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Uwagi o wydawaniu

TEKSTÓW DZIEWIĘTNASTOWIECZNYCH

Moje doświadczenia edytorskie są związane z wydawaniem tekstów literackich i pa- 
raliterackich wieków dawnych, głównie XVI i XVII. Z pewnością jest to świat nieco 
odmienny od tego, który zakreślono jako przedmiot zainteresowania projektu Litera
tura i obyczajowość w Międzyepoce. Inna była wówczas organizacja rynku wydawni
czego, inny status autora, a także obyczaje i przyzwyczajenia czytelnicze. Nie wiem, 
co z owych doświadczeń może być przydatne wydawcom tekstów późniejszych; 
mogę tylko mieć nadzieję, że rzemiosło edytorskie pozostaje wymaganiem i wyzwa
niem w każdym przypadku.

Klasyczna tekstologia w odniesieniu do dzieł starożytnych, greckich i rzymskich, 
skupiała się przede wszystkim na ustaleniu tekstu, co wymagało skompletowania 
wszystkich przekazów, skolacjonowaniu tekstów obecnych w tych przekazach i od
powiedniego wykorzystania różnic lekcyjnych (wariantów). To wymaganie pozostaje 
w mocy przy każdym postępowaniu edytorskim.

Jak powszechnie wiadomo, postępowanie na etapie recensio można prowadzić 
(dokonuję tu pewnego uproszczenia) na dwa sposoby: obierając podstawę tekstową 
lub rekonstruując archetyp na podstawie wszystkich dostępnych przekazów. Tę drugą 
drogę zastosował jako pierwszy w połowie XIX wieku niemiecki filolog Karl Lach- 
mann, dlatego niekiedy mówi się o metodzie Lachmannowskiej. Nie sądzę jednak, 
by przy pracy nad tekstami dziewiętnastowiecznymi mogła ona być przydatna: naj
lepiej owa metoda sprawdza się, gdy powstanie tekstu dzieli od najstarszego zacho
wanego przekazu długi czas (w wypadku autorów greckich jest to najczęściej ponad 
10 wieków, przy wydawaniu klasyków łacińskich nieco mniej, ale też zwykle więcej 
niż 500-600 lat). Pozwala to nie brać pod uwagę możliwości istnienia redakcji autor
skich, z których każda mogłaby mieć własną tradycję, a to znacząco ogranicza stoso
wanie metody Lachmanna jako „kontaminacja u źródła” (Ursprungskontamination).

Nie ma powodu, by entuzjazmować się odtwarzaniem archetypów dziewiętna
stowiecznych tekstów; sądzę, że wybór podstawy tekstowej daje równie dobre wyniki, 
jeśli idzie o ustalenie tekstu: przecież błędy obecne w obranym przekazie (a nie ma 
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przekazów bezbłędnych!) edytor poprawia na drodze czy to emendacji, czy koniek- 
tury. Doświadczenia tych wydawców naukowych, którzy rysowali stemma codicum 
dla dzieł siedemnastowiecznych, pokazują z jednej strony, jak efektowna jest ta dro
ga, detektywistyczne postępowanie w poszukiwaniu poprawnego tekstu, ale z drugiej 
dowodzą, że przy niewielkiej liczbie przekazów zbliżonych do siebie pod względem 
czasu powstania decyzje edytora, jeśli idzie o wybór analizowanych błędów (nie 
wszystkie przecież brane są pod uwagę), bywają arbitralne i mogą budzić wątpliwości.

Jako podstawa tekstowa w polskim edytorstwie naukowym zazwyczaj służy edi
tio ultima (ostatnie wydanie drukowane za życia autora, co do którego istnieje uza
sadnione prawdopodobieństwo, że autor je akceptował). Waga tego źródła jest tak 
ogromna, że ma ono autorytet większy nawet niż autograf lub kopia autoryzowana, 
funkcjonująca na prawach oryginału.

Rzecz jasna, tekstologia nie byłaby sztuką, gdyby nie było wyjątków. Niekiedy 
wyżej niż wydanie drukowane stawia się przekaz rękopiśmienny, zwłaszcza gdy za
wiera on redakcję autorską późniejszą niż wydana drukiem. Kiedy indziej podstawą 
może być pierwodruk, gdy np. tekst miał charakter okolicznościowy lub gdy edytor 
ulega modelowi natchnionego autora, który spontanicznie rzuca przed oczy czytelni
ka płód swego talentu. Dodam, że punkt widzenia polskiego edytorstwa naukowego 
nie musi być podzielany przez przedstawicieli innych nacji; np. w edytorstwie anglo
saskim dopracowano się nieco odmiennego sposobu oceniania wagi przekazów jako 
autorytetów tekstowych.

Polscy wydawcy naukowi istotne znaczenie zwykli przypisywać woli autorskiej, 
i to woli ostatecznej; stąd owo zaufanie do editio ultima. Na temat owej woli dysku
towano dość żywo, nie brak argumentów przeciw jej respektowaniu, i to nie tylko 
w wypadku utraty przez autora panowania nad władzami umysłowymi, co wymie
nia się niekiedy jako okoliczność przemawiającą przeciw ostatniemu wydaniu za 
życia autora.

Na pewno warto się zastanawiać nad wyborem podstawy tekstowej, porównywać 
przekazy, by nie wydać tekstu z niezbyt wiarygodnego źródła, tekstu niepełnego lub 
niedoskonałego z punktu widzenia autora. Z pewnością też nie można ulegać zbyt 
sztywno ustalonym regułom; lepiej przyjmować zasadę indywidualnego podejścia do 
każdej tradycji tekstowej i dokonywania wyboru podstawy na podstawie dobrze roz
poznanej historii tekstu. Może się też zdarzyć, że edytor stwierdzi istnienie więcej niż 
jednej linii tradycji (jest to możliwe zwłaszcza w wypadku tekstów dramatycznych 
lub wchodzących w obręb kultury popularnej); wtedy, w zależności od charakteru 
edycji, należy wybrać jedną z redakcji lub przedstawić paralelnie dwie (lub nawet 
więcej) wersje tekstu. Ta ostatnia decyzja może zyskać u czytelnika uznanie jako do
cenienie go w roli świadomego odbiorcy, ciekawego nie tylko jednej, kanonicznej 
wersji tekstu. Pragnę jednak ostrzec przed nagminnym stosowaniem takiej strategii, 
ponieważ może ona przykrywać nieumiejętność dokonania wyboru, czyli niedosko
nałość warsztatu edytorskiego.

Wybór podstawy tekstowej powinien być wynikiem wcześniejszego postępo
wania, które w skrócie da się sprowadzić do dwóch czynności: zebrania wszystkich 
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przekazów oraz skolacjonowania tekstu w nich obecnego. Poszukiwanie przekazów 
samo w sobie jest czynnością żmudną, niekiedy wymagającą znacznego wysiłku, ale 
też stanowi jeden z podstawowych obowiązków edytora. Oczywiście, zawsze istnie
je możliwość znalezienia nowych przekazów już po wydaniu tekstu, ale nie można 
pozwolić sobie na niedbałość w tych poszukiwaniach, ponieważ obranie podstawy 
tekstowej bez przeprowadzenia starannej kwerendy może dać w rezultacie edycję 
o małej wartości lub wręcz bezwartościową.

Trudności, które powstają na etapie poszukiwania przekazów, wynikają często 
ze stanu opracowania polskich księgozbiorów, i to zarówno gdy idzie o rękopisy, jak 
i o druki. Niekiedy pomocne mogą być dokonania poprzedników, jeśli edytor ma 
przekonanie o ich rzetelności w poszukiwaniu źródeł tekstu; warto jednak przyjąć 
zasadę ograniczonego zaufania, także dlatego, że stan księgozbiorów stale się zmie
nia, a nowe możliwości digitalizowania katalogów i samych przekazów pozwalają się 
spodziewać lepszych wyników; ponadto zawsze istnieje szansa odkrycia przekazów 
wcześniej nieznanych.

Kolacjonowanie tekstów jest również czynnością żmudną, ale daje edytorowi 
nieoceniony materiał do pracy i do podejmowania decyzji. Każde miejsce w tekście, 
w którym występują warianty, powinno zostać przez wydawcę naukowego prze
myślane, jest bowiem dowodem istnienia tradycji tekstowej, której badaczem jest 
tekstolog.

Trzeba umiejętnie oceniać błędy (w edytorstwie naukowym ten rzeczownik nie 
ma odcienia pejoratywnego; błędem jest każda różnica tekstowa). Na ogół pierwszą 
i dość łatwą decyzją jest eliminacja błędów banalnych, które są oczywiste i dają się 
uznać za lapsus calami (np. przestawienie cyfr lub liter, czyli tzw. czeski błąd; powtó
rzenia lub opuszczenia znaków prowadzące do niezrozumiałości tekstu, ale dające się 
łatwo i bez wątpliwości naprawić). Trudniej przychodzi rozpoznanie i interpretacja 
błędów niebanalnych, które jednak są dla edytora „łakomym kąskiem”, często bo
wiem pozwalają ustalić stosunki między przekazami.

Mechanizmy popełniania błędów nie są zbyt skomplikowane, kopiści „grzeszą” 
w sposób standardowy, dający się ująć w niezbyt rozbudowaną klasyfikację; warto 
zdobyć wiedzę o owych mechanizmach z ogólnie dostępnych opracowań* 1. Ocena 
przyczyn powstawania błędów pomaga wybrać te z wariantów, które są bliższe ory
ginału, a zostały popełnione w procesie transmisji tekstu bądź to świadomie, bądź 
nieświadomie. Przy ocenie błędów przydaje się zasada znana już filologom renesan
sowym, na pierwszy rzut oka wysoce paradoksalna: lectio difficilior melior. Mówi ona, 
że wariant trudniejszy do przyjęcia według dzisiejszych reguł gramatyki, stylu czy 

1 W języku polskim najlepiej rzecz wyłożono w: L. D. Reynolds, N. G. Wilson, Skrybo
wie i uczeni. O tym, w jaki sposób antyczne teksty literackie przetrwały do naszych czasów, tłum. 
P. Majewski, wstęp N. G. Wilson, Warszawa 2002, s. 291-306. Podręczniki tekstologii powstałe 
w Polsce zawierają jedynie powierzchowną charakterystykę tego problemu: K. Górski, Tekstologia
i edytorstwo dzieł literackich, wstęp M. Strzyżewski, Toruń 2011, s. 21-26; R. Loth, Podstawowe 
pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego. Warszawa 2006, s. 74-82.
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nawet logiki jest bardziej przydatny do ustalenia autentycznego brzmienia tekstu; 
należy bowiem przyjąć, że w procesie kopiowania (tu rozumianym także jako np. 
drukowanie) dochodzi na ogół do banalizacji tekstu i nieświadomego modernizowa
nia pisowni. Łatwo więc udowodnić, że gdy edytor dysponuje dwoma odmiennymi 
wariantami tekstu, to ów mniej oczywisty jest oryginalny, a ten dający się łatwiej 
zrozumieć pochodzi od kopisty popełniającego błąd.

Jeśli edytor obiera jako podstawę tekstową któryś z przekazów, powinien to być 
ten, w którym stwierdzono stosunkowo najmniej błędów; powinien także zawierać 
tekst w postaci pełnej, bez braków powstałych np. z powodu uszkodzeń mechanicz
nych. Rzecz jasna, można sobie wyobrazić również taką sytuację, gdy tekst najmniej 
skażony błędami jest jednak niekompletny; wtedy miejsca, których brak w podstawie 
tekstowej, można uzupełnić z innych przekazów. Zawsze jednak - wypada podkre
ślić - czytelnikowi edycji należy się informacja o wyborach dokonanych przez wy
dawcę naukowego i ich uzasadnienie.

Należy zakładać, że podstawa tekstowa nie jest przekazem bezbłędnym; obo
wiązkiem edytora jest wskazać w tekście miejsca wymagające naprawy i dokonać po
prawek. Są tu możliwe dwie drogi: można wprowadzić wariant obecny w przekazie 
innym niż podstawa tekstowa (mamy wtedy do czynienia z emendacją) lub zapropo
nować własną poprawkę, wbrew lekcjom wszystkich przekazów (takie postępowanie 
to koniektura). Ta druga czynność winna być obwarowana rygorystycznymi warun
kami: po pierwsze, należy dowieść, że w tekście jest błąd i że żaden z wariantów go
nie naprawia; po drugie, należy uzasadnić własną poprawkę za pomocą argumentów 
wspomnianych wyżej, najlepiej ukazując mechanizm powstania błędu, co pozwala 
dotrzeć do wersji pierwotnej. Z praktyki wiadomo, że edytorzy niemający większego 
doświadczenia są skłonni proponować koniektury w miejscach, w których nie jest 
to konieczne. Warto przyjąć jako zasadę (od której jak zawsze, oczywiście, dopusz
czalne są nieliczne wyjątki), że w miejscach jednakowo brzmiących we wszystkich 
przekazach raczej nie należy wprowadzać koniektur; taka reguła postępowania może 
uchronić edytora przed pochopnymi poprawkami.

Powyższe ogólne uwagi dotyczące ustalania tekstu odnoszą się do wszystkich 
tekstów i wszystkich typów edycji, choć - na szczęście - w większości wypadków 
wystarczy dość elementarna refleksja i podstawowe rozeznanie w przebiegu tradycji 
tekstu. Wydaje się jednak, że są one niezbędne, by można było mówić o wydaniu 
krytycznym, czyli wykonanym zgodnie z regułami rzemiosła edytorskiego.

Oprócz ustalenia tekstu edytor zobowiązany jest także do opracowania go w ten 
sposób, by mógł on być z pożytkiem przeczytany przez odbiorcę. W najbardziej pod
stawowym zakresie mowa tu o modernizacji pisowni i interpunkcji oraz o komenta
rzu. Obie te czynności edytora są najściślej związane z typem wydania, które przygo
towuje; pociąga to bowiem za sobą określenie potrzeb odbiorcy.

Umownie dzieli się edycje na naukowe, popularnonaukowe i popularne, przy 
czym szczegółowe sformułowanie reguł postępowania edytorskiego nie jest dziś 
bynajmniej łatwiejsze niż w przeszłości. Odchodzi się dziś od utrwalonego przed 
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60 laty przez Zasady wydawania tekstów staropolskich2 podziału na edycje typu A, B 
i C (choć z grubsza oddaje on klasyfikację wspomnianą wyżej), z wszystkimi wyma
ganiami i rozróżnieniami, a także od szczegółowej instrukcji transkrypcyjnej, jaką 
w istocie były Zasady... Dotyczy to zwłaszcza wymagań stawianych przez autorów 
Zasad... wydaniom typu A (naukowym); od wielu lat nie ukazała się żadna edycja, 
która by owym wymaganiom czyniła zadość. Funkcjonuje za to dość powszechnie 
przyjmowana praktyka naśladowania reguł stosowanych w niektórych seriach wy
dawniczych, które dały możliwość wypracowania zasad dostosowanych do pozio
mu wirtualnych odbiorców. W najbardziej zaawansowanych próbach tego rodzaju 
przeznaczonych dla czytelników o wysokich kompetencjach przyjmuje się model 
zwany żartobliwie B+, w którym rezygnacja z niektórych wymagań szczegółowych 
nie oznacza odejścia od naukowego charakteru edycji, czego przejawem jest dbałość 
o aparat krytyczny (pojmowany jako wykaz lekcji odrzuconych) oraz o charaktery
stykę przekazów i uzasadnienie decyzji tekstologicznych.

2 Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt, red. M. R. Mayenowa, Wrocław 1955.

Przy wydawaniu przez licznych edytorów wielu tekstów pochodzących z róż
nych źródeł (a tak jest w wypadku projektu Literatura i obyczajowość w Międzyepoce) 
niezbędne jest ujednolicenie zasad wydawania w serii, przy zachowaniu niewielkich 
licencji dla poszczególnych tekstów, jeśli istnieje mocne uzasadnienie dla takich 
odstępstw.

Ujednolicenie takie dotyczyć winno również zasad modernizacji pisowni; na 
ogół jest to pierwszy element, o którym myślą wydawcy (choć ważny, nie powinien 
on jednak pozostawać jedyną ich troską). Zakłada się bowiem, że teksty należy udo
stępnić czytelnikowi w formie, która zachowa istotne właściwości ich leksyki, skład
ni, fleksji i - w miarę możności - fonetyki, ale zmodernizuje praktyki ortograficzne, 
za którymi kryje się wyłącznie uzus pisowniany. Choć ta definicja czynności zwanej 
transkrypcją wygląda na prostą, to przysparza wydawcom naukowym wiele trudno
ści, zwłaszcza gdy chodzi o teksty literatury dawnej, powstałe w czasach, w których 
pisownia polska nie była znormalizowana. Umiejętna transkrypcja wymaga specjali
stycznej wiedzy o procesach językowych. Edytor jest w dodatku - w porównaniu do 
badacza językoznawcy - w tej szczególnej sytuacji, że procesy zachodzące w dłuż
szych okresach musi odnieść do konkretnego tekstu, powstałego w dość dobrze okre
ślonym czasie, i na tej podstawie musi podejmować decyzje dotyczące modernizacji 
pisowni dawnej, odróżniając to, co istotne, od tego, co tylko zwyczajowe.

Transkrypcja tekstów dziewiętnastowiecznych z pewnością nie stanowi zada
nia tak odpowiedzialnego i trudnego jak w wypadku tekstów dawniejszych. W tym 
czasie bowiem były już w użyciu liczne teksty normatywne: słowniki, gramatyki, 
poradniki (zaczęły się pojawiać w czasach Komisji Edukacji Narodowej w związku 
z reformą oświaty), ale też dzieła naukowe pisane przez autorów dbających o jedno
litą i konsekwentną pisownię; niemałą rolę odgrywała również prasa, mająca z natu
ry rzeczy wielki wpływ na swych czytelników. Wreszcie dokonywano także reform 
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ortografii (1830, 1891), które z jednej strony sankcjonowały pewne przemiany za
chodzące w języku, ale z drugiej miały wielkie znaczenie jako akty normatywne3.

3 Procesy te omówiła Irena Bajerowa w trzech tomach tworzących znakomite podsumowanie 
wieloletnich badań: Polski język ogólny XIX wieku. Stan i ewolucja, t. 1: Ortografia, fonologia z fo
netyką, morfonologia, Katowice 1986; t. 2: Fleksja, Katowice 1992; t. 3: Składnia. Synteza, Katowice 
2000. Jest to dla edytora tekstów dziewiętnastowiecznych niezbędna i znakomita pomoc.

4 I. Bajerowa, O zaniku samogłosek pochylonych (pokłosie dyskusji), Katowice 1978 (Prace 
Naukowe UŚ nr 211).

O normalizacji pisowni decydowały nie tylko wysiłki twórców reguł ortogra
ficznych; niemały udział w tym procesie mieli również wszyscy autorzy piszący po 
polsku. Irena Bajerowa wyznacza dwie ważne daty w procesie normalizacji: ok. 1820 
i ok. 1850 roku (tę drugą uznaje za ważniejszą). Znikanie dawnych zwyczajów pi- 
sownianych, które od dawna straciły uzasadnienie i były niezrozumiałe, następowało 
stopniowo, przy zachowaniu oczywistego konserwatyzmu w tym względzie. Edytor 
wydający teksty dziewiętnastowieczne powinien podejmować decyzje świadomy, 
które cechy pisowni można poddać modernizacji, a które winien potraktować jako 
istotne elementy dawnego języka i pozostawić bez zmian.

Co w praktyce oznacza modernizacja tekstu dziewiętnastowiecznego? Być może 
pomocne przy decydowaniu o szczegółowych regułach będzie wyliczenie - za Ireną 
Bajerową - tych zjawisk, które normalizacji w tym czasie podlegały.

Po pierwsze, jako trudność odczuwano stosowanie znaków diakrytycznych 
w niektórych pozycjach. Dotyczyło to głównie znaków nad samogłoskami, ślad po 
iloczasie, który zanikł w języku polskim na długo przed wiekiem XIX. Dyskusję nad 
tym procesem i jego śladami na późniejszych etapach rozwoju języka przedstawiła 
Bajerowa w innej swej publikacji4. W początkach XIX stulecia (1809) Warszawskie 
Towarzystwo Przyjaciół Nauk zdecydowało, by we własnych publikacjach „nad sa
mogłoskami żadnych nie stosować akcentów”; widać w tym próbę radykalnego roz
wiązania sprawy „kreskowania” samogłosek (a/a, e/e, o/ó). Wtedy też zanikały ozna
czenia nad „o” w niektórych wyrazach, które wcześniej pisano z „ó”: ón (-> on), dóm 
(-» dom), droga droga). Reforma ortografii z 1830 roku ostatecznie odrzuciła literę 
„a”, natomiast dla „e” i „ó” ustaliła ścisłe zakresy zastosowań. Dziś na ogół moder
nizuje się pisownię samogłosek, ustalając (nie wiadomo, czy potrzebnie) specjalne 
reguły dla pozycji rymowej (np. rymy: który / stwory, świta / kobieta).

Oznaczano też za pomocą znaku akcentu acutus miękkość wygłosową spółgłosek 
wargowych: krew', paw', kwap' się. Co interesujące, przepisy z 1830 roku wymagały 
tego kreskowania, dopiero w 1891 roku z niego zrezygnowano. Współcześnie edy
torzy na ogół nie respektują takich zapisów, choć zapewne oznaczały one w jakimś 
stopniu miękką wymowę w tych wyrazach.

Bez wahania pomijamy dziś znaki diakrytyczne nad „z”: w dwuznakach (cż, sż, 
rż) oraz przy podwójnym oznaczeniu miękkości (prowadzi). Niekiedy występują tak
że wahania w użyciu ż/ź; te na ogół także dziś się modernizuje.
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Normalizacja dziewiętnastowieczna obejmowała też obce zwyczaje fonetyczne, 
na ogół w wyrazach obcego pochodzenia: podwojenia spółgłosek między samogłos
kami (kommunikacja, flotta); tu jednak warto przemyśleć sprawę latynizmów, w któ
rych owe geminaty świadczą o żywym jeszcze odczuciu etymologicznym wykształco
nej w łacinie (i grece) ówczesnej publiczności czytającej.

Nie ma natomiast oporów przed modernizacją niezgodnego z polskim systemem 
fonetycznym użycia liter i/y: kontinuować (-> kontynuować), Egypt (-> Egipt).

Także użycie litery „x”, zarówno w wyrazach pochodzących z łaciny, jak i rodzi
mych, podlega modernizacji: kodex (-» kodeks), xiądz (-> ksiądz), examin (-> egza
min), xiążka (-> książka)5.

5 Nieco manieryczne i nieuzasadnione wydaje się zachowanie inicjalnego „x” w tytule dzieła 
B. Schulza Xięga bałwochwalcza. Cóż, snobizmy wydawców tekstów dwudziestowiecznych są nie 
do przezwyciężenia...

6 Chyba że - mówiąc żartobliwie - kojarzyć je z dopadających wielu mówców współczesnych 
„tikiem fonetycznym”: „to jest... yyy... nowoczesne”.

Wiele kłopotów sprawia do dziś edytorom wielofunkcyjność znaków „i” oraz „y”. 
Najbardziej spektakularny przykład to spójnik pisany najczęściej przez „y”: upieranie 
się przez wielu wydawców przy tej praktyce nie znajduje żadnego uzasadnienia6. Nie
co inną genezę miały kłopoty z zapisem tych miejsc, w których występuje niezgłosko- 
twórcze „i”: zapisy typu „iayko”, „iey” świadczą o owej wielofunkcyjności dwu liter, 
które nie tylko występują wymiennie, ale także obie zastępują niezgłoskotwórcze „i”; 
dopiero wprowadzenie znaku „j” poprawiło ten stan. Dziś oczywiście modernizuje 
się zapisy, w których taka wymiana funkcji występowała.

Jeszcze w XIX wieku istniały ślady zapisu głoski „s” przez tzw. s długie (f), któ
ry to znak mógł również oznaczać miękkie lub zmiękczone „s”, dlatego może być 
transkrybowany jako „s” lub „ś”. Także grupa spółgłoskowa -scz-, kiedyś konsekwen
tnie zapisywana była jako -fez-; dziś należy ją transkrybować jako -szcz- (fczęśliwy -> 
-> szczęśliwy).

Zapisy w postaci fonetycznej, powszechne we wcześniejszych stuleciach, nor
malizacja dziewiętnastowieczna sprowadzała na ogół do postaci zgodnej z etymolo
gią, co jest z reguły zgodne z dzisiejszą pisownią. I tak upodobnienia pod względem 
dźwięczności przestały odpowiadać normie (rosprawa -> rozprawa, proźba -> proś
ba); także wygłosowe „ć” w wyrazie „być” (które jeszcze Kopczyński w XVIII wieku 
zalecał pisać „bydź”) sprowadzono do postaci dziś również używanej. Nie respektuje 
się też - znormalizowanych już w XIX wieku - upodobnień pod względem miękko
ści: przyśli -> przyszli, zdziwienie -> zdziwienie.

Edytor powinien podjąć decyzję i konsekwentnie się do niej stosować, jeśli cho
dzi o zapis grup spółgłoskowych. Pisownia typu „ziarko”, „letki”, „wszytko”, zwłaszcza 
jeśli jest konsekwentnie stosowana w źródle, może skłaniać do zachowania jej także 
w edycji jako znak zapisu rzeczywistej wymowy.

Trudności przynosi także transkrypcja nosówek (zawinęły, piętnaście), zwłasz
cza w wygłosie (sie); tu modernizację ułatwia refleksja nad dzisiejszą praktyką 
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wymawiania „ę” (zwłaszcza w wygłosie) z mocno osłabioną nosowością. Równie ła
two przychodzi podjąć decyzję o modernizacji zapisów z rozłożoną nosówką: dzie- 
cieńciem -> dziecięciem, skompiec -> skąpiec.

Pisownia „h” niemego po spółgłoskach dotyczy właściwie tylko wyrazów obcych 
przyswojonych polszczyźnie i jest konsekwentnie modernizowana: theolog -> teolog, 
philozoph -> filozof, chlorophil -> chlorofil.

Fleksja przysparza edytorom wiele kłopotów tam, gdzie w końcówkach nastę
powało ścieśnienie głoski „e”. Tak jest np. w dopełniaczu liczby pojedynczej przy
miotników żeńskich, gdzie -ej -> -y lub -i, wskutek czego można znaleźć zapisy „zie
lony trawy” lub „szeroki ziemi”. Pozostawienie tych ścieśnień w zapisie takim jak tu 
przytoczony, jakkolwiek nie byłoby niepoprawne, jeśli idzie o postępowanie edytora, 
mogłoby prowadzić do niezrozumienia tekstu, toteż nieliczni wydawcy się na nie 
decydują. Nieco mniej myląca jest wierność źródłu przy zapisie końcówki odmia
ny zaimkowo-przymiotnikowej rodzaju nijakiego w narzędniku liczby pojedynczej: 
-ym, -im / -em / -em: „dojrzałem zbożem”, „małem dzieckiem”; tu brak moderniza
cji nie prowadzi do niezrozumienia tekstu, dlatego niektórzy wydawcy pozostawiają 
za źródłem takie archaiczne końcówki. To samo dotyczy narzędnika liczby mnogiej, 
gdzie występuje często końcówka -emi zamiast dzisiaj obowiązującej -ymi / -imi. Po
zostawienie końcówek w dawnym brzmieniu może mieć znaczenie przy wydawaniu 
tekstów wierszowanych, w których występuje rym; nie ma wtedy konieczności ja
kiegoś szczególnego postępowania pozwalającego zachować rym (pełnemi / ziemi).

Niektóre zjawiska słowotwórcze zapisane w dziewiętnastowiecznych tekstach 
wymagają od edytora decyzji co do ich modernizacji; ponieważ zachowują niekiedy 
żywą jeszcze świadomość słowotwórczą, nie muszą podlegać unowocześnieniu. Do
tyczy to np. przymiotników utworzonych od nazw geograficznych: egiptski, pragski, 
rygski.

Pisownia od małej i wielkiej litery bywa na ogół modernizowana, przy zacho
waniu zasady, że od wielkiej litery mogą się zaczynać nazwy alegoryczne, zwroty 
grzecznościowe i wyrazy odnoszące się do Boga; tu jednak swobodę decydowania 
ma edytor.

Podobnie modernizuje się pisownię łączną i rozdzielną; edytor może się spotkać 
w zabytkach dziewiętnastowiecznych z łączną pisownią „nie” z czasownikami (nie
ma) oraz z rozdzielną pisownią wyrażeń z zaimkami (dla tego, dla czego). Te cechy 
pisowni zmodernizuje bez wątpliwości; powinien jednak zastanowić się, zanim spro
wadzi do dzisiejszej pisowni takie wyrazy, w których widoczne jest żywe jeszcze wte
dy, dziś już nieobecne, poczucie etymologiczne (np. biała głowa, z martwych wstanie, 
w ten czas).

Transkrybując interpunkcję, wydawca naukowy powinien być świadomy, że 
w XIX wieku jeszcze silne było poczucie, że znaki interpunkcyjne są swoistym sce
nariuszem intonacyjnym. Ta interpunkcja retoryczno-intonacyjna nie powinna być 
bezrefleksyjnie modernizowana w tekstach prozaicznych, szczególnie tych przezna
czonych do wygłoszenia (mowy, kazania, patetyczne monologi postaci scenicznych). 
Jeśli edytor spotyka w tekście długie, wielokrotnie złożone podrzędnie zdania, które 
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stosują się do założeń teorii retorycznej i są okresami retorycznymi, powinien wy
strzegać się dzielenia ich na wiele zdań krótszych oddzielonych kropkami (to, nieste
ty, powszechna praktyka wydawców), winien też spróbować tak użyć znaków inter
punkcyjnych, by poprzez znaki średniej pauzy (średnik, niekiedy myślnik) podzielić 
okres na mniejsze partie stanowiące cząstki okresu - kolony.

***

Naukowe wydawanie tekstów jest umiejętnością niełatwą, ale niewątpliwie przyno
szącą wiele satysfakcji: edytor nie musi szukać dowodów swej przydatności, ma też 
przyjemność bardzo bliskiego obcowania z opracowywanym tekstem. Bez surowca 
w postaci dobrze przygotowanych edycji historia literatury byłaby ułomna; da się 
przytoczyć przykłady nieporozumień, które wynikły z oparcia się przez interpretato
ra na nieustalonym lub źle ustalonym tekście. Efekty pracy edytora mają też znacznie 
większą trwałość niż opracowania historycznoliterackie: fachowa edycja ma szansę 
zaspokoić potrzeby czytelników na wiele dziesięcioleci. Tego życzę zespołowi podej
mującemu badania nad literaturą Międzyepoki.
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