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Bogusław Dopart
Uniwersytet Jagielloński

„Pan Tadeusz” do użytku szkolnego i powszechnego 
(Kilka myśli o edycjach popularnych Stanisława Pigonia, 

Konrada Górskiego i Zofi i Stefanowskiej)

Z dawna wiadomo, że największe nawet dzieło poetyckie czy powieściowe, aby 
mogło odgrywać właściwą sobie rolę w kanonie literatury narodowej, musi być co 
pewien czas interpretacyjnie odświeżone, skomentowane na powrót, jak gdyby wy-
myślone na nowo. Zmieniają się realia edukacyjne, pojawiają się nowe typy oddzia-
ływań dydaktycznych. Zmienne treści symboliczne transmituje rodzina. Przeobraża 
się przekaz instytucji kulturalnych i mediów. Przychodzi do księgarń i bibliotek nowy 
typ uczestnika kultury. Popularyzator arcydzieła narodowego zmuszony jest zadbać, 
by nie zbanalizowało się ono w lekturze szkolnej, by trafi ło nawet do odbiorców nie 
w pełni inicjowanych w wysokie wartości duchowe i w cenne tradycje społeczne, by 
nie wypadło z pola zainteresowań kulturalnych elit. Recepcja Pana Tadeusza nie tyl-
ko obfi tuje w świetne wykładnie naukowe, lekcje krytyczne oraz adaptacje i stylizacje 
artystyczne, lecz również zapisuje się długą i ważną tradycją komentarzy popularyza-
torskich. Wynika to z potrzeb polskiej szkoły, która od ponad półtora stulecia stara się 
uprzystępnić lekturę wielkiego poematu. Ustawiczne upowszechnianie wiedzy o arcy-
dziele Mickiewiczowskim wiąże się też ze szczególną rolą społeczną i narodowotwór-
czą, jaką miał odegrać Pan Tadeusz: stał się on na długie dziesięciolecia instrumentem 
emancypacji kulturalnej i źródłem polskości dla żywiołów plebejskich, włościańskich 
i robotniczych, a dla ogółu kulturalnych Polaków pozostaje jedną z najważniejszych 
pozycji w tradycji literackiej – jeśli nie „najważniejszą polską książką”.

Dzieje recepcji Pana Tadeusza spisywano już wielokrotnie1, nie jest więc tajem-
nicą, że najwyższą rangę poematu w dorobku Mickiewicza i romantyzmu polskiego 
dostrzeżono dopiero w latach 1870. Kulminacja przypadła na okres między rokiem 

1 Przywołajmy tu jedynie trzy tytuły: S. Pigoń, „Pan Tadeusz”. Wzrost, wielkość i sława. Studium literackie, 
Warszawa 1934, rozdz. VII; H. Markiewicz, Imiona sławy „Pana Tadeusza” 1925–1998, w: Dopowiedzenia. 
Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze, Kraków 2000, s. 115–140; „Pan Tadeusz” i jego dziedzictwo. Recepcja, 
red. B. Dopart, Kraków 2006, ss. 481.
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1872 a jubileuszowym 1898. Na ziemiach polskich i poza nimi ukazało się co naj-
mniej 75 tekstów książkowych, broszurowych, prasowych wyłącznie temu dziełu po-
święconych, a wśród nich monografi e Hugona Zatheya (1872), Henryka Biegeleisena 
(1884) i Walerego Gostomskiego (1894). Do roku 1870 poemat wydano zaledwie 
dziewięć razy, tymczasem w latach 1876–1898 zyskał on 38 edycji osobnych i 17 zbio-
rowych (razem: 55). W latach 1899–1920, dla porównania, bibliografi a prac „pana-
tadeuszowych” powiększyła się o 45 tytułów, przybyło też 49 edycji (10 zbiorowych 
i 39 osobnych)2. 

Tworzono wówczas zręby fi lologicznej wiedzy o poemacie Mickiewiczowskim 
(o tekście, o genezie, problematyce, aksjologii i formie), nie zapominano jednak 
o obowiązkach wobec czytelników minorum gentium. Już w roku 1886 H.K. Nieczuja 
„prozą opowiedział i objaśnił” Pana Tadeusza mniej biegłym odbiorcom w wydaniu 
poznańskiej Księgarni Katolickiej. W jubileuszowym roku 1898 Maria Wysłoucho-
wa, wybitna postać w galicyjskim ruchu ludowym, mieszkańcom „kochanych niskich 
chat” dedykowała swe przeplatane cytatami streszczenie utworu. Mistrzowską formu-
łę popularyzacji zastosował Ignacy Chrzanowski. Jego „odczyt popularny, wygłoszony 
w Warszawie, w Uniwersytecie Ludowym Polskiej Macierzy Szkolnej w roku 1907” 
rozszedł się jako broszura – dzisiaj tak trudno dostępna! – pt. Za co powinniśmy kochać 
„PanaTadeusza”? w czterech edycjach z lat 1908–1924 i w pięciu dalszych wydaniach 
do roku 1945. W ciasnych ramach prelekcji zdołał uczony pomieścić i charakterystykę 
postawy twórczej Mickiewicza, i zręczne streszczenie, i komponent wypisów szkol-
nych, i przegląd celów artystycznych i ideowych poematu, i katalog wartości, którym 
hołdował twórca dzieła. W odpowiedzi na tytułowe pytanie Chrzanowski pisał: „Wi-
dzieliśmy, że z jednej strony jest Pan Tadeusz wiernym obrazem życia staropolskiego, 
naszej przeszłości narodowej, i uczy nas tę przeszłość kochać; a z drugiej, uszlachet-
niając nasze serca, siejąc w nich ziarna ideałów: piękna, prawdy i dobra, uczy nas, jak 
służyć ojczyźnie, jak ją budować”. Jest więc Pan Tadeusz naprawdę „arką przymierza 
między dawnemi a młodszemi laty [sic]”, „z archanielskimi skrzydłami i głosem”, jest 
naszą poetyczną ojczyzną, zarówno rzeczywistą, jak idealną, zarówno przeszłą, jak 
przyszłą. Więc kto kocha ojczyznę, ten kocha i Pana Tadeusza3.

W polskiej szkole zagościł poemat Mickiewicza, nim jeszcze uznany został za epo-
peiczną koronę poezji narodowej, za skarbnicę nowoczesnych „pojęć społecznych”, za 
„naszą poetyczną ojczyznę”4. W tym samym roku 1845 Pan Tadeusz zyskuje pierwszą 

2 Zob. B. Dopart, Czem był „Pan Tadeusz” dla Polaków w dobie niewoli, posłowie w: W świecie „Pana Ta-
deusza”, oprac. red. W. Walecki przy współudziale A. Waleckiej, Kraków 1999, s. 80–81. Zob. także: M. Rowic-
ka, O neurotycznym cenzorze, przebiegłym wydawcy i manipulowanym czytelniku, czyli „Pan Tadeusz” w War-
szawie w okresie zaborów, Warszawa 2004, passim; T. Winek, Między jubileuszami. „Pan Tadeusz” 1884–1898, 
w: Adam Mickiewicz. Dwa wieki kultury polskiej. Studia, pod red. K. Maciąga i M. Stanisza, Rzeszów 2007, 
s. 100–112. 

3 I. Chrzanowski, Za co powinniśmy kochać „Pana Tadeusza”?, wyd. II, Warszawa brw., s. 31–32. Do cen-
nych, a mniej pamiętanych przedsięwzięć popularyzatorskich należy broszura S. Łempickiego O „Panu Tade-
uszu” w stulecie ukazania się arcydzieła, Lwów 1934, ss. 120. 

4 Na temat szkolnej recepcji Pana Tadeusza i oeuvre Mickiewiczowskiego zob. m.in.: R. Skulski, Pierwsze 
ślady recepcji Mickiewicza w szkole polskiej, „Pamiętnik Literacki” R. XXXIV, 1934, z. 3–4, s. 446–464; tenże, 
„Pan Tadeusz” jako książka szkolna, Lwów 1935; M. Mitera-Dobrowolska, Mickiewicz na tle dziejów nauczania 
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– jakże bladą – wzmiankę w krajowej syntezie historycznoliterackiej (Edward Dem-
bowski w swym Piśmiennictwie polskim w zarysie podnosił jego przedmiotowość 
i plastykę opisów) oraz przenika do klasy szkolnej „w wyjątkach osobną całość sta-
nowiących”. Dzieje się tak dzięki Hipolitowi Cegielskiemu, który prawem kamufl ażu 
przemianowuje dzieło na Soplicę. Poemat epiczny przez A.M. i w obszernych frag-
mentach zamieszcza w Nauce poezji. Podręcznik ten ma cztery wydania (1845, 1850, 
1860, 1869, nie licząc warszawskiej reedycji Maksymiliana Łyszkowskiego z roku 
1851), a w ślad za nim idą dalsze próby prezentacji utworu w podręcznikowych 
skrótach (Karol Mecherzyński, 1878; Franciszek Próchnicki, 1889) oraz w wypisach 
szkolnych, w zaborach rosyjskim i austriackim, od roku 1858. W całości czytano po 
raz pierwszy Pana Tadeusza w roku 1877 w lwowskim Gimnazjum Franciszka Józefa. 
Pierwsze wydanie zupełne tekstu na użytek szkolny opracował Wilhelm Bruchnalski 
(Wydanie Macierzy Polskiej 1888); specjalny komentarz do tej edycji przygotował 
Piotr Chmielowski, a czytano ją również wespół z rozprawką Stanisława Tarnowskie-
go O „Panu Tadeuszu”5. Wydanie szkolne w opracowaniu Jana Michalskiego ukazało 
się w roku 1907 i zyskało jeszcze 3 wznowienia w latach: 1916, 1921, 19336.

Poemat soplicowski zajmował wyróżnione miejsce pośród publikacji mickiewi-
czowskich z zakresu dydaktyki polonistycznej. Wskazuje na to wyraźnie zarówno 
kształt listy odnośnych książek i broszur, jak również analiza zawartości czasopism 
służących polskiej szkole. Specjalnie liczne i wartościowe teksty pojawiły się w pe-
riodykach najznaczniejszych, takich jak: „Muzeum” (organ lwowskiego Towarzystwa 
Nauczycieli Szkół Wyższych, celujący w problematyce panatadeuszowej od swego za-
istnienia w roku 1885 do początku lat 1920), „Polonista” (1930–1939), „Polonistyka” 
(od roku 1948)7. Treść owych publikacji okazuje się niezwykle różnorodna. Formu-

języka polskiego w okresie niewoli w latach 1820–1867 (Szkic z dziejów literatury i oświaty), w: Adam Mickie-
wicz. Materiały śląskiej Sesji Mickiewiczowskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Katowice, 10 i 11 kwiecień 1956, 
Katowice 1958, s. 457–565; L. Słowiński, Nauka literatury polskiej w szkole średniej w latach 1795–1914, War-
szawa 1976, s. 90–251; M. Inglot, Polska kultura literacka w edukacji szkolnej okresu romantyzmu. (Ze szcze-
gólnym uwzględnieniem twórczości Adama Mickiewicza), w: Wieszcz i pomniki. W kręgu XIX- i XX-wiecznej 
recepcji dzieł Adama Mickiewicza, Wrocław 1999, s. 7–22; H. Gradkowski, Z historii szkolnej recepcji poety: 
Mickiewicz na łamach wybranych czasopism pedagogicznych, Aneks w: Adam Mickiewicz w szkole. Próba umia-
ru, Jelenia Góra 1998, s. 189–238.

5 Rozprawka S. Tarnowskiego wyszła drukiem w Brodach 1905 jako 35 tom serii Arcydzieła Polskich 
i Obcych Pisarzy. W tejże serii ukazało się wspomniane opracowanie z następującą kartą tytułową: A. Mickie-
wicz, Pan Tadeusz. Komentarz do tekstu poematu w wydaniu „Macierzy Polskiej” opracował dr P. Chmielowski, 
Brody 1908. Obydwie prace: Nakładem i drukiem Księgarni Feliksa Westa. W latach 1888–1913 – dodajmy 
– wydanie Macierzy Polskiej ukazało się dwudziestopięciokrotnie!

6 Osobliwe opracowanie tekstu przez J. Ostoję Sędzimira (dwa wydania w Rzeszowie: 1902 i 1903) oma-
wia Cz. Kłak: Rzeszowskie wydanie „Pana Tadeusza” ad usum scholarum, w: Adam Mickiewicz. Dwa wieki 
kultury polskiej, s. 142–156.

7 Zob. H. Gradkowski, Z historii szkolnej recepcji..., oraz nieco wcześniejszą pracę tegoż badacza: Z dziejów 
szkolnej recepcji twórczości Adama Mickiewicza. Mickiewicz na łamach „Polonisty” i „Polonistyki”, w: Studia 
o Mickiewiczu, pod red. W. Dynaka i J. Kolbuszewskiego, Wrocław 1992, s. 183–207. Według obliczeń autora 
(tamże, s. 205), „Polonista” zamieścił m.in. 3 teksty o Panu Tadeuszu, 1 o Dziadach (nb. wileńsko-kowień-
skich) i 2 na temat całości dorobku Mickiewicza i odnośnie do syntezy okresu romantycznego. Odpowiednio 
„Polonistyka” (do około połowy lat 1980.): 16 – 5 – 10 tekstów. Problematyka mickiewiczowska pojawiała się 
także między innymi w periodykach nauczycielskich: „Szkoła”, „Praca Szkolna”, „Szkoła i Wiedza”. Miesięcznik 
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łowano w nich oparte na Panu Tadeuszu tematy do opracowań szkolnych (np. na 
kartach „Muzeum” Roman Zawiliński8). Publikowano konspekty lekcyjne, wzorco-
we rozbiory fragmentów poematu (z predylekcją do koncertu myśliwskiego z Księgi 
czwartej oraz Koncertu nad koncertami z Księgi dwunastej), wypowiedzi o wartoś-
ciach wychowawczych epopei Mickiewiczowskiej i uwagi ogólne o poezji Mickiewi-
cza jako lekturze szkolnej; podnoszono w związku z Panem Tadeuszem ogólne kwe-
stie metodyki, informowano też o pomocniczych środkach dydaktycznych (scena 
szkolna, muzeum, ikonografi a, fotografi a, płyta gramofonowa, adaptacja fi lmowa); 
pisano o szkolnej recepcji poematu; recenzowano mickiewicziana oraz informowano 
o ruchu mickiewiczowskim. Nie wszystkie jednak problemy i formy wypowiedzi mo-
gły pomieścić się na łamach periodyków. Tak więc „pierwszy schemat metodycznego 
rozbioru szkolnego większych całości, przede wszystkim w odniesieniu do Pana Ta-
deusza” zawiera się we Wskazówkach do nauki języka polskiego, opracowanych przez 
Franciszka Próchnickiego na podstawie obrad Komisji wybranej przez Towarzystwo 
Nauczycieli Szkół Wyższych (1886)9; zaś „pierwsze w literaturze dydaktycznej opra-
cowanie całości utworu” przynosi publikacja Tadeusza Czapczyńskiego Metodyczny 
rozbiór „Pana Tadeusza” w formie pytań (1919, 1921)10. Swoisty diariusz nauczycielski 
ks. Karola Zoellera Dlaczego „Pan Tadeusz” jest arcydziełem ukazał się w „Sprawo-
zdaniu Dyrekcji c.k. Gimnazjum w Stryju” (1895). 

Już w okresie zaborów szkolna recepcja epopei Mickiewiczowskiej przybrała bo-
gate formy i nie pozwoliła się zacieśnić do forsowanych przez władze modeli kultury 
literackiej: moralistycznego i tradycjonalistycznego11; w swych cenniejszych przeja-
wach stała się inkarnacją aksjologii inteligenckiej, ekspresją celów pedagogicznych 
i społecznych, wyznaczanych przez polską elitę umysłową. W uprzystępnianiu Pana 
Tadeusza uczniom brali udział znakomici przedstawiciele stanu nauczycielskiego, 
tacy jak: Hipolit Cegielski, Jan Rymarkiewicz, Karol Mecherzyński, Franciszek Próch-
nicki, Ludwik Kubala, Antoni Mazanowski, Wilhelm Bruchnalski, Józef Tretiak, Ka-
zimierz Wóycicki; u początków II Rzeczypospolitej zaś między innymi: Konstanty 
Wojciechowski, Zenon Klemensiewicz. I Stanisław Pigoń. 

Humanista z Komborni – jak zapisał w swych wspomnieniach – znajomość z Pa-
nem Tadeuszem zawarł w wiejskiej szkółce w wieku dziesięciu czy jedenastu lat12, 
zaś pierwszy tekst o tym poemacie: Wychowawcze wartości „Pana Tadeusza” ogłosił 
w roku 1911 („Prąd” nr 6). Dziesięć lat później Pigoń rozpocznie całą serię publika-
cji „panatadeuszowych”, przygotowujących BN-owską edycję poematu z roku 1925, 

poświęcony praktyce szkolnej oraz samokształceniu nauczycieli szkół powszechnych, „Przyjaciel Szkoły” czy 
„Echo Nauczycielskie”.

8 Zob. R. Zawiliński, „Pan Tadeusz” skarbnicą tematów do piśmiennych wypracowań, „Muzeum” R. XIV, 
1898. Według R. Skulskiego („Pan Tadeusz” jako książka szkolna, s. 28) pierwszą wiadomość o takich tematach 
przynosi Nauka prozy czyli stylistyka Jana Rymarkiewicza (trzy wyd.: 1855, 1861, 1868). 

9 Zob. R. Skulski, „Pan Tadeusz” jako książka szkolna, s. 32. 
10 Zob. tamże, s. 47.
11 Modele te opisuje M. Inglot, Polska kultura literacka, s. 8–14.
12 Zob. S. Pigoń, Z Komborni w świat. Wspomnienia młodości, wstępem, przypisami oraz indeksami opa-

trzył Cz. Kłak, Warszawa 1983, s. 158.
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a w dalszej perspektywie – świetną monografi ę w stulecie ukazania się dzieła. Zbie-
giem okoliczności równocześnie z Pigoniem, tj. w roku 1921, swe publikacje nauko-
we o Panu Tadeuszu zaczyna ogłaszać Konrad Górski, polonista o dekadę młodszy od 
uczonego z Komborni (ur. w roku 1895), po studiach polonistycznych w Warszawie 
i slawistycznych w Pradze do roku 1934 nauczyciel w gimnazjach warszawskich13. 
W owym czasie ruch intelektualny wokół epopei Mickiewiczowskiej zaczyna szybko 
narastać. Sprzyja temu otwartość życia umysłowego Niepodległej Rzeczypospolitej 
– życia już nieobarczonego ograniczeniami i powinnościami okresu niewoli. Stąd na 
przykład głośny „spór o Pana Tadeusza”, wywołany na przełomie lat 1924 i 1925 tek-
stami: U źródeł uniwersalizmu w poezji polskiej („Przegląd Warszawski” 1924, nr 38) 
oraz: Mickiewicz w świetle niepodległości („Wiadomości Literackie” 1925, nr 3) przez 
Jana Nepomucena Millera, krytyka, lewicowego publicysty i jednocześnie nauczycie-
la warszawskich szkół średnich. Do polemicznych głosów poczuli się zobligowani: 
Maria Dąbrowska, nestor mickiewiczologii Józef Kallenbach, Manfred Kridl, Leon 
Płoszewski, Konrad Górski i inni14. Nie przypadkiem też około tego czasu Juliusz 
Kleiner ogłasza swe uwagi O „Panu Tadeuszu” – książce budującej („Przegląd War-
szawski” 1925, nr 42).

Nurt publikacji panatadeuszowych wezbrał także w roku 1934, gdy świętowa-
no setną rocznicę ukazania się arcydzieła. Pojawiły się wówczas rozprawy i szkice 
o trwałej wartości (Ignacego Chrzanowskiego Wzniosłość w „Panu Tadeuszu”, Stani-
sława Dobrzyckiego Rodowód Telimeny, Tadeusza Boya-Żeleńskiego Robak wojskowy 
i cywilny) i liczne komunikaty o międzynarodowej recepcji poematu; czcili epopeję 
poeci (Leopold Staff , Jan Lechoń, Józef Wittlin), jubileuszowe teksty ukazywały się 
w prasie społeczno-kulturalnej i nauczycielskiej (nie sposób nie wspomnieć tu o ar-
tykule Zofi i Szmydtowej Triumf artysty. (W stulecie „Pana Tadeusza”), „Polonista” 
1934, z. 3–4). 

W Polsce Niepodległej nie mogło zabraknąć refl eksji nad szkolną recepcją Pana 
Tadeusza. Pomyślny rozwój czasopism pedagogicznych, owocna więź intelektualna 
między nauczycielstwem szkół wyższych i średnich, anektowanie nowych mediów 
jako narzędzi kształcenia polonistycznego – wszystko to usposabiałoby do błogie-
go optymizmu, gdyby w środowiskach istotnie twórczych było kiedykolwiek miej-
sce na samozadowolenie. Zdrowy sceptycyzm podczas II Ogólnopolskiego Zjazdu 
Polonistów w Krakowie (w czterechsetną rocznicę urodzin Jana Kochanowskiego) 
zamanifestował dr Juliusz Balicki. Czerpiąc z doświadczeń wizytatora ministerial-
nego, „stwierdził [on] wymownie, że Pan Tadeusz nie budzi zainteresowania wśród 
dzisiejszej młodzieży, staje się nudną, nieznośną, z lekcji na lekcję odkładaną, lekturą 
szkolną. Z poematu »ulatuje najczęściej woń poetycka, blaknie twórczość kolorytu, 
załamuje się konstrukcja i pozostaje strzęp nieinteresujący, od którego odwraca się 

13 Zob. K. Górski, Czym miał być „Pan Tadeusz” dla emigracji. (Ideowa i psychologiczna geneza „Pana Ta-
deusza”), „Przegląd Narodowy” t. XXI, 1921, nr 2–3. W nowej redakcji, ale z zachowaniem podstawowych tez 
pierwodruku, ogłosił autor ten tekst pt. „Pan Tadeusz” w kręgu ideowym „Ksiąg” i „Pielgrzyma” w swej summie 
mickiewiczowskiej: Mickiewicz. Artyzm i język, Warszawa 1977, s. 160–187.

14 Zob. S. Pigoń, „Pan Tadeusz”. Wzrost, wielkość i sława. Studium literackie, Warszawa 2001, s. 428–444.
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umysł z niechęcią«”15. Balicki wiązał tak dosadnie charakteryzowany stan rzeczy z pa-
nującą w szkole metodyką analityczno-heurystyczną i swym wystąpieniem inicjował 
zwrot ku metodom problemowo-dyskusyjnym.

Do użytku szkolnego zaaprobowano urzędowo cztery opracowania tekstu Pana 
Tadeusza: edycję Bruchnalskiego w serii Biblioteka Polska, wydanie Stanisława Pi-
gonia w kolekcji Biblioteki Narodowej (od r. szk. 1926/1927)16, wydanie złoczowskie 
Wilhelma Zukerkandla (od r. szk. 1928/1929) i wydanie Zakładu Narodowego im. 
Ossolińskich w opracowaniu Kallenbacha i Jana Łosia. Tę ostatnią edycję, szybko 
wyczerpaną, zastąpiono wydaniem Konrada Górskiego (Lwów 1931)17. Z braku wstę-
pu i komentarza nie mogły odegrać w szkole swej roli edycje Bruchnalskiego i Zu-
kerkandla; opracowanie Pigoniowskie stawiało uczniom zbyt wysokie wymagania; 
za skrojone na szkolną miarę uznano wydanie Kallenbacha–Łosia. Wielce interesu-
jący wydaje się zestaw zalecanej nauczycielom literatury pomocniczej. Na liście tej 
fi gurują: wspomniane już opracowania Tarnowskiego i Chmielowskiego, na stałe jak 
gdyby złączone z edycją Bruchnalskiego, bardzo wartościowa monografi a Walere-
go Gostomskiego Arcydzieło poezji polskiej. A. Mickiewicza „Pan Tadeusz”. Studium 
krytyczne (1894, 1898), rozprawka Stanisława Witkiewicza Mickiewicz jako kolorysta 
(1885), odczyt Ignacego Chrzanowskiego Za co powinniśmy kochać „Pana Tadeusza” 
oraz szkic Juliusza Kleinera O „Panu Tadeuszu” – książce budującej.

Pigoń i Górski wkraczali jako badacze w świat Pana Tadeusza w okresie, gdy roz-
brzmiewały głosy polonistów wielu pokoleń – Stanisława Tarnowskiego, Stanisława 
Windakiewicza, Wilhelma Bruchnalskiego, Ignacego Chrzanowskiego, Józefa Kallen-
bacha – poprzez Manfreda Kridla, Mariana Szyjkowskiego, Stanisława Łempickiego, 
Wacława Borowego, Juliusza Kleinera, Juliana Krzyżanowskiego, Zofi ę Szmydtową 
– po Henryka Życzyńskiego, Zygmunta Szweykowskiego, Stanisława Kolbuszewskie-
go. Cieszyli się wolnością metodologiczną, mogli spontanicznie zajmować postawę 
wobec tradycji kulturalnej i polonistycznej. Uczestniczyli w autentycznym ruchu 
naukowym. Inaczej wyglądała inicjacja „panatadeuszowa” Zofi i Stefanowskiej. Pu-
blikując swój pierwszy tekst o Panu Tadeuszu pod znakiem setnej rocznicy śmier-
ci poety, a zarazem w klimacie przedpaździernikowym18, młoda badaczka nie była 
zmuszona do egzegezy dyrektywnych tez ze Sporu o Mickiewicza Stefana Żółkiew-
skiego, ani też nie czuła się zobligowana do podążania śladem Interpretacji „Pana 
Tadeusza”, opublikowanej przez troje rówieśnych autorów w instruktażowym tomie 
dydaktycznym z roku 195119. Nie miała jednak zapewne komfortu pełnej suweren-

15 R. Skulski, „Pan Tadeusz” jako książka szkolna, s. 50.
16 Pigoniowskie wyd. I ukazało się w r. 1925, dalsze za życia uczonego w latach: 1929, 1958, 1962, 1967. 

Wyd. VII (1972), pośmiertne, zostało wzbogacone nowymi dopiskami wydawcy; ostatnie, XI wyd. (1996), 
dopełnił Aneksem edytorskim J. Maślanka. 

17 Zob. tamże, s. 21. 
18 Zob. Z. Stefanowska, „Była wolność z porządkiem”, „Pamiętnik Literacki” R. XLVII, 1956. Zeszyt spe-

cjalny w setną rocznicę zgonu Adama Mickiewicza 1855–1955, s. 93–101.
19 Zob. S. Żółkiewski, Spór o Mickiewicza, Wrocław 1952, s. 158–170; K. Leśniewska, M. Pieczyński 

i A. Witkowska, Interpretacja „Pana Tadeusza”, w: Materiały do nauczania historii literatury polskiej. Wybór 
artykułów krytyczno-literackich dla klasy X, oprac. K. Budzyk i J.Z. Jakubowski, Warszawa 1951, s. 39–53.
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ności intelektualnej jako autorka tego artykułu, skoro po latach na nowo opracowała 
podobne kwestie – i dopiero tę nową wersję wcieliła ostatecznie do swego mickiewi-
czowskiego dorobku20. W roku 1956 przygotowała też Stefanowska dla wrocławskie-
go Ossolineum edycję Pana Tadeusza – poprzedzone Wstępem własne opracowanie 
tekstu – wznowioną następnie w latach 1957, 1963, 1966 i 1973. Rok 1977 przyniósł 
pierwsze wydanie fi rmowane przez ofi cynę Czytelnik z opracowaniem tekstu, po-
słowiem i przypisami tejże znawczyni, wydanie powtórzone w dwu latach kolejnych 
oraz (w postaci skorygowanej) w roku 1991. 

Stanisław Pigoń, Konrad Górski, Zofi a Stefanowska należą do najznakomitszych 
znawców Mickiewicza. Monografi a Pana Tadeusza i tom Zawsze o Nim, o twórcy 
poematu soplicowskiego, to naukowe wizytówki Pigonia. „Najbliższy jest mi Mickie-
wicz” – wyznał Górski u schyłku życia21; mógłby zapewne też dodać: pośród dzieł Mi-
ckiewicza najważniejszy jest dla mnie Pan Tadeusz. Stefanowska niewątpliwie dzieliła 
swe pasje naukowe między Mickiewicza a Norwida, być może też bardziej identyfi ko-
wała się z Mickiewiczem profetycznym, któremu poświęciła tak wiele wysiłku inter-
pretacyjnego i tekstologicznego – z autorem Ksiąg narodu polskiego i pielgrzymstwa 
polskiego oraz Dziadów drezdeńskich – jednak fakty mówią za siebie. Faktem jest, 
że znawczyni ta sygnowała dwa wydania epopei Mickiewiczowskiej – łącznie dzie-
więć nakładów. W „czytelnikowskiej” Bibliotece Lektur Szkolnych pierwsze wydanie 
przygotowane przez Stefanowską (czwarte w rachubie ogólnej) wyniosło 103 tysiące 
egzemplarzy! O trzy lata późniejsze VIII wydanie Pigoniowskie w Bibliotece Narodo-
wej (szóste w PRL) wytłoczono w 50 tysiącach egzemplarzy, zaś prawie równoczesne 
– z roku 1981 – opracowanie Górskiego Ossolineum wydało w 30 tysiącach egzem-
plarzy. Czy powtórzono je kiedykolwiek? Wiadomo mi jedynie o „jednorazowym 
wydaniu według edycji Zakładu Narodowego im. Ossolińskich”, przygotowanym 
w 40 tysiącach egzemplarzy przez Wydawnictwo Rzeszowskich Zakładów Grafi cz-
nych w roku 1990.

Gdy usiłujemy uchwycić problematykę uprzystępniania szkolnego i popularyza-
cji epopei Mickiewiczowskiej w ostatnich czasach, wiele przemawia za konfrontacją 
opracowań Pigonia, Górskiego i Stefanowskiej. Trudno nie dostrzec wielu innych 
atrakcyjnych propozycji22, niemniej renoma badaczy, trwałość oddziaływania ich 
edycji i wysokość nakładów ma tu rozstrzygające znaczenie. Dodajmy, że jedynie 
edycja Górskiego nie zyskała specjalnych rekomendacji popularyzatorskich; wyda-

20 Zob. Z. Stefanowska, Pochwała dawnych czasów w „Panu Tadeuszu”, „Rocznik Towarzystwa Litera-
ckiego im. A. Mickiewicza” R. XX (1985), Warszawa 1986, przedr. w: Próba zdrowego rozumu. Studia o Mi-
ckiewiczu. Wydanie II zmienione, Warszawa 2001, s. 196–216. W tymże tomie zabrakło cennego referatu 
pt. Pamiętnik domowy w „Panu Tadeuszu”, pomieszczonego w zbiorze: Mickiewicz. Sympozjum w Katolickim 
Uniwersytecie Lubelskim, Lublin 1979, s. 221–226. Z późniejszych publikacji autorki wokół poematu Mickie-
wiczowskiego odnotujmy jeszcze artykuł: „Pan Tadeusz” – i co dalej?, „Teksty Drugie” 1997, nr 1–2, s. 5–17.

21 Zob. Najbliższy jest mi Mickiewicz. Z prof. Konradem Górskim rozmawia Stanisław Dziedzic (wg zapisu 
taśmy magnetofonowej), „Integracje” z. XXVI, listopad 1990, s. 5–16.

22 Zob. na przykład Pana Tadeusza ze Wstępem Aliny Witkowskiej i ilustracjami Michała Elwira An-
driollego w serii Wydawnictwa „Kama”: Lektury szkolne z opracowaniem (bm i rw.) oraz: A. Mickiewicz, 
„Pan Tadeusz” we fragmentach z komentarzem. Dla uczniów, studentów i nauczycieli, wybór, wstęp i oprac. 
M. Piechota, Katowice 1997.
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nie Stefanowskiej ma etykietę lekturową, zaś tom BN-owski – co nie bez znaczenia: 
z roku 1980 – informuje na odwrocie strony tytułowej: „Książka zatwierdzona do 
użytku bibliotek liceów ogólnokształcących, techników, zakładów kształcenia na-
uczycieli oraz działów nauczycielskich bibliotek szkół podstawowych i zasadniczych 
szkół zawodowych pismem Ministerstwa Oświaty z dnia 12 lutego 1962”. Jak wiado-
mo, ideą Biblioteki Narodowej było tworzenie kolekcji klasyki polskiej i obcej za po-
mocą środków gruntownego warsztatu naukowego, ale nie bez szlachetnych aspiracji 
dydaktyczno-popularyzacyjnych. 

U progu lat 1980. – zaakcentujmy to dla porządku – nauczyciel-polonista, uczeń, 
adept fi lologii bądź po prostu bardziej dociekliwy czytelnik Pana Tadeusza mógł 
wybierać między opracowaniem Stefanowskiej (1977, 1978, 1979), VI z roku 1980 
Pigoniowym wydaniem w Bibliotece Narodowej (Seria I Nr 83) oraz edycją Gór-
skiego (1981)23. W szkole dokonywała się począwszy od r. szk. 1981/1982 zmiana 
programowa, wypierająca program dydaktyczny z roku 1963. W myśl wchodzących 
w życie założeń czytano Pana Tadeusza we fragmentach od IV do VII klasy szkoły 
podstawowej, w klasie VIII zaś – obszerny wybór wyjątków lub całość. W całości był 
poemat lekturą podstawową w klasie II liceum ogólnokształcącego24. 

Ówczesnym pryncypiom metodycznym najściślej zdawało się odpowiadać lite-
raturoznawcze wprowadzenie Górskiego – rzecz paradoksalna, bo przecież edycja ta 
nie miała rekomendacji szkolnej. Toruński znawca romantyzmu nawiązał fortunnie 
do dydaktycznych schematów „analizy i interpretacji”, tworząc wywód uporządko-
wany, zdyscyplinowany, przekonywający. 

Historyzm, genetyzm, metodyka historii literatury jako historii problemów – to 
czynniki postawy literaturoznawczej, które łączyły interpretacyjne posłowie Stefa-
nowskiej nie tyle z odchodzącymi założeniami programu szkolnego, ile raczej z obcą 
strukturalnie zorientowanej reformatorskiej dydaktyce wizją literatury – wizją sprzę-
żoną z rzetelną fi lologią – jako będącej pierwotnie, z istoty swej, wehikułem doświad-
czenia osobowego i zbiorowego oraz inkarnacją idei. 

Pigoń inicjował czytelnika na wszystkich poziomach poematu: przeprowadzał przez 
miejsca niezrozumiałe za pomocą przebogatych objaśnień (komentarza rzeczowego), 
poruszał wszelkie niezbędne kwestie analityczne i interpretacyjne (kompozycja, szata 

23 Staną się one przedmiotem poniższej analizy: A. Mickiewicz, Pan Tadeusz czyli ostatni zajazd na Litwie. 
Historia szlachecka z r. 1811 i 1812 we dwunastu księgach wierszem – opracowanie tekstu, posłowie i przypisy 
Z. Stefanowska, Warszawa 1977.

– opracował S. Pigoń, Wrocław 1980
– opracował K. Górski, Wrocław 1981.
W cytatach będę oznaczał te edycje symbolami – odpowiednio: ZS, SP, KG i stronica cyframi arabskimi 

(przy symbolu ZS) bądź (przy symbolach SP i KG) rzymskimi. 
24 Zob. H. Gradkowski, Z dziejów szkolnej recepcji twórczości Adama Mickiewicza. Mickiewicz na łamach 

„Polonisty” i „Polonistyki”, s. 190–191. W nowym programie – jak czytamy tamże (s. 190): „Kształcenie lite-
rackie zostało (...) ustrukturalizowane – i to zarówno genologicznie, jak i pojęciowo. Przywrócono literaturze 
»suwerenność i autonomię«, oddano prymat celom kształcącym, położono szczególniejszy nacisk na umie-
jętności ucznia, także w zakresie analizy dzieła literackiego. Przede wszystkim zaś w kanonie lekturowym 
umieszczono szereg wybitnych dzieł literackich o różnorodnej problematyce i kształcie genologicznym, po-
szerzając ich zestaw o tzw. konteksty interpretacyjne oraz kontynuacje i nawiązania”.
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gatunkowa, język i wersyfi kacja, postawa estetyczna twórcy i piękno poetyckie, geneza 
i kontekst macierzysty utworu, tradycja literacka, recepcja), nawiązywał nawet dialog 
– głównie poprzez niestandardowe motywy w komentarzu rzeczowym – z przeżycia-
mi konkretyzacyjnymi (w sensie Ingardenowskim) odbiorcy poematu. Stawiał jednak 
wielki znawca swemu czytelnikowi pewne wymagania – i to już w sferze komentarza 
objaśniającego treść dzieła – a obfi tej zawartości literaturoznawczej nadał porządek 
własny, niepowtarzalny. Zastosował również swoisty kod pojęciowy i styl wypowiedzi, 
w jakiejś mierze stanowiący ekspresję idiolektu badacza, przede wszystkim jednak ma-
jący na celu uchwycenie wyjątkowości Mickiewiczowskiej kreacji oraz indywidualno-
ści samego arcydzieła – zastosował tym samym język interpretacji często odbiegający 
od standardów terminologicznych i retorycznych dyskursu historycznoliterackiego. 
Czytelnikom, dla których lektura Pana Tadeusza to jedynie rutynowy, instytucjonalny 
obowiązek – Pigoń raczej nie potrafi ł pomóc. Ten wielki interpretator trafi ał natomiast 
do polonistów z powołania – gdziekolwiek się znaleźli: w sali uniwersyteckiej, w liceal-
nym pokoju nauczycielskim czy w ławie szkolnej... 

Jeszcze jedno. W niniejszych rozważaniach pragmatyczny aspekt wypowiedzi na 
użytek szkoły czy szerszej popularyzacji nie czyni kryterium nadrzędnego. Czynni-
kiem rozstrzygającym niech pozostanie merytoryczna wartość interpretacji dzieła. 

Trzy konfrontowane tutaj opracowania Pana Tadeusza są wypowiedziami o moc-
no skontrastowanych rozmiarach. Pigoniowski Wstęp nosi charakter w samej rzeczy 
mikromonografi czny: zajmuje 156 stron o charakterystycznym dla serii formacie. 
Wstęp Górskiego liczy stron 72, Posłowie pióra Stefanowskiej – już tylko 51 stron. 
Teksty te są również wyraźnie odmienne pod względem konstrukcji25. Różnią się, 
oczywiście, wyborem problematyki interpretacyjnej oraz przydziałem miejsca dla 
podejmowanych zagadnień. Różnią się jeszcze głębiej: koncepcją kompozycji i funk-
cją, jaką ma do spełnienia układ treści.

Tak więc Górski podporządkowuje tok wywodu klasycznym celom rozbioru li-
terackiego czy też historycznie adekwatnej interpretacji semantycznej. Stara się on 
w przejrzysty sposób przedstawić sens poematu, oświetlając jednocześnie kluczowe 

25 Oto kompozycja poszczególnych komentarzy:
S. Pigoń: I. Droga do epopei, s. III – II. Narodziny poematu, s. XV – III. Rozrost wątku dawności, s. XXVII 

– IV. Dawność osądzona, s. XXXV – V. Istota odrodzenia narodu, s. XLIX – VI. Kompozycja poematu. Jej ro-
dowód literacki, s. LVI – VII. Centrum polszczyzny, s. LXV – VIII. Ozdoby kraju lat dziecinnych, s. LXXII – IX. 
Osoby poematu, s. LXXX – X. Pryzmat spojrzenia, s. XC – XI. Nawrót burzy, s. XCVI – XII. Uroki kształtu poe-
tyckiego, s. XCIX – XIII. Recepcja poematu, s. CIX – XIV. Wśród obcych, s. CXXVIII – XV. Tekst, s. CXXXVIII 
– Bibliografi a ważniejszych wydań i opracowań, s. CLVI–CLVIII;

K. Górski: I. Historia kształtowania się utworu, s. V – II. Związek dzieła z twórczością Mickiewicza po po-
wstaniu listopadowym, s. XII – III. Środowisko ludzkie, s. XXII – IV. Przyroda, s. XXXIV – V. Struktura fabuły, 
s. XXXIX – VI. Język, s. XLVII – VII. Zasady wydania, s. LVIII, VIII. Epilog, s. LXIII – IX. Recepcja dzieła, 
s. LXVII – Bibliografi a (wybór), s. LXXIII–LXXVI;

Z. Stefanowska: 1. Historia w „Panu Tadeuszu”, s. 375 – 2. Obraz dawnych czasów, s. 381 – 3. Przedstawi-
ciele Rzeczypospolitej szlacheckiej, s. 384 – 4. Bohaterowie nowych czasów, s. 391 – 5. Wielbiciele cudzoziem-
szczyzny, s. 395 – 6. Psychika bohaterów, s. 403 – 7. Akcja poematu, s. 406 – 8. Sztuka opisu, s. 408 – 9. Stosunek 
poety do postaci poematu, s. 410 – 10. Tradycje literackie „Pana Tadeusza”, s. 414 – 11. Mickiewicz w czasie 
pisania „Pana Tadeusza”, s. 419 – 12. Znaczenie „Pana Tadeusza”, s. 421 – Nota bibliografi czna wraz z Uwagami 
o tekście, s. 425.
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kwestie kompozycyjne, estetyczne, językowe oraz przywołując niezbędne konteksty 
literackie i historyczne. Wywód Stefanowskiej – o wyraziście nakreślonej osi – zmie-
rza jednym torem do celu, wyznaczonego przez wymowę ideową Pana Tadeusza. 
Wymowa ta zostaje w gruncie rzeczy przesądzona na samym początku, stanowisko 
ideowe Mickiewicza – emigracyjnego demokraty i rzecznika zbrojnej drogi do nie-
podległości – jak gdyby z góry gotowe, a duch poematu w takim ujęciu tchnie od 
razu aktywizmem, krytycyzmem, polityczną premedytacją i aktualnością – niemalże 
perswazyjnością. Badaczka z upodobaniem poddaje obserwacji konstrukty treściowe 
– motywy fabularne, obraz środowiska, przede wszystkim zaś postaci – pod kątem 
zawartości poznawczej dzieła i autorskiej perspektywy myślowej, poświęcając skąpo 
uwagi akcji, sztuce poetyckiej czy pięknu romantycznemu, o czym świadczy i zawar-
tość śródtytułów, i proporcje treści.

Pigoń zastosował kompozycję polifoniczną. Na pozór przyjęta przezeń przemien-
ność zagadnień z kręgu rekonstrukcji genetycznej (dziejów kształtowania się poema-
tu), problematyki, konstrukcji fabularnej, piękna poematu czy perspektywy autorskiej 
nie znajduje uzasadnienia innego, niż indywidualny styl lektury badacza; w istocie 
prowadzi on czytelnika poprzez tekst Pana Tadeusza ze świadomością przeobrażania 
się dzieła, tj. płynnej zmiany reguł organizacji wypowiedzi poetyckiej w toku rozwoju 
poematu, a jednocześnie proponuje niejako wertykalny cykl jego oglądów – wiodący 
od kompetencji i doświadczeń artystyczno-biografi cznych Mickiewicza, od zamysłów 
tematycznych autora i stosownych do tych zamysłów stylizacji literacko-artystycznych 
– poprzez problematykę dzieła i tajniki postawy twórcy – aż po kontemplację piękna 
wraz z całą harmonią wartości i napawanie się „urokami kształtu poetyckiego”. Czytel-
nik może wyłuskać z tego opracowania ścisłą, szkolną wiedzę literaturoznawczą – i po-
przestać na tym wszechstronnym ujęciu interpretacyjnym – albo podążyć dalej: ku 
odkrywaniu jedynego w swoim rodzaju świadectwa bycia z tekstem – Pigoniowskiego 
bycia z tekstem – na najwyższym poziomie polonistycznego powołania.

Wspólne treści omawianych tu opracowań można ująć w kilku punktach: 1. zwią-
zek poematu z biografi ą intelektualną i artystyczną Mickiewicza; 2. tradycje literackie 
dzieła; 3. akcja; 4. postaci poematu, „środowisko ludzkie”; 5. treść obyczajowa dzieła; 
6. przyroda; 7. problematyka narodowa; 8. perspektywa autorska; 9. artyzm poematu. 
Ponadto u trojga wytrawnych tekstologów nie mogło zabraknąć – bardzo istotnej 
w przypadku Pana Tadeusza – problematyki edytorskiej (rozbudowanej zarówno 
u Pigonia, jak i Górskiego) oraz wskazówek bibliografi cznych (wyjątkowo obszer-
nych u Górskiego, szczątkowych u Stefanowskiej). Wszystkie edycje – jako wydania 
popularne – zostały opatrzone objaśnieniami. Legendarny komentarz rzeczowy Pi-
gonia nie wymaga tu żadnej rekomendacji. Oryginalną wartość mają również ob-
jaśnienia Górskiego, objętościowo znacznie skromniejsze. Swego typowo szkolnego 
wydania Stefanowska nie obarcza nadmiernie objaśnieniami (jak też informacjami 
o zasadach wydania i o literaturze przedmiotu) – operuje ona dość oszczędnie raczej 
zwięzłymi przypisami26. 

26 Dla porównania – drobna rachuba. Niekiedy liczba przypisów u Górskiego i Stefanowskiej jest niemal 
równa; na przykład w przypadku Księgi pierwszej: KG – 166, ZS – 144, Księgi dwunastej: KG – 72, ZS – 69 
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Wśród kwestii, które nie zostały jednozgodnie podjęte w omawianych popularyza-
cjach, mieszczą się niekiedy zagadnienia doniosłe. Historia kształtowania się utworu 
– jedyny w swoim rodzaju, noszący znamiona legendarne proces twórczy w literaturze 
polskiej – został przez Stefanowską całkowicie pominięty. Może jeszcze bardziej donio-
sła recepcja dzieła – należąca nie tylko do dziejów życia literackiego, ale i do polskiej 
historii społecznej par excellence – została zastąpiona przez tę samą badaczkę uwagami 
o Znaczeniu „Pana Tadeusza”, skorelowanymi z nadrzędnym dla całej interpretacji py-
taniem o wymowę ideową poematu. Górski z kolei uchylił się od sprawy epopeiczności 
Pana Tadeusza, chociaż w jego opracowaniu pada termin epos (s. XIII, por. s. XXXIII). 
Co zastanawiające, sprawa epopei także w pozostałych dwu interpretacjach wypada 
niewyraźnie. Pigoń nie rozwija zagadnienia ani przy okazji omawiania kompozycji 
utworu, ani w związku z problematyką narodową, ani wówczas, gdy omawia nadrzędne 
cechy estetyczne dzieła. Posługuje się w odniesieniu do Mickiewiczowskiej syntezy po-
etyckiej z zasady terminem poemat; jak ostentacyjnie to czyni, o tym świadczą śródty-
tuły w jego BN-owskim Wstępie. Jedynie Stefanowska kładzie pod akcentem określenie 
polska epopeja narodowa i uzasadnia jego adekwatność27. 

Opracowaniu Zofi i Stefanowskiej nie brak jeszcze innych atutów; między innymi 
badaczka eksponuje psychologiczne charakterystyki postaci – tych mianowicie, które 
w największym stopniu spełniają reguły konstrukcji postaci powieściowej (ZS 403–
–406); rozważa też – z perspektywy oczekiwań czytelników doby romantycznej – 
sprawę napięcia między materią powieściową a formą poetycką dzieła (ZS 422–423). 
Ale w ogólności propozycja interpretacyjna badaczki – bardzo spójna w swych za-
łożeniach i jednocześnie niezupełnie konsekwentna myślowo – nie jest łatwa do za-
akceptowania. Stefanowska czyta Pana Tadeusza jako opowieść Mickiewicza – czło-
wieka postępu i krytycznego realisty historycznego – o zderzeniu anachronicznego 
peryferyjnego światka, zamieszkałego najliczniej przez ciemny tłum zaściankowy, 
z wielką historią epoki napoleońskiej, która wnosi z zewnątrz przymus przemian 
społecznych i niezbędne impulsy do walki narodowowyzwoleńczej. Stosunek do tak 
pojętej służby narodowej stanowi dla poety kryterium wartości człowieka; postaci 
w poemacie dzielą się na odrębne grupy wedle swej dojrzałości patriotycznej i demo-
kratycznej. Ten „utwór o wybitnym piętnie aktualności” (ZS 397) nosi też znamiona 
i funkcje alegorii ideologicznej, zgodnie z którą na przykład satyryczne ujęcie po-
staci hołdujących cudzoziemszczyźnie (Telimena, Hrabia) stanowi w istocie krytykę 

przypisów. Bywa jednak, że Stefanowska formułuje o trzecią część mniej przypisów: Księga czwarta: KG – 141, 
ZS – 101; Księga ósma: KG – 91, ZS – 60. 

27 „Mickiewicz – czytamy tutaj – świadomie korzystał ze wzorów klasycznych epopei literatury światowej: 
Iliady, Odysei, a także Jerozolimy wyzwolonej Tassa, której XVII–wieczny przekład polski Piotra Kochanow-
skiego był przez naszych romantyków wysoko ceniony. Stylowe cechy epopei w Panu Tadeuszu są wyraźne: 
od podniosłej inwokacji na początku poematu, przez nasycone porównaniami (i to rozwiniętymi, „homery-
ckimi”) opisy, aż do kompozycji całych scen (zwłaszcza kłótni w zamku, bitwy). Inna rzecz, że dzięki zastoso-
waniu podniosłego stylu epopei bohaterskiej do wydarzeń tak drobnych jak bójka w czasie uczty w zamku czy 
awantura zajazdowa powstaje umyślnie efekt humorystyczny, zgoła różny od poważnego tonu pierwowzorów. 
Toteż znacznie istotniejsze związki Pana Tadeusza z epopeją tkwią gdzie indziej: dzięki właściwościom gatun-
ku Mickiewicz mógł w poemacie skupić problematykę historyczną całej epoki, stworzyć taką syntezę dziejów 
narodu, jaka nie dałaby się zamknąć w ramach ówczesnej powieści historycznej” (ZS 417). 
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współczesnego lojalizmu (ZS 398), zaś optymistyczne zakończenie utworu, wbrew 
klęsce roku 1812, to „na pół symboliczna” projekcja „marzenia o wyzwoleniu, które 
przyniesie przyszłe powstanie” (ZS 379). 

W interpretacji Konrada Górskiego zwracają uwagę przede wszystkim miejsca 
opracowane przezeń na podstawie szczegółowych badań własnych: rozdziały oświet-
lające związki Pana Tadeusza z ideologią Ksiąg narodu i pielgrzymstwa polskiego oraz 
„Pielgrzyma Polskiego” (rozdz. II), a także język poematu – tej kwestii nikt w opraco-
waniach popularnych nie poruszył kompetentniej od Górskiego (rozdz. VI) i zagad-
nienia tekstologiczne (rozdz. VII). W bardzo instruktywny, choć mniej oryginalny, 
sposób opracowuje badacz „środowisko ludzkie” (rozdz. III); można by rzec, że obie-
gowa – i wartościowa jednocześnie – w tamtych czasach wiedza o poemacie właśnie 
w tym opracowaniu znalazła najużyteczniejszą stylizację. Tak jest choćby w passusie 
o kompozycji utworu: „Fabuła Pana Tadeusza jest splotem trzech wątków głównych 
i jednego pobocznego, luźno związanego z całością. Wątkami naczelnymi są: spór 
o zamek, sprawy erotyczne i akcja historyczna; przewija się przez cały utwór wątek 
humorystyczny: spór o charty” (KG XXXIX). Opracowanie toruńskiego znawcy ro-
mantyzmu mieści się w obszarze fi lologii wybitnie profesjonalnej i gruntownej, ale 
i w granicach fi lologii szkolnej, jeśli terminowi temu nadamy najbardziej nobilitujące 
znaczenie28.

Opracowanie BN-owskie, wraz ze swym komentarzem rzeczowym i aparatem 
tekstologicznym, zawiera w sobie wszelkie zalety fi lologii szkolnej, ale jest także – 
jako się rzekło – niemającym precedensu świadectwem więzi między arcydziełem 
a jego badaczem. Jeszcze pełniejszym niż monografi a z roku 1934 dokumentem Pi-
goniowego bycia z Panem Tadeuszem. Bo też Wstęp do omawianej edycji jest nową 
monografi ą, a nie interpretacją sensu stricto. Aby uchwycić rangę tego opracowania, 
najlepiej je odnieść nie do czyjegokolwiek alternatywnego Wstępu, Wprowadzenia 
czy Posłowia, ale do dwóch paradygmatów naukowej interpretacji poematu Mickie-
wiczowskiego: tego starszego, wspartego na fi larach historyzmu, epopeicznej cudow-
ności bez fantastyki czy cudowności i mimetyzmu (w różnych znaczeniach), oraz tego 
młodszego, mającego za idee przewodnie: kreacjonizm, symbolizm poetycki i poezję 
metafi zyczną (niekoniecznie w specyfi cznym dla romantyzmu rozumieniu)29. Pigoń 
nie tyle połączył cechy obydwu paradygmatów, ile – nie sytuując swych badań w ob-
rębie żadnego z nich – osiągnął lub przynajmniej sformułował cele obydwu im właś-
ciwe. Kiedy rekonstruował dzieje powstawania poematu – stawiał też za pomocą po-
jęć fi lologicznych i estetycznych kwestie związane z romantycznym kreacjonizmem. 
Nie mówił o romantycznym symbolizmie i o poezji metafi zycznej – lecz katartyczny 
i uwznioślający „wielki humor”, odzwierciedlający w dziele „symfonię optymizmu, 

28 Przypomnijmy, że K. Górski przygotował wydanie Pana Tadeusza o najwyższym standardzie edytor-
skim: A. Mickiewicz, Dzieła wszystkie, tom czwarty: Pan Tadeusz, opracował K. Górski, Wrocław–Warsza-
wa–Kraków 1969 (wydanie krytyczne); był także współtwórcą monumentalnego Słownika języka Adama 
Mickiewicza. 

29 Zob. na ten temat: B. Dopart, „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza – o wielopłaszczyznowości poematu 
uniwersalnego, w: Romantyzm polski: pluralizm prądów i synkretyzm dzieła, Kraków 1999, s. 88–90.
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brzmiącą w duszy Mickiewicza” (SP XCIV-XCVI), to był dla Pigonia pułap transcen-
dentny, z którego należało oglądać świat soplicowski, to był „pryzmat spojrzenia” wy-
sublimowanego moralnie, ale i metafi zycznego. Uczony pragnął widzieć w poemacie 
zwierciadło świata realnego, ale zwierciadło poetyckie, „czar prostoty”, a to znaczy, 
że jego wyczucie panatadeuszowego mimetyzmu przenikał romantyczny idealizm. 
Problem epopeiczności Pigoń uchylał – zapewne w poczuciu wewnętrznej różnorod-
ności poematu Mickiewiczowskiego – takiej rozmaitości, która w jakiejkolwiek usta-
lonej postaci epopei pomieścić się nie mogła. Historyzm w Panu Tadeuszu pojmował 
ten interpretator bardzo głęboko – zwracał uwagę na usytuowanie akcji poematu 
na pograniczu epok, eksponował problematykę odrodzenia narodu oraz wnikliwie 
analizował niejednorodne przecież pojęcia twórcy poematu o duchu narodowym, 
o dziejach Rzeczypospolitej, o bieżącym stanie polskiego bytu politycznego. 

Zapewne, niektóre inspirujące odkrycia uczonego kryją się pod anachronicznym 
stylem bądź tkwią w rozproszeniu, nie uzyskawszy nigdy odpowiednio syntetycznej 
i nowoczesnej konceptualizacji (na przykład Pigoniowską rekonstrukcję genetyczną 
jakże łatwo przełożyć na najnowsze kategorie opisu dzieła o romantycznej formie ot-
wartej), ale też dzięki wyjątkowemu – chciałoby się powiedzieć: absolutnemu – zży-
ciu się z tekstem badacz ten zdołał zgromadzić i wypowiedzieć liczne doświadczenia 
wykraczające poza stosowaną przezeń zwyczajnie siatkę pojęć fi lologicznych. Czy 
równie podniosły „romans z tekstem” powtórzy się kiedykolwiek? Tego nie możemy 
przewidzieć. Nie wiemy także, jaką jeszcze rolę ma do odegrania edycja Pigoniowska 
w dziejach Pana Tadeusza jako książki szkolnej30.

30 Wspomnijmy wybiórczo o kilku jeszcze publikacjach dydaktycznych od połowy lat 1970. Dwie waż-
ne monografi e mickiewiczowskie zyskały rangę podręcznika lub pomocy dydaktycznej: A. Witkowskiej Mi-
ckiewicz. Słowo i czyn (Warszawa 1975, 1983) i M. Dernałowicz Adam Mickiewicz (Warszawa 1985). Sporą 
rolę odegrały tomy materiałów dydaktycznych, w których poematowi poświęcono osobne teksty; zob. m.in.: 
K. Wyka, Poezja i prawda w „Panu Tadeuszu”, w: O literaturze polskiej. Materiały, wybór i oprac. A.Z. Ma-
kowiecki, Warszawa 1974, s. 163–183; M. Tatara, Czy „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza jest dziełem roman-
tycznym?, w: Literatura polska w szkole średniej, pod red. S. Grzeszczuka, Warszawa 1975 (i trzy dalsze wyda-
nia); M. Tatara, O kojącej roli „Pana Tadeusza”, w: Arcydzieła literatury polskiej. Interpretacje, t. II, pod red. 
S. Grzeszczuka i A. Niewolak-Krzywdy, Rzeszów 1988, s. 99–122; I. Opacki, Romantyczna. Epopeja. Narodo-
wa. Z epilogiem?, „Polonistyka” 1993, nr 3: Lekcje czytania. Eksplikacje literackie. Część 2, pod red. W. Dynaka 
i A.W. Labudy, Wrocław 1999 – tu: A.W. Labuda, Duchy na grzybobraniu. „Pan Tadeusz” ks. III, w. 220–246; 
W. Dynak, Pojedynek z niedźwiedziem. „Pan Tadeusz” (ks. IV, w. 626–659). Zob. również referaty: J. Kowali-
kowej „Pan Tadeusz” w szkole dzisiaj i S. Bortnowskiego Arcydzieła Mickiewicza – kontekst szkolny, w: „Pan 
Tadeusz” i jego dziedzictwo. Recepcja, s. 445–456 i 457–469.




