 
światowej, wiemy z omówienia Pigonia, a istnienie jednego (tzw. egzemplarza Klacz-
ki) jest tylko hipotetyczne.

Dla konstytucji tekstu Pana Tadeusza ważne były, oczywiście, korekty ewident-
nych pomyłek; te na ogół przyjmują wszyscy wydawcy, także Pigoń. I tak, w opo-
wieści Podkomorzego o „słuchaniu astronomii” w Wilnie (VIII, w. 142) w autografi e 
i pierwodruku jako fundatorka teleskopów dla Akademii fi gurowała Sapieżyna, do-
piero na tzw. egzemplarzu Lenartowicza poprawiono, zgodnie z prawdą historyczną, 
na Puzynina (Elżbieta z Ogińskich). Z tego samego źródła pochodzi poprawka oczy-
wistego lapsusu (X, w. 871) w dramatycznej opowieści Klucznika o śmierci Stolnika: 
„I miecz maczając w ranę...” (zamiast niepoprawnego „I krew maczając w ranę...”). 
W tejże księdze, w opisie zachowania się ptactwa przed burzą (X, w. 43–47), egzem-
plarze Lenartowicza i Chodźki zawierają poprawkę ustalającą prawidłowy kształt ryt-
miczny fragmentu, przyjmowaną przez wydawców, także przez Pigonia.

Ale to właściwie wszystkie poprawki pochodzące z egzemplarzy korektowych, na 
które uczony się zgodził. Pozostałych konsekwentnie nie akceptował, podając je co 
najwyżej w przypisach. I tak, nie przyjął nawet lekcji obecnej we wszystkich owych 
przekazach, a w dwóch dokonanej ręką własną autora, a mianowicie w opisie koncer-
tu Wojskiego (IV, w. 666): „I zagrał: róg jak wicher, wirowatym dechem...”; u Pigonia, 

12 Zob. wstępy S. Pigonia, K. Górskiego i Z.J. Nowaka do ich edycji.
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podobnie jak w autografi e i pierwodruku, róg niesie w puszczę muzykę „niewstrzy-
manym dechem”. W opisie ptactwa domowego (V, w. 63) poeta w egzemplarzu Ja-
nuszkiewicza własnoręcznie poprawił trzpiotalstwo indyczki na gderanie; również tej 
lekcji Pigoń nie zaakceptował. Podobnie postąpił z poprawką w egzemplarzu Lenar-
towicza (VIII, w. 23) w opisie „muzyki wieczoru”: oto ćmy „wiją się rojem” niżej (nie 
bliżej, jak w pierwodruku i w edycjach Pigonia) niż nietoperze.

Dwie lekcje z księgi VII wprowadzone przez poetę po 1844 roku w formie wła-
snoręcznych dopisków stały się na początku lat sześćdziesiątych przedmiotem sporu 
z Kazimierzem Wyką, dlatego ich omówienie nastąpi w dalszej części niniejszego 
wywodu.

Szczególną trudność sprawiać musiały edytorom te uzupełnienia, które w egzem-
plarzach wydania z 1844 roku zaznaczono niejednoznacznie, na przykład odsyłając 
do autografu. Z taką sytuacją mamy do czynienia w egzemplarzu Lenartowicza (nota 
bene od 1930 w posiadaniu Pigonia, który dostał książkę w prezencie od Ignacego 
Chrzanowskiego): poziome kreski, zakończone po bokach wypustkami w kształcie 
widełek, wskazują na intencję uzupełnienia tekstu. Trudno powiedzieć, czy te znaki 
wpisał sam poeta; Pigoń twierdzi, że z pewnością nie. Czasem oznaczają one miejsca 
zepsute wskutek niestarannej korekty wydania z 1844 roku; tam nie ma wątpliwo-
ści, należy dodać brakujące wersy. Gorzej, gdy owe kreski wskazują na konieczność 
wprowadzenia wersów brakujących także w pierwodruku; dzięki temu można za au-
tografem uniknąć wersów niepełnych (na przykład X, w. 47–48), lub dodać treści być 
może pominięte przez kopistę przy sporządzaniu czystopisu (na przykład po VIII, 
w. 783 – o zachowaniu młodego Saka w kurniku, po X, w. 817 – wystąpienie ks. Ro-
baka przeciw „naszym republikanom”, po XII, w. 224 – historia książki kucharskiej 
Wojskiego). Wszystkie te miejsca i propozycje rozszerzeń rodziły jednak wątpliwo-
ści, zwłaszcza u tych, którzy – jak Pigoń – znali autografy Pana Tadeusza i wiedzieli, 
że właściwie zawierają one poemat paralelny do tego, który ogłoszono drukiem13. 
Uczony był świadom, że gdy się te dwa teksty Pana Tadeusza – drukowany i rękopi-
śmienny – ze sobą zestawia, rodzą się pokusy wprowadzania nawet dłuższych frag-
mentów rękopisu do tekstu, a to musiałoby prowadzić do praktyk, które sam zwalczał 
u dawniejszych wydawców, przeciw którym występował trzymając się pierwodruku 
tak uparcie i konsekwentnie.

Przytaczając argumenty, które nie pozwalały mu uwzględnić wariantów z owych 
egzemplarzy korektowych, Pigoń podkreślał, że tylko nieliczne z nich wpisał sam 
poeta. Poza tym wyraźnie dążył do obniżenia rangi owych przekazów informując, że 
mogły być zaledwie wstępnym materiałem do planowanych reedycji poematu; o jed-
nym z nich pisał: „Jedno jest pewne. Te przygotowania wstępne nie zostały uwieńczo-
ne skutkiem. Stan egzemplarza Lenartowicza jest taki, że nie mógł żadnemu druka-
rzowi służyć za podstawę do edycji”14.

Bywał w tym niekiedy niekonsekwentny. O egzemplarzu Chodźki, przechowywa-
nym w paryskim Muzeum Mickiewicza, pisał: „Ze wzmianki tej [w liście Mickiewi-

13 Zob. T. Winek, Stanisław Pigoń..., s. 86–87.
14 Wstęp do edycji z 1996 r., s. CXXXV.
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cza do wrocławskiego księgarza Z. Schlettera noszącego się z zamiarem ponownego 
wydania] wynika niewątpliwie, że poeta akceptował zasadniczo zmiany i uzupełnie-
nia w tekście poematu”15. Już jednak na następnej stronie wyrażał się o książce zu-
pełnie inaczej:

Tekst Chodźki jest zatem kompilacją nie mającą śladu autoryzacji przez Mickiewicza. Dla 
sumiennego fi lologa-wydawcy jest on bez znaczenia. Wolno przyjąć, że redaktor przygoto-
wywał nowe wydanie tak, by ono było ponętniejsze przy rozprzedaży, a nie, by przynosiło 
udoskonalony wyraz poetycki. Sam Mickiewicz, który się nie zajmował wydaniem z r. 1844, 
tym wznowieniem zająłby się niechybnie w stopniu jeszcze mniejszym. Można je tu spokojnie 
wyeliminować. Nie oddaje ono woli poety16.

Wola autorska była dla Pigonia argumentem rozstrzygającym. Nawet jeśli nie za-
wsze miał mocne argumenty za takim a nie innym jej odczytaniem, podkreślał jej 
decydujące znaczenie dla edytora. Na przykład, gdy nie przyjął nawet własnoręcz-
nych emendacji poety w egzemplarzu Januszkiewicza, uzasadniał to faktem, że sam 
jego właściciel, gdy w 1860 roku w Paryżu opracował wraz z Klaczką wydanie Dzieł, 
poprawek tych nie wprowadził do tekstu głównego, tylko podał je w przypisach; „naj-
widoczniej nie czuł się do tego upoważniony przez twórcę”17.

4. Czy fi lologia jest kapryśnicą?

Jak już wspomniano, poprawki egzemplarza Lenartowicza, odrzucone przez Pi-
gonia jako niepoświadczające woli autorskiej, stały się w 1961 roku przemiotem dość 
ostrego sporu fi lologicznego. Kazimierz Wyka, którego studia nad Panem Tadeuszem 
miały trzy lata później przynieść wyniki w postaci książki18, w dowcipnie i z pasją na-
pisanym artykule19 wystąpił z obroną wszystkich czterech własnoręcznych poprawek 
poety. Opowiedział się więc zdecydowanie za „wirowatym dechem” rogu Wojskiego 
(IV, w. 666) i za gderaniem małżonki indyka (V, w. 63). Dłuższym uzasadnieniem 
opatrzył obronę dwóch poprawek w księdze VII. Na jej początku Mickiewicz popra-
wił cały wers 8 odnoszący się do Bartka Dobrzyńskiego zwanego Prusakiem. W pier-
wodruku powiedziano o nim: „mógł więc niemało światła udzielić obradom”, co poe-
ta przerobił na: „w niebytność Maćka zwykle przewodził obradom”. Wyka uznał to 
za świadomą decyzję poety, podwyższenie rangi postaci, uczynienie Bartka drugą po 
Maćku osobą zaścianka Dobrzyńskich. Pisał:

Na ten temat nie ma co dyskutować. Gospodarz poematu miał prawo tak postąpić, to jego 
sprawa, fi lolog powinien słuchać20.

15 Tamże.
16 Tamże, s. CXXXVI.
17 Tamże, s. CXXXI.
18 K. Wyka, „Pan Tadeusz”. Studia o poemacie i tekście, t. 1–2, Warszawa 1964.
19 K. Wyka, Potomstwo Scyzoryka, „Ruch Literacki” II: 1961, z. 1, s. 1–15.
20 Tamże, s. 3.
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Najwięcej jednak miejsca poświęcił Wyka dwuwierszowi dopisanemu przez Mic-
kiewicza po w. 265, dotyczącemu Scyzoryka, „rapiera sążnistej długości” wniesione-
go na obrady przez Gerwazego. Tekst dodany w 1847 roku brzmiał:

Była wieść, że od przodka Dobrzyńskich ta klinga
Wydarta pod Grunwaldem z rąk mistrza Junginga.

Pigoń argumentował, że wstawka nie jest godna wprowadzenia do tekstu, bo „nie 
jest dostatecznie zharmonizowana z treścią poematu”21. Wyka w błyskotliwym wy-
stąpieniu stylizowanym na mowę obrończą uzasadnił, że jest jak najściślej zharmo-
nizowana, że oddaje dobrze stosunek szlachty zaściankowej do tradycji rycerskiej. 
Postulował uwzględnienie dwuwiersza w przyszłych edycjach, a argumentację roz-
ciągnął na inne egzemplarze broni obecne w literaturze zarówno czasów Mickiewi-
cza, jak i późniejszych; paradoksalnie, dowodem za uwzględnianiem legendy o Scy-
zoryku stał się również ... Zerwikaptur Longinusa Podbipięty z Ogniem i mieczem 
Sienkiewicza.

Odpowiedź Pigonia nosiła tytuł Pokąd sięga granica swobody redaktorskiej? Jest 
to deklaracja o charakterze zasadniczym, daleko wybiegająca poza dyskusję tego 
konkretnego przypadku. Uczony zakwestionował główne założenie Wyki, że wola 
Mickiewicza została wyrażona wyraźnie, z przeznaczeniem do planowanej reedycji. 
Podkreślił, że poprawki w kilku zachowanych egzemplarzach korektowych nie po-
krywają się ze sobą. Zakończył serią pytań:

Jeżeli tedy propozycje poety są różne w różnych czasach i w różnych egzemplarzach, jeżeli 
raz zachodzą, drugi raz nie, jeżeli we wcześniejszych są inne, a inne w późniejszych – cóż 
ma począć utrapiony redaktor-fi lolog? Pomagać poecie na swą rękę? Umotywowane rygory 
fi lologiczne zastąpić swą wolą? Kierować się swym gustem? Opowiedzieć się niefrasobliwie za 
jedną wersją, a inne odsunąć lekkim sercem i bez dostatecznego uzasadnienia? A cóż by to był 
za naukowiec? 22.

Podsumował zaś wywód deklaracją trwania przy swoim stanowisku i afory-
zmem: „Filologia nie jest kapryśnicą”. Trzeba jednak powiedzieć, że w owym spo-
rze trudno przyznać zwycięstwo Pigoniowi: skoro sam używał woli autorskiej jako 
argumentu, powinien by uznać własnoręczny wpis Mickiewicza w egzemplarzu 
Lenartowicza za jej przejaw. Pośrednio potwierdzają racje K. Wyki także późniejsi 
wydawcy, Górski i Nowak.

21 Komentarz do edycji BN z 1996 r., s. 339.
22 S. Pigoń, Pokąd sięga granica swobody redaktorskiej?, „Ruch Literacki” II: 1961, z. 3, s. 152; dodajmy, że 

jeszcze raz zabrał głos K. Wyka, Dalsze obroty Scyzoryka, „Ruch Literacki” II: 1961, z. 4–5, s. 209–210.
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5. Na straży woli autorskiej

Podkreślano tu już parokrotnie, że decyzjami edytorskimi Stanisława Pigonia rzą-
dziła zasada daleko posuniętej ostrożności. Tłumaczyć to można przede wszystkim 
względami naukowymi: swoistym konserwatyzmem metodologicznym, szacunkiem 
dla tradycji rzemiosła edytorskiego. Nie wolno zapominać, że Pigoń był uczniem 
Chrzanowskiego, mógł więc zaczerpnąć od swego mistrza pewne elementy posta-
wy pozytywistycznej. Jakiś wpływ na tę ostrożność wydawcy Pana Tadeusza mogły 
mieć też względy zewnętrzne, czysto ludzkie: uczony zaczął pracę nad edycją Mic-
kiewiczowego arcydzieła stosunkowo wcześnie, w sytuacji, w której dość bogate już 
doświadczenia dotychczasowych wydawców wymagały uporządkowania stanu ba-
dań i ustanowienia zasad zgodnych z wymaganiami edycji krytycznej. Doprowadził 
do uznania druku z 1834 roku za podstawę wydania, co uznać trzeba za niewątpli-
we osiągnięcie. Ustalił tekst Pana Tadeusza zgodny ze swą rozległą wiedzą o twór-
czości Mickiewicza. Jego następcy, przede wszystkim Konrad Górski, dysponowali 
niewątpliwie lepiej wyposażonym warsztatem, na który składały się: edycje Pigonia 
w Bibliotece Narodowej, nowoczesne wydania (Sejmowe, Narodowe, Jubileuszowe), 
podobizna rękopisów poematu wydana w 1949 roku przez Tadeusza Mikulskiego, 
wreszcie – Słownik języka Adama Mickiewicza (red. K. Górski i S. Hrabec), którego 
pierwszy tom ukazał się w 1962 roku. Łatwiej im więc było o odwagę emendowania 
tekstu podstawowego. Jest oczywiste, że decyzje tego rodzaju obarczone są dużym ry-
zykiem subiektywizmu; niektóre poprawki Górskiego noszą znamiona takiej właśnie 
zuchwałości i nie zyskały przychylności Wiktora Weintrauba recenzującego edycję 
z 1969 roku23. Podziw dla wydania Górskiego nie był i nie jest bezwarunkowy; rów-
nież Wydanie Rocznicowe (Pan Tadeusz w opracowaniu Z.J. Nowaka), choć tekst po-
ematu jest w nim bardzo bliski wersji Górskiego, w wielu miejscach jego propozycji 
emendacyjnych nie przyjmuje.

Trzeba jednak stwierdzić, że tekst Pana Tadeusza w opracowaniu Stanisława Pi-
gonia (od edycji X wydawany z aneksem Juliana Maślanki), porównany z wersjami 
Górskiego i Nowaka, przedstawia się jako swoisty kompromis między trzymaniem 
się lekcji przekazu podstawowego a próbą ustalenia woli autorskiej na podstawie 
wszystkich dostępnych źródeł. Trudno sobie przeto dziś wyobrazić wznowienie edy-
cji w takim kształcie, jaki opracował Pigoń.

Co zastanawiać może w argumentacji wydawcy za odrzuceniem większości po-
prawek w egzemplarzach korektowych – to żądanie bardzo „mocnego” potwierdze-
nia woli autorskiej: nie wystarcza nawet to, że niektóre z owych lekcji zostały wpisane 
przez samego poetę. Wydaje się, że przy tak rygorystycznym nastawieniu można by 
zanegować każdą poprawkę autorską dokonaną po wydaniu dzieła drukiem. Pigoń 
– użyjmy tu sformułowania trochę tylko przesadzonego – chce być stróżem tekstu 
i broni go niekiedy przed samym Mickiewiczem w imię naukowości i przestrzegania 
zasad edytorskich. Czy jest to jednak felix culpa?

23 Zob. „Pamiętnik Literacki” 1971, z. 1.




