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sami byli uczniami, uczestniczyli w akcie nadania imienia kombor-
skiej szkole. Byli pierwszą zmianą peletonu pamięci — świadkami od-
słonięcia tablicy na budynku szkołyi otwarcia „Izby tradycji”. Witali

honorowych gościz rodziny: prof. Krzysztofa Pigonia z synami Mi-

chałemi Jakubem, najmłodszego brata Uczonego, Ignacego, przed-
stawicieli uczelni rzeszowskiej, władz oświatowych oraz delegata
Uniwersytetu Jagiellońskiego prof. Franciszka Ziejkę, późniejszego
rektora Almae Matris Cracoviensis i autora wielu opowieści o Profe-
sorze w jego krakowskich czasach.

W tymmiejscu rodzi się pytanie o genezę, już nie tylko pamięci,
ale wręcz kultu Stanisława Pigonia, który, mimo upływu czasu, zda-
je się nie słabnąć.

10 marca 1962 krakowski Oddział Polskiej Akademii Nauk
i Uniwersytet Jagielloński świętowały jubileusz pięćdziesięciolecia
pracy Stanisława Pigonia. W dwa lata później, 24 listopada 1964,

zgodnie z akademicką tradycją, w auli Uniwersytetu Jagiellońskie-
go odbyła się uroczystość odnowienia doktoratu, który uzyskał
w roku 1914. Wjednymi drugim przypadku Jubilat, kwitującstrze-
liste hołdy, powtarzał za Mickiewiczem, że „nauka szybko gnije”
i żartował, że minie jedno pokolenie, a student polonistyki nie po-
trafi odróżnić Pigonia od Bystronia i Pilata od Piłata. Nazwiska
luminarzy nauki — dodawał z przekonaniem — nieuchronnie prze-
chodzą do przypisów, do coraz dalszych przypisów. Sobie w tym
nieodległym czasie wyznaczał nie więcej niż „pół linijki” w leksyko-
nie. Generalnie miał rację, choć diagnoza ta w tym osobliwymprzy-
padkuuległa jakby zawieszeniu. Ciągle jeszcze filologiczny trudPi-
gonia nie traci na znaczeniu, o czym świadczą cytacje i odwołania
wpracach o Mickiewiczu, Wyspiańskim, Orkanie, Żeromskimi in-

nych twórcach epoki romantyzmu i Młodej Polski. Nie gaśnie też
legenda „Taty Pigonia”.

Tajemnica długiej pamięci o Stanisławie Pigoniu wpisana jest
wwyjątkowo rozległąliteraturę przedmiotu. Otwierają księga S£a-

nisław Pigoń. Człowiek i dzieło, wydana jako pokłosie sesji naukowej

w pierwszą rocz
Kraków 1972). M
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Tu zrodziła się idea opracowania ważniejszych zespołówepisto-
larnych Pigonia. Do skutku doszło wydanie wzajemnej korespon-
dencji z Marią Danilewiczową, Ignacym Chrzanowskim, Moniką

. Natomiast inne wiązki: Pigoń — Pollak, Pigoń — Krzyża-
nowski, Pigoń — Mikulski, Pigoń — Zgorzelski, wstępnie rozpoznane
i opisane, „leżakują” w moim komputerze. Materiały te pozwalają na
uściślenia biografii Uczonego i należytą ocenę jego życiowego trudu.

Dodajmy. Przypomnienie Z Komborni w świat oraz Wspomin-
kówz obozu w Sachsenhausen, a także kilku innych tekstów wspom-
nieniowych, jest znaczące dla naszej wyobraźni kulturowej. Minęło
prawie półtora wieku od czasów opisanych we „wspomnieniach mło-
dości” i prawie osiemdziesiąt lat od gehenny obozowej profesorów
krakowskich w Sachsenhausen. Pamięć o tych wydarzeniach — rzecz
naturalna — zaciera się. Trzeba ją pielęgnować. To zobowiązanie wo-
bec Patrona podejmuje dzisiaj najmłodsza uczelnia Jego regionu,
nadając nadtytuł swojemu „Rocznikowi” — Studia Pigonianai fundu-
jąc wznowienie od dawna nieobecnych w obiegu księgarskim teks-
tów, zaliczanych do największych osiągnięć polskiej memuarystyki.

Szóste wydanie Z Komborni i Wspominków, realizowane w stu-
lecie odzyskania przez Polskę niepodległości i pięćdziesięciolecie
śmierci autora, nie jest mechanicznym powtórzeniem wydania pią-
tego z roku 1984. Poprzedza je zmodyfikowana rozprawa wstępna
Pigoniowe wspomnienia i wspominki oraz odpowiednio rozwinięte
przypisy, zwłaszcza do tekstu Wspominki z obozu w Sachsenhausen.

Co do samych tekstów. Podstawą Z Komborni w świat jest tekst
wydania czwartego, rozszerzonego, ostatniego za życia autora, w edy-
cji Wydawnictwa Literackiego (Kraków 1957), oczywiście z milczącą
korektą błędów literowych.

Wspominki z obozu w Sachsenhausen (1939 — 1940) jako odręb-
ny tytuł — według autorarezultat „różnymi czasy szkicowanych” re-
fleksji — ukazały się w edycji Państwowego Instytutu Wydawniczego
(Warszawa 1966), a następnie, z autorskimi rozszerzeniami i po-
prawkami, zostały włączone do tomuZ przędziwa pamięci. Urywki

wspomnień (PIW,
stanowi podstawę

Ze wspomnia
nie chwile Ignaceg

Natomiast tek
skiego („Dziennik

nyprzez autora d
nie przeszedł prze
za: Cz. Kłak, Sta

s. 167 — 175.
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