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Nowa edycja krytyczna Dzieł zebranych Zygmunta Krasińskiego ukaże się nie tylko 
w formie tradycyjnej (dziesięć tomów zawierających teksty poety oraz wstępy i ob-
jaśnienia redaktorów), ale również w wersji cyfrowej (obejmującej aparat krytycz-
ny i pozostałe materiały: słownik języka poety, fotografie oraz odnośniki do tekstów 
w bibliotekach cyfrowych). Skąd potrzeba takiego rozwiązania? Otóż, opracowując 
współcześnie nowe wydania prac naukowych lub edycje krytyczne dzieł literackich, na-
leży mieć świadomość przenikania się mediów elektronicznych i papierowych w naszej 
kulturze1. Stąd, aby wyjść naprzeciw przyszłemu czytelnikowi, który będzie równolegle 
korzystał z mediów dzielonych obecnie przez odbiorców na tradycyjne i nowoczesne, 
zostanie stworzony portal internetowy zawierający teksty w nowym opracowaniu edy-
torskim oraz dodatkowe narzędzia, będące dopełnieniem i kompleksowym przedsta-
wieniem dzieł zebranych Krasińskiego, dające możliwości wykorzystania nowej edycji. 
Jednak, aby takie wydanie powstało, trzeba połączyć, zaplanować i skoordynować wy-
siłki wielu osób oraz uporać się z różnorodnymi problemami. Artykuł jedynie wskazuje 
pewne kwestie, z którymi należy się zmierzyć, przygotowując elektroniczną edycję na-
ukową, oraz przedstawia podstawowe założenia elektronicznego wydania Dzieł zebra-
nych Krasińskiego.

W podjętych pracach należy zwrócić uwagę na dobór członków zespołu, który ma 
realizować zadanie. Nie można zapominać, że w trakcie tworzenia edycji cyfrowej jest 
potrzebna współpraca fachowców z różnych dziedzin, wspomniane wydanie nie po-
wstanie bez kooperacji edytorów, redaktorów, informatyków, grafików, archiwistów 
bibliotekarzy, którzy są w stanie przewidzieć funkcjonowanie edycji w sieci2. Aby wy-
dać dzieło dostosowane do wszelkich standardów, odpowiednio otagowane, oznaczo-
ne, oraz by połączyć je z innymi tego typu inicjatywami, konieczne okazuje się kre-
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atywne partnerstwo wydawców, bibliotekarzy i redaktorów. 
Taka współpraca jest trudna i wymaga przyjęcia nowego sty-
lu pracy naukowej, gdyż pola działań tych grup w coraz więk-
szym stopniu się pokrywają. To powoduje, że wydawanie dzieł 
i umiejscowienie ich w środowisku cyfrowym jest czasochłon-
ne i kosztowne. Kenneth M. Price prowokacyjnie kwestionuje 
opłacalność takich edycji. Jednak mimo ogromnych nakładów 
pracy i finansów nie ma wątpliwości, że istnieje potrzeba two-
rzenia tego typu wydań chociażby ze względu na to, że dzieła 
podstawowe (czyli najważniejszych poetów i pisarzy) powinny 
być dostępne w sieci nie tylko w celu ich rozpowszechniania. 
Elektroniczne edycje umożliwiają prowadzenie badań nauko-
wych nad twórczością wybranego pisarza w określonym aspek-
cie (wydania tematyczne), pomagają rozwijać globalną naukę 
i wpisują się w nurt Open Access3.

Planując przygotowanie naukowej edycji cyfrowej, redak-
torzy dzieł Krasińskiego muszą rozwiązać problemy związane 
z formatami dokumentów, czytelnością tekstu, miejscem apara-
tu krytycznego, wariantami tekstu oraz długoterminowym udo-
stępnianiem. Nad wskazanymi kwestiami (np. decyzją o wzbo-
gaceniu wydania w faksymile) pochylają 
się wszyscy edytorzy, a nie tylko wydawcy, 
który zamierzają udostępnić czytelnikom 
edycję cyfrową. Jednak myśląc o takim 
przedsięwzięciu, które będzie łączyć w so-
bie elementy charakterystyczne dla wydań 
papierowych z funkcjonalnością, jaką daje 
internet, trzeba skupić się także na prozaicznym, a w tym wy-
padku podstawowym zagadnieniu, jakim jest zapewnienie cią-
głości udostępniania. To z kolei wiąże się z kosztami i rodzi py-
tanie o stabilność instytucji, która edycję przygotowuje. Istotna 
jest więc współpraca z bibliotekami, które mają odpowiednie 
doświadczenie w tym zakresie, ważne okazują się wypracowane 
na tej podstawie mechanizmy oraz standardy służące długoter-
minowemu udostępnianiu dokumentów. Bez takiego wsparcia 
nie można nawet myśleć o sukcesie e-edycji. To, jak ważne jest 
przechowywanie i udostępnianie treści oraz jak bardzo wiąże 
się to z kwestiami finansowymi, pokazuje projekt Roberta Darn-
tona Gutenberg-e4. Inicjatywa powstała ze środków granto-
wych, a kiedy finansowanie dobiegło końca, została zamknięta. 
Zamieszczone tam teksty nadal są dostępne za darmo w inter-
necie, ale projekt – publikowanie prac humanistycznych, które 
dotyczą „niemodnych” tematów – został zakończony. Ten przy-
padek unaocznia, że istotą wydań cyfrowych jest odpowiednie 
ich zaplanowanie, wybranie środków technicznych, które za-
pewnią edycji czytelność i swobodę konwertowania na najbliż-
sze lata, o czym od dawna mówią i co praktykują bibliotekarze.

Innymi problemami, z jakimi należy się zmierzyć, są m.in. 
kwestie związane z dekonstrukcją tekstu elektronicznego, hi-
pertekstem, czytelnością i czytaniem na ekranie, które różni się 
od tradycyjnej lektury. Tekst w przestrzeni elektronicznej ma 
inny wymiar niż tekst opublikowany w formie papierowej. Wie-
le obaw i zastrzeżeń związanych z edycjami cyfrowymi wiąże się 
z niestabilnością tekstu i wydania, jakie niesie za sobą internet. 
Teksty opublikowane w sieci, nawet te zastrzeżone formułą co-
pyright, mają swoje życie – są powielane, modyfikowane i po-
nownie udostępniane lub mogą funkcjonować we fragmentach 
wyrwanych z kontekstu. Takie praktyki sprawiają, że wielu re-
daktorów i autorów uważa, że tekst w internecie nie ma stałej 
struktury5. Nad tekstem/hipertekstem6, który istnieje wirtual-
nie, a nie realnie, nie ma kontroli, jednak wydanie, jako całość: 
zbiór tekstów i komentarzy edytorskich, pozostanie niezmie-
nione i udostępniane jako konkretna edycja przez określoną in-
stytucję (wydawcę, uniwersytet, bibliotekę). Płynność, zmien-
ność i niestabilność tekstów publikowanych w internecie nie 
dotyczy w najmniejszym stopniu zamkniętego wydania. Edy-
cja cyfrowa – w tym wypadku przygotowane przez redaktorów 

dzieła Krasińskiego wraz z komentarzem – 
po opublikowaniu nie może zostać znaczą-
co zmieniona. Nadanie wydaniu  
numeru ISBN (każdy format dokumen-
tu – MOBI, EPUB, PDF – otrzymu-
je w myśl Instrukcji swój osobny numer) 
uniemożliwia wprowadzenie w nim zna-

czących poprawek, a wszelkie zmiany wiążą się z przygotowa-
niem innej, zmienionej edycji7.

Problem z ustabilizowaniem i zamknięciem wydania po-
jawia się także, gdy przyjmiemy konwencję publikacji materia-
łów, przygotowywanych przez redaktorów, przed ukazaniem 
się całego wydania. Takie rozwiązania sprawdzają się i są pożą-
dane, gdy dany tekst jest niedostępny na rynku wydawniczym 
i w bibliotekach, kiedy zamieszczamy tekst wcześniej niepubli-
kowany. Taka praktyka jest podyktowana oczywiście względami 
czasowymi. Udostępnianie tekstów przed kompleksowym ich 
przygotowaniem sprawia, że odbiorcy mają wcześniej do nich 
dostęp. Czasochłonne prace nie spowolniają rozpowszechnia-
nia dokumentów i dają naukowcom możliwość szybkiej reak-
cji, korekty błędów i współpracy. Z udostępnianiem tuż po 
przepisaniu tekstów z pierwszymi uwagami wstępnymi wią-
że się jeszcze inna zaleta wydania elektronicznego: możliwość 
przeszukiwania8.

Kolejnymi problemami związanymi z publikowaniem prac 
w środowisku elektronicznym są ich różne formy i formaty do-
kumentów. Najczęściej można spotkać dokumenty tekstowe za-
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pisane jako .doc lub .odt, materiały, które zostały przygotowane 
do druku i są rozpowszechniane w sieci (np. PDF-y), oraz pub-
likacje przygotowane pod kątem wydawania ich w przestrzeni 
cyfrowej (np. EPUB, MOBI). Wszystkie te pliki można zapi-
sać w odpowiednich formatach i przygotować stosowną do nich 
szatę graficzną. W przypadku edycji elektronicznej trudno jest 
mówić o założeniach typograficznych, gdyż możliwości urzą-
dzeń, czytników, aplikacji do czytania są tak rozma- 
ite, że czytelnik może modyfikować warstwę graficzną publika-
cji, m.in. rozmiar i krój fontów, poziomy lub pionowy sposób 
wyświetlania (np. w formatach książek elektronicznych typu 
EPUB czy MOBI). Biorąc pod uwagę wszystkie możliwości, 
nie można sformułować założeń typograficznych edycji elektro-
nicznej. Wybierając format PDF, wydawca może ustabilizować 
tekst i zapanować nad jego typografią. Uniemożliwia on także 
wprowadzanie zmian użytkownikom, co ma swoje wady i zale-
ty: czytelnik nie może dostosować wielkości czcionki, ale może 
w pełni obejrzeć układ graficzny, jaki zaproponował wydawca. 
Dodatkowo PDF nie jest odpowiedni do czytania na małym 
ekranie, gdyż zamknięty układ dzieła jest 
zaprojektowany z myślą o dużej stronicy. 
Należy jednak pamiętać, że plik w forma-
cie PDF trzeba specjalnie przygotować do 
dystrybucji cyfrowej, nie może być on je-
dynie wersją publikacji, która została prze-
znaczona do druku, nie wystarczy zmienić 
wyłącznie rozmiaru pliku. Jedną z możli-
wości udostępniania i rozpowszechniania tak przygotowanych 
publikacji jest zamieszczenie ich na platformie publikacyjnej 
Scridb, gdzie można publikować różnorodne typy plików: od 
MS Office po PDF i OpenDocument. Materiały można czytać 
i przeglądać na większości urządzeń9. Plik PDF na rynku wy-
dań elektronicznych jest wypierany przez inne formaty, m.in. 
EPUB i MOBI, które lepiej dostosowują się do urządzeń o ma-
łych ekranach. Tekst opublikowany w tych formatach nie jest 
podzielony na strony, lecz przelewa się i wypełnia ekran. Jednak 
pomimo tych zalet i pomimo mankamentów (m.in. niewygod-
nej nawigacji), jakie ma dokument zapisany w formacie PDF, 
wydaje się, że w świecie publikacji naukowych (monografii 
i czasopism) to format PDF będzie wciąż w użyciu, a inne for-
maty będą wykorzystywane w wydaniach elektronicznych do-
piero w przyszłości.

Innym sposobem publikowania tekstów w sieci jest wpi-
sywanie ich w stronę internetową10. Jednak prostego przepi-
sania i wpisania tekstu w strukturę strony nie można nazwać 
wydaniem elektronicznym. Publikacja taka musi zostać dodat-
kowo przygotowana, np. opatrzona w spis treści i nawigację, 

aby czytelnik mógł sprawnie poruszać się w strukturze i w tre-
ści, powinna także umożliwiać przeszukiwanie zawartości oraz 
oferować wydruk11. Osadzenie publikacji w strukturze strony 
internetowej dodatkowo wiąże się z drastycznym odejściem od 
książkowego układu treści.

Przygotowanie edycji elektronicznej daje możliwość wzbo-
gacenia jej w faksymile, które będą istotne dla czytelników i ba-
daczy zainteresowanych rękopisami i pierwodrukami, np. czcion-
kami, ilustracjami, marginesami, szatą graficzną. Takie dodatki, 
jeśli chcemy, aby tekst był podstawą badań również dla osób zaj-
mujących się typografią, są niezbędne, ponieważ czytelnik-ba-
dacz nie traci kontaktu z formą kodeksu i z tym wszystkim, co 
z nią się wiąże.

Edycje elektroniczne wpisane w stronę internetową przypo-
minają zazwyczaj formę zwoju, który trzeba przewijać. Lektura 
tekstu może być przez to uciążliwa i męcząca. Inny układ treści 
(a więc taki, dzięki któremu treść wyświetla się na ekranie bez 
potrzeby jej „przesuwania”), jest trudny do osiągnięcia, ale moż-
liwy. Layout często wymuszają budowa tekstu, np. krótkie pa-

ragrafy12, oraz specyfika narzędzi do jego 
wyświetlania. Ukształtowanie graficzne 
tekstu elektronicznego okazuje się niezwy-
kle trudnym przedsięwzięciem, gdyż mu-
simy pamiętać, że czytelnik będzie czytał/
przeglądał dokument już nie tylko na mo-
nitorach o różnych rozmiarach i rozdziel-
czościach lub używając różnych przegląda-

rek, ale także na różnych urządzeniach – smartfonach, tabletach, 
czytnikach czy laptopach – w takim wypadku znacząco zostaje 
zaburzona struktura kodeksu i płaszczyzna karty, które są nam 
najbliższe. Z tego powodu wydania elektroniczne nie powinny 
pozbawiać czytelników możliwości obcowania ze spójnym gra-
ficznie i rozplanowanym przestrzennie drukiem, którego noś-
nikiem jest np. skan stronicy, dający jednocześnie całościowy 
obraz fizyczności tekstu i możliwość odniesienia się do niego 
pod względem topograficznym (coś jest na dole lub na górze 
strony). Częściowym rozwiązaniem tego problemu jest wpro-
wadzenie odnośników do bibliotek cyfrowych, w których dzieła 
są zdigitalizowane i, jak już powiedzieliśmy, długotrwale prze-
chowywane. Taki zabieg zdejmuje z wydawcy publikacji ciężar 
zagwarantowania stałego dostępu do dokumentów uzupełnia-
jących jego edycję. Tę rolę przejmuje biblioteka cyfrowa, która 
odpowiada za udostępnianie skanów wydań, poprzedzających 
nową edycję i niepodlegających ochronie prawa autorskiego. 
Natomiast wydawca, dla wygody czytelników i dla wzbogacenia 
edycji, może udostępnić faksymile tekstu, który opublikował 
w nowym opracowaniu. Trzeba podkreślić, że krytyczna edycja 
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cyfrowa tekstów literackich jest czymś innym niż biblioteka cy-
frowa i archiwum13, choć czasem są one określane tą samą na-
zwą14. Należy także odróżnić teksty i publikacje zdigitalizowane 
i umieszczone w sieci od tych, które zostały opracowane i przy-
gotowane (wzbogacone o znaczniki) w ramach nowej edycji.

Porównywanie elektronicznych edycji do bibliotek cyfro-
wych jest tylko w części słuszne. Teksty i dokumenty udostęp-
niane są w obu projektach, mimo to jest między nimi znacząca 
różnica – edytorzy zajmują określone stanowiska w sprawach, 
w których bibliotekarze są całkowicie neutralni, np. dotyczą-
cych wariantów tekstu. Przyjmowanie pewnych rozwiązań 
przez edytorów w jakimś stopniu nacechowuje wydanie i zna-
cząco wpływa na jego lekturę (zwłaszcza w przypadku istnie-
nia kilku lekcji). Pod tym względem biblioteki, jako instytucje 
udostępniające m.in. teksty różnych wydań, nie tylko krytycz-
nych, mają pewną przewagę, gdyż pokazują zarówno teksty bez 
ingerencji redaktora, jak i te z ingerencjami. Prezentują także 
zmiany odczytań tekstu, które możemy sprawdzić, porównu-
jąc kolejne edycje. Dają także możliwość badania samych ko-
deksów: exlibrisów, marginaliów itp. Taka 
możliwość sprawia, że planowanie wyda-
wania czystych edycji, bez jakiejkolwiek 
ingerencji tekstologów czy edytorów, mija 
się z celem, gdyż to właśnie nowe odczy-
tanie redaktorskie stanowi o wartości edy-
cji. Specjalista potrzebujący określonego 
materiału znajdzie go w bibliotece cyfro-
wej i w mniejszym lub większym stopniu poradzi sobie z anali-
zą i uzyskaniem potrzebnych mu wiadomości. Jednak mogą nie 
być to informacje w pełni wartościowe i wystarczające w prze-
ciwieństwie do tych, które ma edytor pracujący nad danym 
tekstem. Natomiast czytelnik-amator, który poszukuje jedynie 
określonego fragmentu tekstu – np. w ramach przygotowywa-
nia się do zajęć – zadowoli się utworem o niższej jakości wy-
dawniczej i naukowej, który znajdzie w wyniku przeszukiwania 
internetu, używając najpopularniejszej wyszukiwarki. Renomę 
elektronicznych wydań naukowych tworzy właśnie wiedza, któ-
rą tekstolog, edytor, wydawca dzieli się z czytelnikiem i bada-
czem, specjalistą w innej dziedzinie wiedzy. Dodatkowo edy-
cja cyfrowa daje możliwość uzupełniania tej wiedzy, układania 
puzzli przez większą społeczność naukową.

W zalewie i chaosie darmowej informacji w internecie, co-
dziennie dostarczanej przez dziennikarzy obywatelskich i za-
wodowych, czytelnicy oczekują czegoś więcej. Wprawieni od-
biorcy szukają źródeł, które pomogą im zrozumieć, dlaczego 
coś się dzieje, a nie tylko dowiedzieć się, że dzieje się to w ogóle. 

Tak to przedstawiał Mark Thompson, prezes The New York  
Times Co.:

Żyjemy w świecie, w którym zrozumienie tego, co się wyda-
rzyło, wymaga dostępu nie tyle do danych, ile do wysokiej 
jakości wnikliwego wytłumaczenia świata. Przykład? Syria. 
Jeśli ktoś chciałby zrozumieć debatę polityczną dotyczącą 
tego kraju, musi wiedzieć, co się dzieje w Syrii i jakie jest jej 
znaczenie dla świata. To bardzo ważne nie tylko dla jakiejś 
grupy, lecz także dla całego społeczeństwa15.

Przykład ten wyraźnie pokazuje, co dla odbiorcy jest obecnie 
cenne – nie są to pojedyncze informacje czy teksty, które moż-
na przeczytać po wpisaniu do przeglądarki internetowej tytułu 
i nazwiska poszukiwanego autora, istotne są możliwości, jakie 
oferują wydania krytyczne – poprawne odczytanie tekstu, po-
kazanie jego wariantów, osadzenie go w kontekście, skomento-
wanie i wyjaśnienie oraz (dzięki możliwościom technologicz-
nym) porównanie i powiązanie go z innymi tekstami, co z kolei 

znów zaburza istnienie formy tekstu/hi-
pertekstu.

Otwartość i właściwie brak ograni-
czeń edycji elektronicznej implikuje pew-
ne zagadnienia, m.in. wariantywności teks-
tu i zamieszczania wszystkich oboczności 
i koniektur, aby w pełni umożliwić kolacjo-
nowanie. Taka decyzja, dotycząca stopnia 

szczegółowości wtajemniczania odbiorcy w zmiany, które zaszły 
w dziele, należy do wydawcy i redaktora. Istotne jest jednak, 
aby nie wpaść w szaleństwo i podejść do sprawy zdroworozsąd-
kowo:

Idea włączania wszystkiego do wydań elektronicznych 
wydaje się odpowiednia dla pisarzy o dużym znaczeniu. 
Jednakże takie podejście niesie ze sobą pewne negatywne 
skutki: może to być bowiem szkodliwe dla pisarza (i może 
przynieść odwrotny skutek do zamierzonego dla czytelni-
ków i samych wydawców). W rzeczywistości decyzja o włą-
czeniu wszystkiego nie jest tak oczywistym celem, jakim 
miałaby być „obiektywność”, jak mogłoby się wydawać. 
Albowiem co to jest to „wszystko”? Na przykład, czy pod-
pisy zebrane przez łowców autografów są częścią tego, co 
jest tym wszystkim w prawdziwie ekskluzywnym wydaniu 
dzieł zebranych? Czy powinno włączać się marginalia? Jeśli 
tak, to wydanie powinno zawierać tylko słowa wpisane na 
marginesie, czy również podkreślenia i oznaczenia symbo-
liczne? Czy powinny zostać włączone również książki adre-

|             |Porównywanie 
elektronicznych 

edycji do bibliotek 
cyfrowych jest tylko  

w części słuszne
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sowe oraz listy zakupów i z pralni? Gdy mamy do czynienia 
z tak płodnym pisarzem jak W. B. Yeats, wydawcy mogą 
zadać sobie pytanie, czy istnieją granice tego wszystkiego, 
co powinno móc być interpretowane. Co odróżnia mądrość 
i szaleństwo w projekcie, który za cel stawia sobie reprezen-
towanie wszystkiego?16

Zbyt duża liczba wariantów odstrasza i zniechęca użytkow-
ników17, ale ich brak grozi tym, że odciągniemy specjalistów 
od potrzebnej im wiedzy, a nieopuszczenie jakiegoś wariantu 
dzieła może być uproszczeniem korpusu tekstów. Natomiast 
zamieszczenie całego materiału źródłowego czy literackie-
go, jakim dysponuje redaktor (np. słabych tekstów z początku 
twórczości pisarza czy prywatnych listów pozbawionych waloru 
literackiego), grozi tym, że kanon zaprezentowany przez edyto-
rów będzie znacząco odbiegał od przyjętych i obowiązujących 
w świadomości kulturowej standardów18. Należy ten problem 
rozważyć i podjąć decyzję, czy wszystkie informacje udostęp-
niamy każdemu czytelnikowi. Pewne rozwiązania informatycz-
ne przychodzą wydawcy wtedy z pomocą.

Istotne w cyfrowym wydaniu dzieła jest jego przygotowa-
nie od strony informatycznej, by mogło ono należycie spełnić 
wszystkie swoje zadania, a także umożliwić dalszy rozwój pro-
jektu. Nie można, jak już powiedzieliśmy, ograniczyć się tylko 
do przepisania tekstu w HTML-u i pozostawiania go samemu 
sobie. Sprawiłoby to, że całość byłaby tylko elektronicznym po-
wtórzeniem papierowej wersji, niewykorzystującym potencjału, 
jaki daje współczesna technologia. Ważnym zadaniem stojącym 
przed twórcami wydania cyfrowego staje się zatem opisanie 
tekstu za pomocą języka znaczników, jakim jest eXtensible 
Markup Language (XML)19.

Tak jak zauważył Price, wielu archiwistów postrzega  
eXtensible Markup Language (XML) jako „bezkwasowy pa-
pier epoki cyfrowej” ze względu na to, że jest on niezależny od 
platformy internetowej i niezastrzeżony20. XML stał się jednym 
z podstawowych formatów dokumentów, który umożliwia za-
mieszczenie obok tekstu podstawowego dodatkowych infor-
macji. Przykładowo, jeżeli w danym tekście znajduje się miejsce 
wymagające komentarza, XML pozwala je oznaczyć, opisać lub 
odnieść do innego miejsca w tekście lub poza nim. Czym róż-
ni się to od standardowych przypisów? Przede wszystkim tym, 
że komentarze nie są widoczne w strukturze tekstu (użytkow-
nik przeglądający edycję cyfrową na stronie WWW mógłby 
wtedy nawet nie wiedzieć, że w danym miejscu istnieje jakiś ko-
mentarz), i tym, że mamy możliwość dowolnego określenia, czy 
mają być one widoczne i w jaki sposób. Odnosząc to do wyda-
nia dzieł Krasińskiego, zastosowanie XML-a pozwoliłoby stwo-

rzyć wielopoziomowy widok danego utworu oraz zintegrować 
informacje znajdujące się w poszczególnych tekstach21.

W cyfrowym wydaniu aplikacja opierająca się na 
XML-u pomoże czytelnikowi w określeniu, jakie informacje 
mają być wyświetlane w głównym oknie. Po „wejściu” w wy-
brane dzieło w oknie ukazałby się tylko jego zasadniczy tekst. 
Użytkownik mógłby wtedy skupić się na czytaniu utworu i nie 
rozpraszałyby go żadne dodatkowe uwagi czy komentarze przy-
gotowane przez redaktorów. Jeśli szukałby jednak tylko intere-
sującego go fragmentu, będzie mógł za pomocą odpowiednich 
funkcji interfejsu wyświetlić określone komentarze w tekście. 
Tego typu adnotacje dzielą się m.in. na dwie kategorie – języko-
we oraz rzeczowe (czy też kulturowe).

W zależności od potrzeb i wizji czytelników, dzięki zasto-
sowaniu aplikacji opartych na XML-u, można wybrać różne 
sposoby wyświetlania komentarza. Przedstawię dwa przykłady, 
jak mogłoby to wyglądać. W pierwszym wypadku językowy ko-
mentarz zawierałby podaną obok formy przyjętej informację 
o innej lekcji tekstu bądź uzupełnienie tekstu przez wydawcę. Taka 
adnotacja nie musi tłumaczyć przyjęcia przez wydawcę określo-
nej lekcji, może tylko zawierać odnośnik do bardziej szczegóło-
wego artykułu na ten temat. Podobnie będzie z komentarzami 
rzeczowymi, gdzie wyświetlone informacje mogą ograniczać się 
do koniecznego minimum, a szczegółowe omówienie zagadnie-
nia zostanie wyjaśnione w tezaurusie lub osobnym artykule, do 
którego komentarz będzie się odnosił. Takie rozwiązanie jest 
ekonomiczne i pozwala na ograniczenie wyświetlanych infor-
macji, co wpływa na przejrzystość tekstu.

W drugim przypadku komentarze do tekstu mogą być wy-
świetlane na jego marginesie (obok odnośnego fragmentu), 
gdzie będą podawane alternatywne lekcje bądź uzupełnienia 
wydawcy (komentarz językowy) lub opisy danych pojęć, wyda-
rzeń, postaci (komentarz rzeczowy). Do bardziej problematycz-
nych kwestii (np. miejsca niepewnego, któremu wielu badaczy 
poświęcało uwagę, lub ważniejszego wątku kulturowego) mogą 
odsyłać linki do osobnych artykułów. Takie rozwiązanie wpro-
wadza sporą liczbę informacji dotyczących tekstu podstawowe-
go, pomaga jednak zorientować się w problemie bez „wchodze-
nia” do szczegółowych artykułów.

Zastosowanie XML-a pozwoli także na powiązanie ze sobą 
informacji znajdujących się w różnych tekstach zawartych w cy-
frowym wydaniu. Kiedy użytkownik czytałby dany tekst, miał-
by możliwość wyświetlenia obok interesującego go fragmentu 
np. jego faksymiliów bądź też analogicznych ustępów w innych 
tekstach. Ułatwi to pracę zwłaszcza temu badaczowi, który na 
jednym ekranie będzie chciał zestawić interesujące go treści 
(w przyszłości – w trakcie poszerzania projektu o tłumaczenia 
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na inne języki – umożliwiłoby to wyświetlanie przekładu obok 
tekstu podstawowego, co miałoby zasadnicze znaczenie dla prac 
porównawczych).

Warto dodać, że wprowadzenie podziału na różne sposoby 
wyświetlania informacji dzięki zastosowaniu XML-a ma rów-
nież ważny wymiar praktyczny (w aspekcie udostępniania treści). 
Cyfrowe wydanie dzieł Krasińskiego na początku nie mogło-
by być bowiem dostępne za darmo. W przypadku edycji elek-
tronicznej nieopisanej w XML-u prowadziłoby to do zabloko-
wania wszystkich treści bez wykupionego dostępu. Możliwość 
wyświetlania różnych treści pozwala jednak na udostępnienie 
tekstu głównego za darmo, a wprowadzenie odpłatnego dostę-
pu dotyczyłoby tylko bardziej szczegółowych informacji, a za-
tem właściwej i najtrudniejszej pracy wydawców.

To, co istotne w cyfrowej edycji dzieł, to późniejsza moż-
liwość rozwoju projektu oraz integrowanie go z innymi ana-
logicznymi przedsięwzięciami czy istniejącymi bibliotekami 
cyfrowymi. Niestety trudność, jaka się z tym wiąże, polega na 
pewnej dowolności opisu za pomocą XML-a. W celu rozwią-
zania tego problemu wydanie elektroniczne musiałoby zostać 
dostosowane do standardów Metadata Encoding and Transmis-
sion Standard (METS). METS jest bowiem pewnego rodzaju 
standardem do opisowego, administracyjnego i strukturalne-
go kodowania metadanych poszczególnych plików istniejących 
w wydaniu cyfrowym, ustalonym i przyjętym przez Network 
Development and MARC Standards Office, działającym w ra-
mach Biblioteki Kongresu. Trzeba mieć świadomość, że sze-
roko zakrojony projekt wydania cyfrowego opiera się na wielu 
niezhierarchizowanych i niepowiązanych ze sobą plikach, np. 
obok tekstu wydania, w osobnym pliku, znajdują się komenta-
rze, a jeszcze w innym np. faksymile rękopisów danego dzieła. 
METS pozwala na powiązanie tych plików ze sobą i określenie 
ich wzajemnej korelacji. To rozwiązanie umożliwi połączenie 
danego tekstu ze związanymi z nim plikami. Zastosowanie się 
do wytycznych METS umożliwia także zintegrowanie wydania 
z innymi wydaniami i bibliotekami cyfrowymi, które są oparte 
na tych samych założeniach22.

Dzieła zebrane Zygmunta Krasińskiego w wersji elektro-
nicznej, jak zostało powiedziane, będą również zawierały kry-
tycznie opracowany słownik języka poety. Dokumenty, które 
ukażą się na portalu, będą dostosowane do standardów wydań 
cyfrowych, odpowiednio otagowane, opisane metadanymi, 
przygotowane w kilku formatach oraz przystosowane do odczy-
tywania na różnych urządzeniach. Edycja umożliwi także po-
równanie ze sobą wariantów tekstowych oraz w czytelny sposób 
zaprezentuje różnice między nowym wydaniem a wcześniejszy-
mi edycjami dzieł Krasińskiego. Ponadto wydanie elektroniczne 

zostanie wzbogacone w materiał ilustracyjny i audiowizualny, 
który, aby nie rozbijać tekstu linkami, będzie można obejrzeć, 
wykorzystując kody QR23. Po ich zeskanowaniu będą one odsy-
łały do odpowiedniego filmu.

Utwory Krasińskiego oraz materiały poświęcone roman-
tykowi, zebrane w jednym miejscu, przywrócą poecie pamięć 
i sprawią jednocześnie, że platforma stanie się swoistym kom-
pleksowym narzędziem do badań nad twórczością i życiem 
Zygmunta. Przygotowanie poza polskim wydaniem francuskiej 
i angielskiej wersji językowej portalu sprawi, że twórczość Kra-
sińskiego będzie mogła zaistnieć w badaniach europejskich. 
Pozwoli to także na późniejszą, ewentualną rozbudowę plat-
formy, dodawanie m.in. przekładów utworów romantyka na 
inne języki lub materiałów, które będą przechowywane w in-
nych miejscach, a udostępnienie ich w Polsce będzie możliwe 
jedynie w wersji cyfrowej. Dzięki edycji elektronicznej będzie 
można również stworzyć „wirtualną klasę”, która umożliwi pro-
wadzenie zajęć dydaktycznych dotyczących kultury polskiej, 
romantyzmu, tekstologii i nowych narzędzi w edytorstwie na-
ukowym. Tak pomyślana i przygotowana platforma może być 
rozwinięta do swoistej biblioteki badań nad danym poetą, gdyż 
każdy naukowiec będzie miał możliwość stworzenia swojego 
konta, które wykorzysta do skonfigurowania materiałów, pracy 
w zespole czy udostępniania notatek.

Szata graficzna wydania papierowego i elektronicznego bę-
dzie jednolita, a wszystkie funkcje zostaną dostosowane do po-
ziomu odbiorcy, gdyż trzeba wziąć pod uwagę to, że krąg użyt-
kowników platformy będzie większy niż monumentalnego 
wydania papierowego (chodzi przede wszystkim o nakład i cenę 
edycji papierowej oraz dostępność wydania elektronicznego 
w każdym miejscu na świecie). Edycja cyfrowa będzie dostęp-
na tam, gdzie korzysta się z elektryczności i internetu. Dzięki 
temu jej odbiorcą może być zarówno historyk literatury na Sor-
bonie, jak i niewprawiony w lekturze tekstów uczeń. Przygoto-
wując wydanie krytyczne, musimy wyjść naprzeciw i jednemu, 
i drugiemu czytelnikowi, z czym wiąże się dostosowanie jakości 
i liczby informacji, które będziemy udostępniać, o czym już była 
mowa. Oczywiste jest, że studentowi szukającemu jedynie teks-
tu utworu nie są potrzebne jego lekcje i zbędny jest dla niego 
specjalistyczny komentarz. Jednak z pewnością możemy zakła-
dać, że profesor, tekstolog, będzie potrzebował precyzyjnej i fa-
chowej informacji oraz szczegółowego podejścia do tekstu. Taki 
podział udostępniania treści, jak już wiemy, jest możliwy.

Zanim przygotujemy wyżej opisaną edycję oraz aby wpro-
wadzić w życie postulat dyskusji nad tekstem, należy zorgani-
zować i zdyscyplinować prace edytorskie i właśnie dlatego po-
wstał blog e-krasiński24, gdzie ukazują się fragmenty tekstów 
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literackich poety, a edytorzy dzielą się swoimi wątpliwościami 
i problemami. Blog został założony na platformie Word Press, 
wykorzystując jeden z podstawowych i darmowych szablo-
nów The Runo Lite Theme. Kolorystyka strony jest utrzyma-
na w odcieniu szarej bieli, dobrano szeryfowe, czarne czcionki. 
Wszystkie teksty, które zamieszczamy na blogu, są udostępnia-
ne na licencji Creative Commons Polska 3.0. Pasek menu za-
wiera takie zakładki, jak: strona główna, biblioteka, e-krasiński, 
teksty, informacje o zespole. Na stronie głównej są publikowa-
ne aktualności związane z naszym projektem, edycją dzieł i ko-
lejnymi etapami pracy. W bibliotece znajdują się odnośniki do 
artykułów dotyczących Krasińskiego, które są dostępne w sieci. 
W zakładce teksty podajemy linki do dzieł Zygmunta udostęp-
nianych w bibliotekach cyfrowych. Założenia edycji zostały 
opisane w zakładce e-Krasiński. Czytelnicy mogą subskrybować 
kanał RSS z wpisami oraz dodawać komentarze.

Blog daje możliwość uczestniczenia w badaniach nad teks-
tami poety oraz przygotowywaniu ich do publikacji. Tak samo 
jak platforma cyfrowa wpisuje się we współczesne tendencje 
związane z procesem naukowym.

Środowisko elektroniczne pozwala na przygotowanie edy-
cji, która będzie w pełni użyteczna, funkcjonalna i przyjazna 
dla czytelników. Aby zrealizować cel, potrzebne są jednak wy-
siłki wielu osób oraz nakłady finansowe, które umożliwią opra-
cowanie, wdrożenie i udostępnienie wydania. Wciąż mamy wie-
le obaw związanych z tego typu przedsięwzięciem, problemów 
przysparza także dekonstrukcja tekstu oraz czytelność publi-
kacji w sieci. Mentalne ograniczenia nie mogą być powodem 
niepodejmowania takich wyzwań, jednocześnie trzeba w ja-
kimś stopniu kierować się nimi, gdyż pokazują one słabe punk-
ty elektronicznych edycji (nie tylko naukowych). Każdą kwestię 
przywołaną w artykule należy rozważyć, przeanalizować i od-
powiedzieć sobie na pytanie, czy stać wydawcę na takie wysiłki, 
także pod względem finansowym.
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