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Przedmowa

O czterdziestej rocznicy śmierci Stanisława Pigonia pamiętały trzy ośrodki akade-
mickie. W dniach 13 i 14 listopada 2008 roku w Rzeszowie, Komborni i Krośnie odbyła 
się konferencja naukowa zorganizowana przez Uniwersytet Rzeszowski, Państwową 
Wyższą Szkołę Zawodową w Krośnie oraz oddziały Towarzystwa Literackiego im. Ada-
ma Mickiewicza w Rzeszowie i Krośnie, zaś 17 i 18 grudnia 2008 roku w Uniwersytecie 
Jagiellońskim, na Wydziale Polonistyki i w Bibliotece Jagiellońskiej toczyły się obrady, 
których wyniki przedstawiamy we wspólnej książce o zakroju monografi cznym.

Konferencję krakowską uświetniła wystawa pt. Stanisław Pigoń. Warsztat edytora 
i historyka literatury zorganizowana przez Bibliotekę Jagiellońską.

Autorzy referatów, reprezentujący różne środowiska polonistyczne (Uniwersytet 
Jagielloński, Uniwersytet Rzeszowski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Pedagogicz-
ny w Krakowie, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskie-
go w Kielcach, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie), odsłaniają mniej, 
a nawet wcale nieznane karty biografi i Uczonego, pochylają się nad jego trudem edy-
torskim, jakby nawiązując do artykułu młodego Pigonia Trud Słowackiego, rozważają 
fenomen długiego trwania dziedzictwa naukowego Profesora, którego prace, mimo 
upływu lat, są cytowane, wznawiane i dyskutowane, jako żywa miazga współczesnej 
wiedzy o literaturze polskiej.

Nie wygasła też pamięć o człowieku, odświeżana przez coraz szczuplejszy zastęp 
uczniów, którzy słuchali jego wykładów, uczestniczyli w jego seminariach i cieszy-
li się jego zaufaniem. Te świadectwa zgromadzone w tej książce są równie ważne, 
jak wcześniejsze, zamieszczone w pracach zbiorowych – Stanisław Pigoń. Człowiek 
i dzieło (Kraków 1972) i Wokół Stanisława Pigonia (Rzeszów 1983). Podkreślają bo-
wiem z całą wyrazistością najważniejsze cechy osobowości Profesora: pracowitość, 
rzetelność, prawość, oddanie Ojczyźnie, Nauce i Uniwersytetowi, a nade wszystko 
studiującej młodzieży.

Książkę zamyka Bibliografi a prac Pigonia i o Pigoniu obejmująca lata 1998–2009. 
Jest to kontynuacja, najpierw dwu Bibliografi i Jerzego Zbigniewa Nowaka (Księga 
pamiątkowa ku czci Stanisława Pigonia – Kraków 1961 i Stanisław Pigoń. Człowiek 
i dzieło – Kraków 1972), a następnie Bibliografi i za lata 1970–1997 (Non omnis mo-
riar – Rzeszów 1997), zestawionej przez Martę Polańską.

Wspomnieć również warto o tej części programu obydwu konferencji, która nie 
ma odzwierciedlenia w oddawanej do druku książce, ale z całą pewnością zasługuje 
na wdzięczną pamięć. 
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W Rzeszowie, w Kościele Akademickim p.w. św. Jadwigi Królowej ordynariusz 
rzeszowski Jego Ekscelencja ks. bp Kazimierz Górny odprawił Mszę św. w intencji 
Profesora, zaś w Krakowie, w Kolegiacie św. Anny Mszę św. celebrował Jego Emi-
nencja Franciszek kardynał Macharski. Zarówno Biskup Rzeszowski, jak i ks. infułat 
Władysław Gasidło w stosownych homiliach dali piękne świadectwa żywej wiary Sta-
nisława Pigonia. 
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