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Poezja II połowy XIX wieku w cywilizacji cyfrowej
O bazie bibliograficzno-materiałowej „Poezja na marginesie cywilizacji”

Pomysł projektu Poezja na marginesie cywilizacji. Degradacja i odrodzenie twórczości poetyckiej w latach 1864–1894 (podstawa bibliograficznomateriałowa) zrodził się w wyniku przeświadczenia o konieczności podjęcia szeroko zakrojonych badań nad polską twórczością poetycką II
połowy XIX wieku. Przez długi czas zagadnienie to było traktowane
w badaniach polonistycznych (szerzej: kulturowych) drugoplanowo, co
sprzyjało zakorzenieniu się –również w świadomości przeciętnego odbiorcy – stereotypu ówczesnej poezji jako podrzędnej, nieoryginalnej,
wręcz grafomańskiej, epigońskiej w stosunku do twórczości wielkich
romantyków i niewytrzymującej porównania z dokonaniami wybitnych
polskich powieściopisarzy pozytywistycznych. W takiej perspektywie
młodopolska ekspansja poezji jawiła się jako reakcja na „niepoetyckość”
poprzedniej epoki, a zarazem jako podjęcie dziedzictwa romantycznego.
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W listopadzie 2010 roku w odbyło się w Poznaniu seminarium historyków literatury z Uniwersytetu Adama Mickiewicza, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytetu Warszawskiego,
Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetu
Łódzkiego dotyczące roli kolejnych edycji Zarysu literatury Piotra Chmielowskiego w procesie marginalizacji poezji II połowy XIX wieku
w ukształtowaniu opinii współczesnych i potomnych. Uczestnicy tego
spotkania rozpoczęli wówczas dyskusję nad założeniami projektu badawczego (bibliograficzno-materiałowego), który pozwoliłby na stworzenie podstawy tak dla rozległych badań, jak i szczegółowych, pogłębionych interpretacji. Uformowany wówczas międzyuczelniany zespół
badawczy pod kierownictwem prof. dr hab. Radosława Okulicz-Kozaryna kontynuuje prace nad realizacją projektu już pod auspicjami Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza w ramach grantu Narodowego Programu Humanistyki przyznanego na lata 2012–2017).
W pierwszym, pięcioletnim etapie prac, oszacowanych w sumie na lat
piętnaście, bierze udział zespół 25 historyków literatury i dokumentalistów korzystających z pomocy programisty (a przy tym historyka
sztuki). Rozległość pola eksploracji i pionierski charakter zadania
domagały się znalezienia i zastosowania nowatorskiej techniki i innowacyjnej organizacji pracy filologicznej, które efektywnie połączyłyby
dwa tryby pracy – dokumentalistyczno-bibliograficzny z historycznoliteracko-analitycznym. Najważniejszym zadaniem stało się w pierwszej kolejności stworzenie funkcjonalnej bazy gromadzącej publikowane w latach 1864–1894 na łamach czasopism utwory poetyckie
i wypowiedzi krytycznoliterackie (w zakresie dotyczącym poezji). Nasz
program badawczy – analogiczny do zakończonego w roku 2013 i doprzykładowy rekord
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stępnego już online cennego projektu Drugi rzut powieści polskiej 1840–
–1900. (Bibliografia i opis bibliograficzny) – wykorzystuje inne narzędzia
porządkowania oraz opisu danych, w naszej ocenie bardziej przejrzyste i użyteczne. Oprócz całościowego obrazu pozwala ona na wgląd
w różne wewnętrzne współzależności składających się nań zjawisk.
Nasza baza, skrótowo od tytułu projektu zwana Bazą PNAMC, nie
dokumentuje jedynie tekstów z czasopism – wówczas dublowałaby
znakomitą, obecnie retrokonwertowaną Bibliografię Bara – lecz umożliwia wyszukiwanie informacji według różnych kryteriów, łączenie
danych w kompleksy tematyczne, siatki relacyjne, umieszczanie fragmentów czy całych utworów, opatrywanie adnotacjami oraz – w dalszej perspektywie – wiązanie rekordów przy pomocy haseł tematycznych etc. Nadto, dzięki strukturze ułatwiającej grupowanie tekstów,
osadzamy w niej cyfrowe antologie poezji i krytyki poetyckiej epoki,
których zredagowanie stanowi dalekosiężny cel projektu. Innym celem bazy – oprócz typowo bibliograficznego – jest uporządkowanie
i efektywna prezentacja materiału przydatnego w przyszłych szczegółowych badaniach socjoliterackich czy socjokulturowych (np. nad statusem poety w epoce, mechanizmami marginalizacji dyskursu poetyckiego, grupami i instytucjami poetyckimi, geografią poetycką etc.). Praca
w obrębie Bazy PNAMC wymaga ciągłego rozwijania kompetencji
tzw. humanisty cyfrowego, co dodatkowo powiększa wartość przedsięwzięcia.
Budowie bazy danych towarzyszą cyklicznie seminaria, służące prezentacji i omawianiu wyników naszych bibliograficzno-dokumentalistycznych prac, a także ich wstępnej historycznoliterackiej systematyzacji.
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Słów kilka o tym, jak wyglądały działania zespołu u zarania pracy nad
bazą bibliograficznej. Po pierwsze – jeszcze w fazie „przedprojektowej”
– dokonaliśmy przeglądu i rekapitulacji stanu badań na temat poezji
II połowy XIX wieku, prezentując przy okazji kilka wycinkowych interpretacji i formułując szereg hipotez, będących zaczepieniem dla dalszej
refleksji badawczej. Ich punktem wyjścia stała się krytyczna lektura podręczników, syntez, kompendiów, opracowań szczegółowych, efektem
tej pracy jest między innymi wydany w 2012 roku 19 numer „Poznańskich Studiów Polonistycznych”: Poeci za bramą utopii, jak też robocza
bibliografia prac o poezji drugiej połowy XIX – tylko dla naszego użytku. Następnie, już na etapie projektowym, ale przed opracowaniem
modelu bazy, dokonaliśmy scalenia istniejących bibliografii czasopism
oraz stworzyliśmy listę ponad pół tysiąca periodyków trzech zaborów
(na tym etapie eliminowane były od razu dzienniki urzędowe, pisma
techniczne, medyczne, specjalistyczne); zebrane tytuły poddane zostały
kwerendzie rozpoznawczej. Na podstawie kwerendy punktowej oraz
opracowań bibliograficznych wstępnie oszacowaliśmy stopień nasycenia poszczególnych pism utworami poetyckimi i artykułami o poezji, po
czym ograniczono pole eksploracji do kilkudziesięciu tytułów o różnej częstotliwości wydawniczej. Następnie wybrane tytuły podzieliliśmy
między uczestników w celu poddania ich kompleksowej kwerendzie,
dokumentowania ich zawartości poetyckiej i rejestrowania jej w Bazie
w postaci rekordów bibliograficzno-materiałowych. W ramach przygotowań do tych zadań zespół opracował kwestionariusz badawczy, służący do odnotowywania, grupowania i opisu materiału tekstowego, oraz
opracowywał wystandaryzowany model rekordu.
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Do utworzenia bazy został zastosowany program Topincs, umożliwiający tworzenie map topik zgodnych ze standardem ISO 13250.
Dzięki rozpoczęciu współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym program jest udostępniany online dla wszystkich
uczestników projektu, co umożliwia pracę z dowolnej lokalizacji. Program Topincs pozwala na definiowanie typów topik wraz z przypisanymi im nazwami, rolami, wystąpieniami i asocjacjami. Definicje typów
topik są wykorzystywane do automatycznego generowania interfejsu użytkownika. Przyjęty w bazie model danych inspirował się modelem FRBR (podczas tworzenia modelu danych bazy istotną pomocą
służyli Marcin Werla i Justyna Walkowska z PCSS). W bazie są w tej
chwili zdefiniowane 33 typy topik, 31 typów asocjacji, 25 typów wystąpień, 12 typów nazw topik i 17 typów ról. Trzeba przy tym zaznaczyć, że nie są to dane nie podlegające zmianom, jako że jedną z najważniejszych zalet map topik jest możliwość modyfikowania stosowanego modelu danych w trakcie projektu, bez utraty danych zapisanych
przy użyciu jego wcześniejszej wersji. Ta cecha szczególnie predestynuje mapy topik do zastosowania w wieloletnich projektach badawczych,
w których, jak wiadomo, trudno na samym początku zdefiniować optymalny model opracowywania danych i docelowy model ich prezentacji.
Baza PNAMC jako pierwsza w Polsce humanistyczna baza danych oparta
na paradygmacie map topik stała się źródłem kolejnych realizacji. Doświadczenia zebrane podczas jej tworzenia zostały wykorzystane w bazie Bibliografii Przedmiotowej Adama Mickiewicza, zawierającej treść
kolejnego tomu Nowego Korbuta i w aktualnie tworzącej się bazie
pierwowzorów graficznych sztuki XVI i XVII wieku.
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