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Bogusław Dopart
Uniwersytet Jagielloński

Stanisław Pigoń jako wydawca dzieł 
wielkich humanistów

Rozdział Pigoniowskiej aktywności edytorskiej, o którym przypadło mi mówić, 
nie należy zapewne do spektakularnych. Nie przytłacza liczbą dokonań, nie wpisuje 
się w tradycję wielkich lekcji, nie narzuca się doniosłością odkryć materiałowych, nie 
fascynuje fi nezją tekstologicznych igraszek rodem „z laboratorium fi lologa”. Doby-
tek Stanisława Pigonia jako wydawcy dzieł wielkich humanistów – spuśćmy z tonu 
nieco: Pigonia jako wydawcy dzieł humanistów wielkich i wybitnych – liczy sobie 
pięć czy sześć edycji rozciągniętych w okresie lat pięćdziesięciu i pięciu. Wyliczmy je 
niezwłocznie.

W roku 1913 ofi cynę Gebethnera i Wolff a opuszczają w postaci sążnistego tomu 
Pisma literackie z badań nad literaturą polską XVII i XVIII wieku Konstantego Ma-
riana Górskiego. Poprzedził je przedmową prof. Kazimierz Morawski, o czym infor-
muje, wedle zwyczaju, karta tytułowa. Dopiero na odwrocie tejże karty czytelnik jest 
informowany, że „Tom niniejszy do druku opracował, uzupełnienia w tekście i przy-
piskach przeprowadził Stanisław Pigoń”. Trudno by uznać to rozwiązanie za akt spra-
wiedliwości: praca redaktorska, jak się przekonamy, w tym przypadku nie należała 
do łatwych i standardowych, a młody badacz, ponoszący trudy wydawcy, miał już 
pewien polonistyczny dorobek. Przypomnijmy, już w roku 1911 wydał ze wstępem 
i objaśnieniami Księgi narodu polskiego i pielgrzymstwa polskiego (jako pierwszy tom 
Biblioteki Eleusis), a jednocześnie pod naukowym patronatem Ignacego Chrzanow-
skiego ogłosił znakomite, szeroko omawiane w czasopismach naukowych i społecz-
no-kulturalnych studium o tymże Mickiewiczowskim katechizmie emigracji. Wszedł 
był już do grona współpracowników „Pamiętnika Literackiego”, gościł na łamach 
licznych czasopism krakowskich, lwowskich, warszawskich. 

Drugą z tego szeregu publikacją było wydanie drugie studium Stanisława Tar-
nowskiego O „Panu Tadeuszu”. Na kruchej broszurowej okładce (mówię o egzempla-
rzu, jaki przed laty udało mi się nabyć w krakowskim antykwariacie) widnieje u dołu 
informacja: Kraków 1923. Inaczej na karcie tytułowej: Kraków 1922 Nakładem Kra-
kowskiej Spółki Wydawniczej. Wznowienie po siedemnastu latach klasycznego opra-
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cowania Tarnowskiego (edycja I: Brody 1905, nakładem księgarni F. Westa jako 35 
tomik serii Arcydzieła polskich i obcych pisarzy) weszło tym razem do cennej kolek-
cji Z historii i literatury. Wraz z omawianym tytułem wydawca reklamował między 
innymi: Dzieje komedii polskiej w zarysie Mariana Szyjkowskiego, Aleksander Fredro 
a komedia obca Eugeniusza Kucharskiego, Kto jest Mickiewicz. Sześć szkiców Józefa 
Tretiaka, Stanisława Windakiewicza Teatr polski przed powstaniem sceny narodowej 
czy Wacława Borowego Ze studiów nad Fredrą. Rzeczy, do których wciąż, aczkolwiek 
z różnych powodów, sięgamy. 

W roku 1923 nakładem wileńskiej księgarni Józefa Zawadzkiego, tej samej fi rmy 
wydawniczej, z którą drzewiej zawarł umowę na trzy kolejne tomiki nieznany debiu-
tant, Adam Mickiewicz, ukazał się pośmiertny tom prac naukowych Ludwika Janow-
skiego W promieniach Wilna i Krzemieńca. Książka o niebanalnej szacie edytorskiej, 
do czego przyczynił się Ferdynand Ruszczyc, nosiła patetyczną dedykację, której ton 
tłumaczy się entuzjazmem wilnian dla wznowionego po dziewięćdziesięciu latach 
życia uniwersyteckiego: „Uniwersytetowi Stefana Batorego * Świątyni nauk * Prze-
sławnej kresowej ducha narodowego stannicy * Ongiś i dzisiaj * Pomnożycielowi 
polskości * Te karty dawnej chwały * Zapisane ręką nieodżałowanego współbudow-
niczego * Przez przyjaciół zebrane * W hołdzie złożono”. Pigoń tom ten zredagował 
i poprzedził wstępem, obszerny zaś szkic pt. Działalność naukowa i społeczna Ludwi-
ka Janowskiego przygotowali Adam Wrzosek i Walentyna Horoszkiewiczówna. Za-
pewne tym ostatnim przypadło też wykonanie Bibliografi i prac Ludwika Janowskiego 
i listy pozostałych po uczonym prac rękopiśmiennych. 

Z puścizny po Ignacym Chrzanowskim niezwłocznie po wojnie wdzięczny uczeń 
i wierny przyjaciel przygotował do druku i poprzedził przedmową syntezę Joachim 
Lelewel człowiek i pisarz (Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Warszawa 1946). 
Z datą roku 1968 w Państwowym Instytucie Wydawniczym, w kolekcji Biblioteki 
Studiów Literackich, ukazały się zaś tomy skupiające plony działalności naukowej 
i krytycznej „dobrego kolegi” – Stefana Kołaczkowskiego: Portrety i zarysy literackie 
oraz Wyspiański. Kasprowicz. Przeglądy. Obydwa zbiory z najświetniejszą marką edy-
torską: „opracował Stanisław Pigoń”.

Z czysto edytorskiego punktu widzenia najmniej uwagi skupia wznowienie pana-
tadeuszowego studium Tarnowskiego, najstarszego z przywoływanych tu uczonych, 
których godzi się zwać wielkimi humanistami. Interpretacja Pana Tadeusza należy 
do kanonicznych dokonań tego historyka literatury. Przedkładał ją studentom polo-
nistyki już na początku swej uniwersyteckiej drogi, gdy dopiero budziło się uznanie 
dla poematu soplicowskiego i jego czytelnicze powodzenie. W formie prelekcji pub-
licznych ogłaszał ją w Krakowie i w Warszawie w roku 1878, podbijając szacowanie 
dzieła Mickiewiczowskiego aż na poziom równorzędności z eposami Homerowymi1. 
W redakcji skróconej zawarł ją w tomie V Historii literatury polskiej2; w tejże posta-
ci przypomniana została przez Henryka Markiewicza w tomie pism Stanisława Tar-

1 Zob. S. Pigoń, „Pan Tadeusz”. Wzrost, wielkość i sława, Warszawa 2001, s. 387, przyp. 71.
2 Edycje: Kraków 1900 i wydanie II uzupełnione 1905.
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nowskiego O literaturze polskiej XIX wieku3. Szeroką wersję interpretacji panatadeu-
szowej publikował uczony w roku 1905, trwając na swych dawnych pozycjach, mimo 
ukazania się monografi i Henryka Biegeleisena4 i Walerego Gostomskiego5, mimo 
odnośnych rozdziałów w monografi ach mickiewiczowskich Piotra Chmielowskiego 
(1886) i Józefa Kallenbacha (1897). Przedruk po latach studium, niezaopatrzonego 
przez autora w przypisy i bibliografi ę, potwierdzał rangę dokonania Tarnowskiego 
i odpowiadał przekonaniu wydawcy, iż ta interpretacja wciąż ma do spełnienia do-
niosłą rolę pośredniczenia między arcydziełem a jego entuzjastami.

W pracy nad tomem pism Ludwika Janowskiego Pigoń pozostaje w istocie prze-
wodnikiem i koordynatorem prac zespołowych; w swym podziękowaniu skrupulatnie 
wymienia współpracowników, nie pomijając korektora i autorki Indeksu nazwisk (s. XI). 
Odpowiadając swym fi lologicznym profesjonalizmem za poziom roboty wydawniczej, 
zarazem pozostawił w swej gestii kwestię kompozycji zbioru, stosując czytelne zasady 
podziału tematycznego i systematyki gatunkowej wypowiedzi naukowej.

Nieco osobliwie jawi się praca edytorska Stanisława Pigonia około Pism literac-
kich Konstantego Mariana Górskiego. Tom zawiera rozprawy historycznoliterackie 
przedwcześnie zmarłego (żył w latach 1862–1909) znawcy literatury i sztuki, kryty-
ka, literata, wykładowcy i organizatora życia naukowego (z umocowania Akademii 
Umiejętności), a także światowca, nietuzinkowej fi gury w krakowskim życiu towa-
rzyskim. Górski, słuchacz berlińskich wykładów Aleksandra Brücknera, Hermanna 
Grimma i Adolfa Toblera, adherent historii sztuki spod znaku Jakuba Burckhardta, 
był kompetentnym wykładowcą dziejów malarstwa i historii stylów artystycznych 
w Szkole Sztuk Pięknych (z rekomendacji Jana Matejki), ale także zamiłowanym ba-
daczem literatury, ujmowanej i w powiązaniu z realiami historycznymi, i w aspekcie 
estetycznym, komparatystycznym, topicznym6. 

Niedługi wstęp pióra Kazimierza Morawskiego skupia się na formacji intelektu-
alnej i osobowości twórczej Górskiego, pozostawiając na uboczu komentarz literatu-
roznawczy. Tom omawiany otwiera pierwodruk niemal dwustustronicowej rozprawy 
Król Jan III w poezji polskiej XVII wieku, która w roku 1883 przyniosła autorowi na-
grodę Akademii Umiejętności. Idą dalej Studia nad bajkami Krasickiego oraz kolosal-
na, nieukończona a czterystu stron dochodząca monografi a Franciszek Karpiński oraz 
Bajka o lwim dziale7, rozprawa, na której podstawie doktoryzował się badacz w roku 
1888 na Uniwersytecie Berlińskim. Tę ostatnią Pigoń, dyplomowany germanista, sam 
na użytek edycji przełożył. Innego typu zadanie łączyło się z przygotowaniem do 
druku monografi i o Karpińskim. „Monografi i tej – czytamy w przypisku wydawcy 
– autor nie ukończył. Część pierwsza (Lata dziecinne i szkolne) ukazała się w „Bi-
bliotece Warszawskiej”, r. 1891 (...); druga (Pierwsza młodość) tamże, w tymże roku 

3 Warszawa 1977, s. 295–322.
4 „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Studium estetyczno-literackie, Warszawa 1884.
5 Arcydzieło poezji polskiej: A. Mickiewicza „Pan Tadeusz”. Studium krytyczne, Kraków 1894.
6 Zob. I. Maciejewska, Konstanty M. Górski (1862–1909), w: Literatura okresu Młodej Polski, Kraków 

1973, t. III, s. 439–454, Obraz Literatury Polskiej XIX i XX wieku, seria V.
7 Tytuł oryginalny: Die Fabel vom Loewenantheil in ihrer geschichtlichen Entwicklung.
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(...); trzecia (Karpiński w Wiedniu) – w „Pamiętniku Literackim”, rok 1902; czwarta 
(Karpiński w latach 1771–1780) – tamże, r. 1904. Część piąta (Lata 1780 do 1795), już 
nieukończona, sięgająca tylko do roku 1790, ukazuje się w druku po raz pierwszy”) 
(s. 276). I w związku z częścią ostatnią nieukończonej rozprawy nabiera znaczenia 
enigmatyczna informacja na odwrocie karty tytułowej o przeprowadzonych przez 
wydawcę „uzupełnieniach w tekście i przypiskach”. Obok bowiem standardowych 
dopełnień bibliografi cznych znajdziemy ujęte w klamry interpolacje tekstowe. Zapo-
wiada je wydawca tymi słowy: „W tym miejscu urywa się rękopis ostatecznej, już do 
druku przygotowanej przez autora redakcji. Reszta zachowała się jedynie w brulio-
nach jako pierwszy rzut opracowania. Podajemy tu ją z niezbędnymi uzupełnienia-
mi (ujętymi, jak wszystko, co już nie od autora pochodzi, w klamry) gwoli uzyskania 
pewnej ciągłości, świadomi, że czynimy nie w myśl intencji autora, którego cechą 
znamienną była wykwintna, cyzelująca sumienność w kilkakrotnym, drobiazgowym 
opracowywaniu tekstu prac swoich (...)” (s. 604, przyp. 2) [podkr. moje – B.D.]. Owe 
uzupełnienia to własne wstawki Pigonia, a nie sporne lekcje zamazanych miejsc czy 
restytucje fragmentów skreślonych ręką autora. Dotyczą te wstawki oceny Bolesława 
III vel Judyty (s. 606–617), komedii Czynsz (s. 624–625) oraz warszawskiego epizo-
du biografi cznego Karpińskiego z początku lat 1790. (s. 652). Przypomnijmy, że to 
w roku 1913 Pigoń ogłosił w „Pamiętniku Literackim”8 niewielki tekst Echa „Trenów” 
w „Judycie” Karpińskiego. Przyczynek do wpływu Kochanowskiego na wiek XVIII, bez 
wątpienia bezpośrednio powiązany z omawianą, dziś trudną do przyjęcia, decyzją 
edytorską. Trudną do przyjęcia tym bardziej, że domniemane cele poczynionych in-
terpolacji nie zostały i nie mogły zostać osiągnięte: monografi a Karpińskiego musiała 
pozostać pełną luk, niedokończoną. 

Na przeciwnym biegunie pietyzmu ze strony redaktora mieści się wydanie książki 
Ignacego Chrzanowskiego. Prof. Pigoń otrzymał do opracowania dzieło o treści cał-
kowitej, lecz nieopracowane do końca. „Tylko część I – czytamy w Przedmowie wy-
dawcy – ogłoszona w 1938 roku w czasopiśmie, ma za sobą ostateczną sankcję Autora. 
Brulion części II doprowadzony jest przezeń też do końca, ale pozostałe na margine-
sie kart, tu i ówdzie później dopisywane, wskazówki bibliografi czne, odsyłacze i wy-
rywkowe notatki uzupełniające dowodzą, że Autor nie uważał tekstu za ostatecznie 
wykończony, że go uzupełniał drobnymi pociągnięciami”9. Wydawca uczynił wszyst-
ko to, co w podobnych przypadkach podpowiada profesjonalna rutyna: posprawdzał 
i wcielił w tekst wszelkie autorskie korekty i wskazówki; podzielił część wtórą książki 
(Lelewel jako pisarz i uczony) na rozdziały, tak aby odpowiadała kompozycyjnie części 
pierwszej (Joachim Lelewel jako człowiek); domknął też całość przedrukiem Lelewe-
lowskiej rozprawy Stracone obywatelstwo stanu kmiecego, bacząc, że Chrzanowski każ-
dą z wyróżnionych przez siebie części monografi i opatrywał tego rodzaju wypisem. 
Przy całej tej stateczności i oględności znakomity fi lolog czuł się jeszcze w obowiązku 

8 T. XII, s. 182–189: przedr. w: Z epoki Mickiewicza. Studia i szkice, Lwów 1922, s. 1–15.
9 S. Pigoń, Przedmowa, w: I. Chrzanowski, Joachim Lelewel. Człowiek i pisarz, do druku przygotował 

i przedmową poprzedził S. Pigoń, Warszawa 1946, s. 5.
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usprawiedliwiać wszelkie poczynania, biorąc za rękojmię trafności postępowania zna-
ną sobie metodę pracy autora Historii literatury niepodległej Polski.

Pod koniec pracowitego żywota wydawcy Stanisław Pigoń scalił dwa zbiory pism 
Stefana Kołaczkowskiego10. Reguły edycji były tu w istotnej mierze wyznaczane przez 
konwencje przyjęte dla całej serii, redagowanej przez Henryka Markiewicza. Chodzi-
ło o kanoniczny wybór z twórczości klasyka literaturoznawstwa, w tym przypadku 
istotnie wielkiego krytyka, polonisty, humanisty. Dwutomowa edycja objęła – czy 
konieczne to przypominać? – znakomite studia i rozprawy, jak na przykład: Osobo-
wość i postawa poetycka Fredry; Mickiewicz jako człowiek; Ironia Norwida; Stanisław 
Brzozowski; monografi e (z przydatkami): Stanisław Wyspiański. Rzecz o tragediach 
i tragizmie oraz Twórczość Jana Kasprowicza; teksty krytyczne o Conradzie, Hamsu-
nie, Orzeszkowej, Żeromskim, Kaden-Bandrowskim; objęła wreszcie debaty krytycz-
ne i przeglądy piśmiennicze. Nie zabrakło Bibliografi i pism Stefana Kołaczkowskiego 
(w opracowaniu dr. Józefa Spytkowskiego) i umiarkowanie dozowanych przypisów 
wydawcy. Ale wstępy do obydwu tomów nie należą do typowych. Wprowadzenie 
poprzedzające Portrety i zarysy literackie ma w sobie coś z portretu czy eseju perso-
nalistycznego, coś z rozprawy o metodzie (humanistycznej), mianowicie rozprawy 
o wyższości osobowości twórczej, kompetencji zespolonej z pasją poznawczą, z su-
miennością ludzką i profesjonalną – nad taką czy inną formą depersonalizacji pozna-
nia humanistycznego, formą supremacji narzędzi badawczych nad sensem i wartoś-
cią, którym służą twory kultury. Jest także w tym Wprowadzeniu coś z piśmiennictwa 
intymistycznego; nie przypadkiem niewiele zmieniona wersja wstępu znalazła się 
pod nagłówkiem: Wizerunek dobrego kolegi. Wspomnienie o Stefanie Kołaczkowskim 
w zbiorze Z przędziwa pamięci. Urywki wspomnień11.

Wizerunek dobrego kolegi... W większości przypadków łączyła Stanisława Pigo-
nia z autorami wydawanych przezeń studiów i rozpraw naukowych więź osobista, 
którą trudno może byłoby przesiać bez reszty przez sito powszechnie stosowanych 
pojęć: przyjaźń, sympatia, koleżeństwo. Może stosowniejsze byłyby określenia mniej 
wytarte: serdeczny i pełen stałej wdzięczności respekt (to wobec Ignacego Chrzanow-
skiego), koleżeństwo połączone z powinowactwem wartości, choć nie bliskością po-
staw (w relacji do Kołaczkowskiego), głęboka solidarność zawodowa czy najgłębsze 
uznanie dla dorobku i talentu. Solidarność zawodowa, a może i dłuższa niż sądzimy 
znajomość mogła łączyć Pigonia z Ludwikiem Janowskim, który przecież na Uni-
wersytecie Jagiellońskim od roku 1908 prowadził lektorat języka rosyjskiego, rychło 
uzyskał stopień doktora fi lozofi i (1909), a w roku akademickim 1912/1913 zastąpił 
emerytowanego Józefa Tretiaka w roli wykładowcy literatur wschodniosłowiańskich. 
Wiadomo też, że Janowski, głęboko zaangażowany w sprawy uniwersytetu w Wilnie, 
najpierw jako badacz dziejów, później jako organizator życia naukowego w odro-

10 Zob. S. Kołaczkowski, Portrety i zarysy literackie; Wyspiański. Kasprowicz. Przeglądy, oprac. S. Pigoń, 
Warszawa 1968.

11 Warszawa 1968, s. 128–146; zob. w tej kwestii: Cz. Kłak, Nad pamiętnikami Stanisława Pigonia, Wstęp 
w: Z Komborni w świat. Wspomnienia młodości, wstępem, przypisami oraz indeksami opatrzył Cz. Kłak, War-
szawa 1984, s. 44.



Bogusław Dopart

226

dzonej uczelni, bardzo zabiegał o sprowadzenie Pigonia na wileńską katedrę polo-
nistyczną12. Głębokie uznanie dla dorobku i talentu wyczytamy nie tylko z dyskusji 
naukowych Pigonia z Juliuszem Kleinerem, ale i z pośmiertnych pożegnań zmarłe-
go w 1957 roku kolegi. Z nekrologu ogłoszonego w „Nauce Polskiej”13, a zwłaszcza 
z głęboko przeżytej mowy Nad mogiłą Juliusza Kleinera14. Co się tyczy Tarnowskie-
go, wiadomo z pamiętnika Z Komborni w świat, że z czasów swych studiów Pigoń 
nie wyniósł najlepszej opinii o gospodarzu ówczesnym katedry polonistycznej na 
Uniwersytecie Jagiellońskim, jednak wraz z dojrzewaniem naukowym uznanie dla 
naukowego dorobku autora studium o Komediach Aleksandra hr. Fredry musiało się 
ugruntować. Dowodem – wznowienie pracy „panatadeuszowej”. Na bardzo obszer-
ną opowieść zakrawa historia odniesień studenta i profesora Pigonia do Ignacego 
Chrzanowskiego, głównego, jak się wydaje, bohatera pism wspomnieniowych autora 
Wspominków z obozu w Sachsenhausen (1939–1940)15.

Relacji koleżeńskich Pigonia nie należy, to jasne, sprowadzać do wymiaru oso-
bistego, międzyludzkiego. To wektory etyczne i wartości życia zbiorowego rządziły 
w nim odczuciami osobistymi, nie na odwrót. Także przeświadczenie o głębokiej 
sensowności podjętej służby i o najwyższej doniosłości – formacyjnej, społecznej, 
cywilizacyjnej – pracy naukowej. Przytoczmy już więc na koniec ostatnie słowa re-
komendacji, z jaką Pigoń posyłał w roku 1946 między czytelników książkę Chrza-
nowskiego o Lelewelu: „Kto ją uważnie przeczyta i przejrzy niejako na wskróś, dopa-
trzy się tam niechybnie poza wyraziście odmalowanymi rysami wielkiego historyka 
– zarazem, pośrednio, także zarysów duchowego oblicza jej autora: także wielkiego 
uczonego, podobnie żarliwego rzecznika prawości i bezinteresowności obywatelskiej, 
wiernego sługi narodu, takiegoż gorącego szermierza postępu, sprawiedliwości spo-
łecznej, między innymi w odniesieniu do dziejowej krzywdy ludu”16. 

Styl to może już niedzisiejszy. Ale siła przekonań i blask wartości, także blask uni-
wersytetu, do dzisiaj ani trochę tu nie ucierpiały. 

12 Zob. A. Wrzosek, W. Horoszkiewiczówna, Wstęp: Działalność naukowa i społeczna Ludwika Janowskie-
go, w: L. Janowski, W promieniach Wilna i Krzemieńca, Wilno 1923, s. 55.

13 „Nauka Polska” 1957, nr 2 (18), s. 172–176.
14 „Tygodnik Powszechny” 1957, nr 14.
15 Zob. S. Pigoń, Z Komborni w świat. Wspomnienia młodości, passim; tenże, Ostatnie chwile Ignacego 

Chrzanowskiego oraz Wspominki z obozu w Sachsenhausen (1939–1940), w: Z przędziwa pamięci. Urywki 
wspomnień, Warszawa 1968, s. 162–176, 200, 210–212, 221, 230; I. Chrzanowski, S. Pigoń, Mistrz i uczeń. 
Korespondencja wzajemna (1914–1936), do druku przygotował, wstępem i komentarzami opatrzył Cz. Kłak, 
Rzeszów 2005.

16 I. Chrzanowski, Joachim Lelewel. Człowiek i pisarz, s. 10.




