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TERESA WINEK

TEKSTOLOGIA I EDYTORSTWO DZIE¸ ROMANTYKÓW
W dniach 26-28 marca 2007 roku w Uniwersytecie Miko∏aja Kopernika w Toruniu odbywa∏a si´ konferencja naukowa zatytu∏owana Tekstologia i edytorstwo dzie∏ romantyków. Tradycja – stan badaƒ
– perspektywy, przygotowana przez Pracowni´ Tekstologii i Edytorstwa Dzie∏ Literackich oraz Zak∏ad Literatury Romantyzmu i Pozytywizmu Instytutu Literatury Polskiej UMK. Obrady mia∏y miejsce
w Sali im. Konrada Górskiego Collegium Maius, co by∏o niezwykle
znaczàce dla uczestników, spotkania edytorskie wpisa∏y si´ bowiem
pi´knà kartà w histori´ nauki o literaturze: przed kilkudziesi´ciu
laty odbywa∏y si´ systematycznie sesje mi´dzynarodowe, a Komisji
Tekstologicznej Mi´dzynarodowego Komitetu Slawistów przewodzi∏ w∏aÊnie Konrad Górski. By∏y to czasy wa˝ne tak˝e dla polskiego edytorstwa, konsekwencjà podejmowanych wtedy dzia∏aƒ sta∏o
si´ mi´dzy innymi drugie, zmienione wydanie Sztuki edytorskiej,
pod nowym tytu∏em: Tekstologia i edytorstwo dzie∏ literackich. Choç
tamten okres nie by∏ tematem obrad, to stanowi∏ dla nich t∏o, obecne w ÊwiadomoÊci wielu uczestników.
GoÊciem honorowym konferencji by∏a profesor Zofia Stefanowska, która zainaugurowa∏a spotkania odczytem o Wierszach, które
Mickiewicz pozostawi∏ w r´kopisie. Wyk∏ad, skierowany zasadniczo
do studentów, okaza∏ si´ dobrym wprowadzeniem do zagadnieƒ
edytorskich, pokaza∏ bowiem najwa˝niejsze problemy, z jakimi borykali si´ mickiewiczolodzy, opracowujàc kolejne edycje utworów
poety. A przyczyny, które spowodowa∏y, ˝e autor Ody do m∏odoÊci
nie wyda∏ kilkunastu znaczàcych swych utworów, by∏y ró˝ne: przeciwdzia∏ania cenzury, niewykoƒczenie utworu i zaniechanie dalszej
pracy nad nim, zagubienie przekazu z pierwotnà wersjà dzie∏a,
wreszcie szczególna rozrzutnoÊç pisarza, który rozdawa∏ swe autografy, przysparzajàc problemów ich póêniejszym badaczom.
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W trakcie pracy nad takim dzie∏em edytor nierzadko jest zmuszony do dokonywania interpretacji pozostawionego tekstu. Bywa∏o, ˝e ta okolicznoÊç prowokowa∏a wydawców do podejmowania zadaƒ, jakich nie wykona∏ autor, czyli komponowania utworu
z pozostawionych czàstek. Profesor Stefanowska omówi∏a niebezpieczeƒstwa wynikajàce z takiej postawy, uwra˝liwiajàc na
brulionowy charakter dzie∏ i potrzeb´ oddania tego stanu w publikacji. Omówi∏a te˝ kilka ineditów Mickiewicza, nad którymi
trudzi∏y si´ ju˝ pokolenia edytorów i których autografy wcià˝ stanowià filologiczne wyzwania (m.in. Golono, strzy˝ono w odczytaniach Stanis∏awa Pigonia, Wac∏awa Borowego, Czes∏awa Zgorzelskiego).
Studenci szczególnie ˝ywo zareagowali na opowieÊç o zabiegach
zwiàzanych z odczytaniem r´kopisu wiersza Snuç mi∏oÊç… podejmowanych w pracowniach Luwru oraz polskiej policji.
Zrozumia∏e, ˝e spuÊcizna Mickiewicza, majàca wyjàtkowo bogatà tradycj´ wydawniczà, sta∏a si´ przedmiotem oglàdu tak˝e w innych referatach. W swym nast´pnym wystàpieniu Zofia Stefanowska mówi∏a o Perspektywach edytorskich Mickiewicza, zestawiajàc
trzy ostatnie wydania zbiorowe poety: Narodowe, Jubileuszowe
oraz Rocznicowe i wskazujàc kierunek podejmowanych rozwiàzaƒ
edytorskich: eksponowanie pierwodruku jako podstawy wydania,
pozostawianie brulionowego charakteru ineditów, udost´pnianie
dokumentacji filologicznej w edycjach o przeznaczeniu popularnym. Jako drastyczne obcià˝enie Wydania Rocznicowego wymieni∏a obecnoÊç francuskoj´zycznych dzie∏ poety jedynie w przek∏adach, a nie w j´zyku orygina∏u. Jej zdaniem szczególniejszej wra˝liwoÊci edytorskiej wymagajà tak˝e kresowizmy Mickiewicza, cz´sto
niwelowane w druku.
Profesor Maria Kalinowska rozpatrywa∏a z kolei problemy edytorskie poezji Mickiewicza, ustosunkowujàc si´ do opracowania tej
cz´Êci twórczoÊci poety przez Czes∏awa Zgorzelskiego i analizujàc
zarówno póêniejsze edycje, przygotowane przez tego badacza, jego
rozpoznania historycznoliterackie, jak te˝ list skierowany do przysz∏ego wydawcy utworów poetyckich autora Ballad i romansów. Prace te majà doprowadziç do nowej edycji wierszy – o przeznaczeniu
bardziej dydaktycznym, a wi´c w sposób selektywny wykorzystujàcej
pozostawiony materia∏ badawczy, z bardziej funkcjonalnym aparatem krytycznym, dope∏nionej komentarzem rzeczowym, uwzgl´d176
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niajàcej nowoczesne rozwiàzania edytorskie, a tak˝e mo˝liwoÊci
techniczne drukarƒ.
Dzie∏a drugiego z naszych wielkich romantyków – Juliusza S∏owackiego obros∏y tradycjà wydawniczà równie inspirujàcà. Powi´kszy∏y jà ostatnio Wiersze w opracowaniu Jacka Brzozowskiego
i Zbigniewa Przychodniaka, b´dàce w czasie konferencji przedmiotem krytycznej analizy profesora Miros∏awa Strzy˝ewskiego.
Zwróci∏ on uwag´ na rozwiàzania edytorskie przybli˝ajàce czytelnikowi doby dekonstrukcji niezbywalnà wiedz´ filologicznà
o utworach poetyckich, tak znaczàcà w tej monografii wydawniczej, kierowanej przecie˝ tak˝e do odbiorcy zainteresowanego jedynie recepcjà popularnà.
Edycja ta, mimo ˝e jest nowym, wyczerpujàcym opracowaniem
wierszy autora Króla Ducha, nie zrywa z dotychczasowymi wydaniami, lecz Êwiadomie kieruje ku tym osiàgni´ciom, które wcià˝ zachowujà aktualnoÊç (np. informacje o autografach i nieautorskich
przekazach tekstów), równoczeÊnie uzupe∏niajàc te dane zgodnie
z dzisiejszym stanem badaƒ. Zaletà opracowania jest zgromadzenie
materia∏u filologicznego tu˝ po tekÊcie g∏ównym utworu. Luksusem wydawniczym natomiast mo˝na okreÊliç fakt równoleg∏ego
przedruku kilku redakcji utworów, dla których zachowa∏y si´ takie
Êwiadectwa ich tworzenia. Zrównanie wszystkich wersji dzie∏a
chroni badacza przed sugestiami interpretacyjnymi, ale pozostaje
problemem dla czytelnika nieprofesjonalnego – niekiedy bezradnego wobec takiego bogactwa wiadomoÊci.
Uznanie referenta (i czytelników pierwszego tomu dzie∏ zebranych S∏owackiego) zyska∏y nowe lekcje niektórych wierszy. Najwi´cej wàtpliwoÊci wzbudzi∏a natomiast ta cz´Êç publikacji, która jest
pewnego rodzaju nowoÊcià edytorskà, czyli dzia∏ ekscerptów. Podstawowe pytanie, jakie si´ pojawia w trakcie lektury, dotyczy kryteriów wyboru dokonanego przez wydawców i stopnia ich to˝samoÊci
z kryteriami czytelników oraz badaczy S∏owackiego: tradycja recepcji czytelniczej wyizolowanych jednostek czy raczej kszta∏t gatunkowy, sugerujàcy samoistny ˝ywot literacki. Wcià˝ otwartym zagadnieniem pozostaje te˝ wydawnicza lokalizacja prozatorskich odpowiedników utworów wierszowanych.
Problemy tekstologiczne edycji „Samuela Zborowskiego” Juliusza
S∏owackiego podj´∏a w swoim referacie Magdalena Bizior-Dombrowska, omawiajàc najwa˝niejsze wydania tego utworu w dwudziestym
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wieku i wynikajàce z decyzji edytorskich sugestie interpretacyjne.
Wnioskiem sta∏ si´ postulat edycji, która uwzgl´dnia∏aby w tekÊcie
g∏ównym kolejne redakcje jako równowa˝ne sk∏adniki dzie∏a – tylko
wtedy oddawa∏aby ona autorskà ide´ doskonalenia si´ ducha.
Propozycje metodologiczne francuskiej krytyki genetycznej
przedstawi∏ z kolei profesor Zbigniew Przychodniak, rozwa˝ajàc
w referacie Duch, litera i druk stosunek S∏owackiego do w∏asnych
r´kopisów (nie zawsze korzystny dla edytora) i wyra˝ajàcà si´
w nim samoÊwiadomoÊç pisarskà; w ostatnim okresie ˝ycia doprowadzi∏a ona poet´ do wyboru kultury r´kopiÊmiennej i monologu
jako formy uczestniczenia w sztuce i ˝yciu narodowym oraz do
szczególnej – konstelacyjnej – jednoÊci tworzonych dzie∏.
SpuÊcizna literacka kolejnego dziewi´tnastowiecznego wieszcza
Cypriana Norwida poddawana jest obecnie nowemu krytycznemu
opracowaniu edytorskiemu w zespole koordynowanym przez Instytut Badaƒ nad TwórczoÊcià Cypriana Norwida Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Profesor Gra˝yna Halkiewicz-Sojak przedstawi∏a zebranym szczegó∏owe zasady edycji, która, zaplanowana
w osiemnastu tomach (jako pierwszy ukaza∏ si´ w tym roku tom zawierajàcy proz´1), zgromadzi nie tylko twórczoÊç literackà Norwida, lecz tak˝e jego listy, notatniki, albumy. W poszczególnych tomach obowiàzywaç b´dzie chronologiczny uk∏ad utworów, z zachowaniem autorskich cykli, a teksty w∏àczane przez poet´ do ró˝nych
ca∏oÊci kompozycyjnych b´dà przedrukowywane ponownie, tak by
zachowa∏y ∏àcznoÊç za∏o˝onà przez twórc´.
Opracowanie edytorskie b´dzie zawiera∏o kompletny zestaw
informacji filologicznych: wiadomoÊci o genezie utworu, zachowanych przekazach tekstu (dok∏adny opis stanu fizycznego) i jego
historii wydawniczej oraz szczegó∏owy wykaz odmian. Jako podstaw´ wydania przyj´to zasadniczo wersj´ drukowanà jako ostatnià za ˝ycia pisarza lub kaligraficznà wersj´ r´kopisowà w przypadku ineditów. Przewidziano bardzo ostro˝nà modernizacj´,
ograniczonà do miejsc, które mog∏yby sugerowaç istnienie b∏´du
ortograficznego, tak by maksymalnie dok∏adnie zachowaç w∏aÊciwoÊci j´zyka i pisowni Norwida, tak˝e wyst´pujàce w ich obr´bie
niekonsekwencje. Ca∏oÊç opatrzona zostanie indeksami (w tomie
osiemnastym).
1

178

C. Norwid, Dzie∏a wszystkie, t. 7, oprac. R. Skr´t, Lublin 2007.

coll litte 2/3

26/11/2007

19:32

Page 179

TEKSTOLOGIA I EDYTORSTWO DZIE¸ ROMANTYKÓW

Przedmiotem zainteresowania referentów sta∏a si´ twórczoÊç nie
tylko wymienionych trzech najwybitniejszych poetów. W kilku wystàpieniach pokazano tak˝e potrzeby edytorskie w obszarze dzie∏
mniej znaczàcych artystycznie, ale wa˝nych jako Êwiadectwa ˝ycia
literackiego czasu ich powstania.
Z utworów pozostajàcych dotychczas w r´kopisach szczegó∏owemu oglàdowi poddane zosta∏y trzy: Pan S´dzia Deluty Adama Jerzego Czartoryskiego oraz Pami´tnik Feliksa Wrotnowskiego i Wiara
s∏owiaƒska Bronis∏awa Trentowskiego. Katarzyna Grabias-Banaszewska, omawiajàc powieÊç Czartoryskiego, wskaza∏a na problemy, wobec których staje edytor dzie∏a niedokoƒczonego, pozostawionego w kilku przekazach ró˝nej rangi (autograf i kopia obcej r´ki), gdy ponadto istniejà informacje o utworze strukturalnie ró˝nym od znanego z zachowanych Êwiadectw procesu twórczego. Referentka podkreÊli∏a, ˝e w edycji takiego utworu koniecznoÊcià staje si´ pe∏ny aparat krytyczny, zawierajàcy wszelkie odmiany tekstu,
tak˝e te przekreÊlone przez autora, bo pomagajà one odczytaç intencje twórcze, rozpoznaç kierunek przekszta∏ceƒ; problematyczny
pozostaje zazwyczaj w takiej sytuacji wybór podstawy druku.
Nad celowoÊcià wydania Pami´tnika (w∏aÊciwie: dziennika)
Wrotnowskiego – jednej z najbardziej znaczàcych „drugoplanowych” postaci emigracyjnych – zastanawia∏a si´ Renata Czerwiƒska. Zapiski czynione od 1856 (czy bodêcem ich mog∏a byç Êmierç
Mickiewicza? – pyta∏a referentka) do 1871 roku sà Êwiadectwem
„umierania” romantyzmu i choç du˝o w nich wynurzeƒ o przypad∏oÊciach egzystencjalnych starzejàcego si´ pielgrzyma, zawierajà
te˝ istotne dane faktograficzne, a przede wszystkim znaki nadziei
pokolenia, które obserwowa∏o kl´ski swych kolejnych idei. Wyzwanie dla edytora tego dzie∏a stanowi na pewno komentarz rzeczowy,
wymagajàcy niezwyk∏ej erudycji, ale jego opracowanie by∏oby znaczàcym przyczynkiem do historii emigracji lat pi´çdziesiàtych
i szeÊçdziesiàtych XIX wieku.
Na edytora czeka równie˝ niewydana dotychczas Wiara s∏owiaƒska Trentowskiego, której r´kopis znajduje si´ w Bibliotece Czartoryskich. O jej oddzia∏ywaniu na romantyczne mitologie i znaczeniu
dla wiedzy o romantyzmie przekona∏ referat profesora Tadeusza
Linknera.
Zgromadzeni na konferencji wielokrotnie utwierdzani byli
w przekonaniu, ˝e przedmiotem edytorskiej troski pozostajà wcià˝
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nie tylko dzie∏a jeszcze niepublikowane, ale w takiej samej niemal
mierze utwory udost´pnione ju˝ czytelnikom, ale w kszta∏cie wywo∏ujàcym du˝o zastrze˝eƒ.
Po pierwsze: utwory nie majàce wznowieƒ od momentu pierwodruku. Profesor Bogdan Burdziej omówi∏ przypadek poezji Józefa
¸apsiƒskiego – jednego z powstaƒców listopadowych, czynnego
kulturalnie krakowianina, który idee romantyczne propagowa∏
w swej twórczoÊci zebranej w dwóch tomach Poezji, wydanych
w 1829 roku. TwórczoÊç ta zas∏uguje na szerszà recepcj´ czytelniczà
jako Êwiadectwo czasu, w którym powstawa∏a, i choç nie przysporzy
edytorowi szczególnych trudnoÊci, potrzebuje dobrego standardowego opracowania.
Zgo∏a inaczej przedstawia si´ sytuacja korespondencji braci Kamila i Maurycego Mochnackich – tak˝e oczekujàcej na wznowienie.
Omówi∏ jà profesor Miros∏aw Strzy˝ewski – badacz listów z lat 18321834, przechowywanych w bibliotece PAU/PAN w Krakowie, a wydanych przez ˚upaƒskiego w Poznaniu w 1863 roku. Przed opublikowaniem zosta∏y one uporzàdkowane i uzupe∏nione komentarzami Barbary Mochnackiej – matki obu emigrantów. W ostatnim natomiast czasie z∏àczono je w klocek introligatorski, co utrudnia (niekiedy uniemo˝liwia) ich odczytanie. Pierwodruk tylko listów daleki
by∏ od edytorskiej poprawnoÊci – o czym z kolei mówi∏a Agnieszka
Markuszewska, wyliczajàc rodzaje matczynych ingerencji zmierzajàcych do upi´kszenia wizerunków synów, jak i pozosta∏ych cz∏onków
rodziny. W edycji poznaƒskiej widoczne sà tak˝e zmiany, które
przypisaç mo˝na normalizujàcym zabiegom wydawcy.
Iwona W´grzyn zastanawia∏a si´ nad Êrodkami edytorskimi, które dzisiejszemu czytelnikowi pomog∏yby w lekturze Mieszanin obyczajowych Henryka Rzewuskiego – dzie∏a „otwartego”, z uzupe∏nieniami nie do koƒca pewnego autorstwa, kontestowanego przez
wspó∏czesnych, ale obecnego w ÊwiadomoÊci spo∏ecznej i kulturalnej w latach czterdziestych i pi´çdziesiàtych XIX wieku.
Zadaniem dla edytorów sà ponadto utwory wznowione w ostatnim czasie, jak np. Zawerucha Tomasza Augusta Olizarowskiego
(w 2003 roku w popularnej serii Universitasu). Przedstawiona
przez Agnieszk´ Skoczylas „powieÊç ukraiƒska”, przekazana przez
autora czytelnikom w dwóch ró˝niàcych si´ edycjach, wymaga
opracowania krytycznego, a w popularnym wydaniu – niezb´dnych
objaÊnieƒ rzeczowych oraz wst´pu historycznoliterackiego. Zawie180
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ra bowiem (podobnie jak inne liczne utwory romantyczne) rutenizmy i realia obce dzisiejszemu odbiorcy. Miejsca niejasne w ostatnim wydaniu sà – byç mo˝e – skutkiem zniekszta∏cenia utworu
przez pierwszego wydawc´, co mo˝e rozstrzygnàç tylko zestawienie
przekazów drukowanych z r´kopisem utworu.
I tu po raz kolejny na tej konferencji pojawi∏a si´ kwestia finansowania wyjazdów do bibliotek i archiwów zawierajàcych niezb´dne dla edytorów materia∏y.
Szczególne zainteresowanie s∏uchaczy wywo∏a∏y referaty podejmujàce problemy edytorskie nie tylko pojedynczych utworów, typowe dla ca∏ej literatury doby romantyzmu. Takà kwestià ciàgle dyskutowanà i budzàcà wàtpliwoÊci w rozwiàzaniach praktycznych pozostaje sprawa zakresu modernizacji interpunkcji. O swych doÊwiadczeniach w pracy nad tym zagadnieniem mówi∏ profesor Jacek Brzozowski. Pos∏ugujàc si´ okreÊleniami stylu i systemu interpunkcyjnego, wskaza∏, ˝e to, co przynale˝y do stylu autora, nie wydaje si´ mo˝liwe do zastàpienia innymi znakami. Przygotowujàc
nowe wydania utworów romantycznych, edytor ma dwie mo˝liwoÊci: pozostawiç hybrydycznà interpunkcj´ podporzàdkowanà retoryce wypowiedzi lub dokonaç modernizacji wed∏ug zasad interpunkcji sk∏adniowej – pogodzenie obu systemów w praktyce okazuje si´ niewykonalne. Obserwacja r´kopisów i druków autorskich
S∏owackiego prowadzi do wniosku, ˝e zmiany w obszarze interpunkcji w tych przekazach zmierza∏y w kierunku przyswojenia
przestankowania sk∏adniowego.
Justyna ZyÊk przedstawi∏a inspirujàce omówienie funkcji Êrednika w publicystyce I po∏owy XIX wieku – g∏ównie w artyku∏ach prasowych Maurycego Mochnackiego i Jana L. ˚ukowskiego. Widoczna w drukach du˝a cz´stotliwoÊç u˝ycia tego znaku okazuje si´
skutkiem wczeÊniejszych zaleceƒ gramatyków (Onufrego Kopczyƒskiego i Feliksa Bentkowskiego), wià˝àcych Êrednik ze zdaniem
okresowym i funkcjà deklamacyjnà. Co prawda, walka romantyków
z klasykami przejawia∏a si´ tak˝e w stosunku do retorycznoÊci wypowiedzi, jednak dzisiejsze zabiegi modernizacyjne, zmierzajàce do
eliminowania Êrednika, zacierajà ten istotny rys historyczny j´zyka
– dowodzi∏a referentka.
Natomiast Tomasz Korpysz, omawiajàc autograf i kilka dwudziestowiecznych przedruków wiersza Cypriana Norwida Z pok∏adu
„Marguerity”wyp∏ywajàcej dziÊ do New-York, przekona∏, jak istotna
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dla interpretacji utworu mo˝e byç obecnoÊç jednego cudzys∏owu
lub jego brak.
Obszar zagadnieƒ podj´tych w czasie konferencyjnych spotkaƒ
mo˝na okreÊliç jako imponujàcy. Dowodzi∏y tego mi´dzy innymi nazwiska edytorów, pojawiajàce si´ w wystàpieniach referatowych i dyskusjach: Juliusza Kleinera, Wiktora Hahna, Bronis∏awa Gubrynowicza, Józefa Kallenbacha i. in. Edyta Gracz-Chmura przedstawi∏a sylwetk´ Jerzego Samuela Bandtkiego, jednego z najaktywniejszych
i najbardziej wszechstronnych badaczy z poczàtku XIX wieku. Niebagatelnà jego zas∏ugà by∏y m.in. inicjatywy wydawnicze piÊmiennictwa
Êlàskiego, wynikajàce z nich refleksje metodologiczne nad stanem badaƒ literatury polskiej i próby kodyfikacji dzia∏aƒ drukarskich.
SpoÊród dwudziestowiecznych edytorów najwi´cej uwagi poÊwi´cono Czes∏awowi Zgorzelskiemu (jako wydawcy wierszy Mickiewicza) oraz Stanis∏awowi Pigoniowi. Piszàca niniejsze s∏owa scharakteryzowa∏a pokrótce wk∏ad Pigonia w odczytanie i interpretacj´ autografów Pana Tadeusza, a tak˝e b´dàce ich konsekwencjà przedsi´wzi´cia wydawnicze najwybitniejszego edytora Mickiewicza i kilku innych pisarzy dwóch ostatnich stuleci.
Powojenne praktyki wydawnicze omawiali ponadto: Marcin Lutomierski (w referacie Wybrane edycje dzie∏ romantyków na obczyênie w latach 1945-1956) oraz Mariusz Zawodniak (S∏owacki parokrotnie. O wydaniach zbiorowych z prze∏omu lat 40. i 50.). Z kolei
Lena Poliszczuk-Ziemiƒska przedstawi∏a recepcj´ wydawniczà romantyków (g∏ównie Mickiewicza i jego najcz´Êciej wznawianego
utworu: Pana Tadeusza) po 1945 roku na Ukrainie. Referaty te, odwo∏ujàc si´ do ró˝nego materia∏u egzemplifikacyjnego, pokaza∏y
niebezpieczeƒstwa i przeszkody, z jakimi borykali si´ wydawcy literatury romantycznej, ale te˝ drobne zwyci´stwa, dzi´ki którym pisarze wymienionego okresu mogli byç obecni w ówczesnej ÊwiadomoÊci czytelniczej, choç nie zawsze dzie∏a dociera∏y do odbiorców
w kszta∏cie edytorsko poprawnym i satysfakcjonujàcym.
Toruƒskie spotkanie okaza∏o si´ te˝ dobrà okazjà do zaprezentowania i przedyskutowania projektu nowej serii wydawniczej pod
wst´pnym tytu∏em: „Herkulanum. Literatura i Historia”, autorstwa
El˝biety Dàbrowicz i Danuty Zawadzkiej. Seria wychodzàca przede
wszystkim naprzeciw potrzebom dydaktycznym polonistyki wprowadza∏aby do obiegu czytelniczego zapomniane, bo trudno dost´pne nawet w bibliotekach, dzie∏a z pogranicza literatury i historii.
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Konferencja by∏a wyjàtkowo udanym przedsi´wzi´ciem badawczym. Zintegrowa∏a Êrodowisko edytorów literatury XIX wieku –
najbardziej pr´˝ne z dzia∏ajàcych obecnie i ze znaczàcymi osiàgni´ciami. Zorganizowana w wymiarze, jakiego ta dyscyplina nie doÊwiadczy∏a chyba od trzydziestu lat, od z∏otego okresu polskiego
edytorstwa, pomog∏a – przede wszystkim m∏odszemu pokoleniu –
zauwa˝yç zarówno sukcesy minionych lat, jak i obecne potrzeby czytelników i badaczy literatury romantycznej. Okaza∏a si´ rodzajem
odpowiedzi – nie we wszystkich dziedzinach zadawalajàcych – na
postulaty zg∏oszone wiele lat temu przez Czes∏awa Zgorzelskiego
(Postulaty edytorskie w zakresie literatury polskiej pierwszej po∏owy w.
XIX). Wyjàtkowa atmosfera obrad sprawi∏a, ˝e edytorskie wyzwania
ukaza∏y si´ jasno, i choç bez zachwytu, bo ze ÊwiadomoÊcià licznych
przeszkód, to jednak z nadziejà, ˝e pojawià si´ mo˝liwoÊci realizowania inicjatyw wydawniczych uwzgl´dniajàcych najnowsze rozpoznania badawcze zarówno tekstologii, jak i wiedzy o romantyzmie.
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