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W

ubiegáym roku na polskim rynku wydawniczym pojawiáy siĊ przekáady
dwóch bardzo interesujących publikacji poĞwiĊconych kulturze pisma i druku. Najpierw
ukazaáa siĊ KsiąĪka. NajpotĊĪniejszy przedmiot
naszych czasów zbadany od deski do deski1
Keitha Houstona, a kilka miesiĊcy póĨniej Galaktyka Gutenberga. Tworzenie czáowieka druku2
Marshalla McLuhana. O ile dzieáo kanadyjskiego myĞliciela byáo pozycją dáugo wyczekiwaną przez polskich czytelników, zwáaszcza tych
zainteresowanych historią mediów (polskie
táumaczenie ukazaáo siĊ bowiem niemal szeĞüdziesiąt lat po oÞcjalnej premierze), o tyle Houston jest autorem zdecydowanie mniej znanym
w naszym kraju. Kolejna róĪnica miĊdzy oboma
autorami dotyczy ich wyksztaácenia i perspektywy badawczej przyjmowanej podczas analiz
efektów pojawienia siĊ pisma oraz kolejnych
wynalazków sáuĪących przekazywaniu informacji. McLuhan jest jednym z najwaĪniejszych
medioznawców i badaczy kultury XX wieku,
którego poglądy i prace od kilku dekad wciąĪ
powodują intelektualny zamĊt w naukowym
i popularnonaukowym dyskursie. Houston,
z zawodu programista komputerowy, na swoim
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blogu Shady Characters3 nazywa siebie amatorem i samoukiem, a w wywiadzie przeprowadzonym przez KatarzynĊ Kazimierowską przyznaje, Īe pierwszym tekstem Ĩródáowym, z którego skorzystaá w pracy nad ksiąĪką byáa Wikipedia4. Ale najwaĪniejsza rozbieĪnoĞü miĊdzy
tymi wydawnictwami leĪy w zawartej w nich
ostatecznej interpretacji wynalazku Johannesa
Gutenberga. McLuhan, choü czĊsto uznawany
za wyjątkowo entuzjastycznego apologetĊ mediów, w Galaktyce kreĞli przygnĊbiającą wizjĊ
czáowieka druku, który nie zdaje sobie nawet
sprawy z wáasnego uwikáania w zdominowany
przez oko wizualny Ğwiat, stojący w opozycji
wobec prawdziwej ludzkiej natury. Houston
przedstawia zgoáa odmienny obraz. Dla niego
drukowana ksiąĪka jest owym tytuáowym najpotĊĪniejszym wytworem kultury, artefaktem,
który przez setki lat dowodziá wielkoĞci ludzkiego umysáu.
Oprócz wskazanych róĪnic w pracach obu
autorów istnieją takĪe znaczące podobieĔstwa.
Mam tu na myĞli przede wszystkim ich nastawienie wobec tworzenia naukowego wywodu
sensu stricto. W obu ksiąĪkach, choü dzielą je
dekady i przynajmniej jedno pokolenie badaczy
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kultury, waĪniejsze jest dotarcie do jak najwiĊkszej rzeszy odbiorców (bez wzglĊdu na ich wyksztaácenie czy wiek) niĪ aprobata Ğrodowiska
akademickiego. Pragnienie to najwyraĨniej objawia siĊ w sferze jĊzykowej, co bardziej szczegóáowo przedstawiĊ w dalszej czĊĞci tekstu.
Przedmiotem niniejszej recenzji jest oczywiĞcie
publikacja brytyjskiego autora, ale jestem przekonana, Īe zestawienie obu tych wydawnictw
moĪe daü interesujący, wielowymiarowy ogląd
na historiĊ, rolĊ oraz znaczenie ksiąĪki w toku
cywilizacyjnego rozwoju.
KsiąĪka jest podzielona na cztery rozdziaáy:
Strona, Tekst, Ilustracje i Forma, które skáadają siĊ z kilku podrozdziaáów. CaáoĞü zostaáa
uzupeániona wprowadzeniem, kolofonem oraz
imponującą liczbą przypisów i odniesieĔ Ĩródáowych (które zajmują ponad szeĞüdziesiąt
stron). Autor juĪ we WstĊpie bardzo wyraĨnie
okreĞla przedmiot swoich dociekaĔ: „To nie
jest ksiąĪka o e-bookach. To jest ksiąĪka o tych
cielesnych, które Īyáy wczeĞniej, uparcie analogowych ustrojstwach z papieru, farby, tektury i kleju, z którymi od tak dawna ĪyliĞmy i na
których polegaliĞmy. O ksiąĪkach, które mają
masĊ i zapach […] O tym cichym drapieĪniku,
który wypará gliniane tabliczki, zwoje papirusowe oraz tabliczki woskowe, by przekazaü
nam naszą historiĊ”5. Są to zatem rozwaĪania
na temat ksiąĪki jako przedmiotu Þzycznego,
wykonywanego z najróĪniejszych materiaáów,
którego karty moĪna rozwijaü, przewijaü bądĨ
przewracaü, czując ich materiĊ, ciĊĪar i zapach.
Houston oczywiĞcie zdaje sobie sprawĊ, Īe
gáówną formą wspóáczesnych ksiąĪek powoli
stają siĊ e-booki, a ich noĞnikiem czytniki, ale
wciąĪ z pewną nostalgią patrząc w przeszáoĞü,
traktuje je jako namiastkĊ czy nawet erzac
prawdziwej, to znaczy drukowanej, ksiąĪki.
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Pierwszy rozdziaá dotyczy przede wszystkim surowców, z jakich na przestrzeni dziejów
tworzono materiaáy piĞmiennicze, a nastĊpnie
róĪnego rodzaju ksiąĪki. Autor bardzo wnikliwie przedstawia w nim historiĊ dáugoletnich
poszukiwaĔ idealnego produktu: lekkiego,
trwaáego, dobrze trzymającego tusz, a przede
wszystkim taniego. „Splątana historia papieru,
strony i ksiąĪki nie zaczyna siĊ od […] królów-bogów czy ich wysokich mauzoleów, ale od
trzcin obÞcie porastających podmokáe brzegi
Nilu”6. I choü brak jakiejkolwiek staroĪytnej
wzmianki o jego wynalezieniu, to papirus w poáączeniu z hieroglifami byá pierwszą technologią informacyjną w Ğwiecie staroĪytnym. Papirus, wytwarzany z trzciny stanowiącej istotną
czĊĞü Īycia Egipcjan (wykonywano z niej równieĪ narzĊdzia, jedzenie, leki, tkaniny, meble,
a takĪe uĪywano jako opaáu), stanowi pierwszy
punkt na dáugiej liĞcie wynalazków tworzących
historiĊ ksiąĪki. Nie mogáaby ona powstaü bez
tego niezwykle trwaáego, giĊtkiego, a przede
wszystkim lekkiego materiaáu.
Autor omawia nastĊpnie proces wynalezienia i udoskonalania produkcji pergaminu, który
okreĞla jako zachwycający produkt krwawego,
naznaczonego cielesnoĞcią procesu wytwarzania, zawsze zaczynającego siĊ od Ğmierci zwierzĊcia. Pergamin dáugo byá ceniony za swoje
wáaĞciwoĞci piĞmiennicze: „[…] delikatna powierzchnia pisarska, zdolna znosiü pustynny
skwar i europejskie cháody przez wieki, nawet
tysiąclecia; medium za pomocą którego staroĪytni i Ğredniowieczni autorzy tworzyli najwiĊksze traktaty religijne, literackie i naukowe
swoich epok”7. Ale zostaá wyparty przez papier,
którego Ĩródáa – podobnie jak wiĊkszoĞci wynalazków związanych nie tylko z pismem – naleĪy poszukiwaü w Chinach. Początek chiĔskiego
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papieru wywodzi siĊ z kart wykonywanych
z bambusa. RoĞlina ta byáa dla ChiĔczyków
tym, czym dla Egipcjan trzcina papirusowa,
równieĪ robiono z niej bowiem wiĊkszoĞü
przedmiotów codziennego uĪytku. Houston
opisuje fascynującą drogĊ prowadzącą od stron
robionych z odpowiednio ciĊtego bambusowego pĊdu, po kolejne sposoby wytwarzania papieru z pulpy bĊdącej mieszaniną kory morwy
papierowej, konopnych Ğcinków, starych sieci
rybackich, wáosia zwierzĊcego itp. Szczególnie interesujący jest w tym kontekĞcie wątek
uwikáania kolejnych innowatorskich rozwiązaĔ
w dziedzinie wytwarzania materiaáów piĞmienniczych w intrygi i polityczne rozgrywki toczone na cesarskim dworze.
W Ğredniowieczu papier przewĊdrowaá
z Azji do Europy, ale nie dziĊki chiĔskim producentom, ale Arabom, którzy przeksztaácili
chaáupnicze metody jego wytwarzania w prawdziwy przemysá. Przez wsparcie islamskiego
kalifatu papier zacząá wypieraü pergamin, który do tej pory byá ulubionym materiaáem piĞmienniczym bogobojnych chrzeĞcijan. I choü
papieru dáugo uĪywano tylko do tworzenia
dokumentów poĞledniejszej rangi, otwarcie
pierwszej w Europie profesjonalnej papierni
w 1150 roku przypieczĊtowaáo powolny koniec
dominacji pergaminowych kart, stając siĊ jednoczeĞnie symbolicznym początkiem rozwoju
europejskiego rzemiosáa papierniczego. Przez
stulecia zmieniano receptury pulpy oraz sposoby jej utrwalania. Mechanizowano kolejne etapy wytwarzania, upraszczając i przyspieszając
produkcjĊ papierowych stronnic. Powstawaáy
kolejne patenty na „maszyny papiernicze”, które staáy siĊ symbolem technicznej rywalizacji
miĊdzy Stanami Zjednoczonymi a krajami starego kontynentu. Od XVIII wieku „ĝwiat krĊci
siĊ wokóá papieru. Na nim drukujemy ksiąĪki,
gazety i czasopisma, umowy i rachunki, Ğwia-
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dectwa urodzenia i akty zgonu, plakaty, mapy,
karty do gáosowania i paszporty, banknoty czeki, wizytówki i kartki z Īyczeniami, karty do
gry i gry planszowe, zdjĊcia i obrazy. W papier
pakujemy prezenty, robimy z niego menu, podkáadki pod szklanki, papierosy, bieliznĊ jednorazową, Þltry do kawy, papier Ğcierny, tapety,
talerze i kubki jednorazowe”8.
Rozdziaá drugi przedstawia historiĊ pisma
i przekazywanych za jego pomocą informacji
od klinowych znaków Sumerów ze staroĪytnej
Mezopotamii, egipskie hieroglify i pismo Fenicjan (od którego badacze wywodzą wspóáczesny alfabet), po najnowsze elektroniczne metody powielania tekstu. Równolegle z historią pisma rozwija siĊ teĪ historia medium, za pomocą
którego moĪna je utrwalaü: glina, róĪnego rodzaju atramenty i tusze stosowane do papirusu
i pergaminu, pĊdzelki i rylce Ğredniowiecznych
skrybów, farby drukarskie oraz wieloletnie prace nad stworzeniem optymalnej „maszyny drukującej”. ĝlady najwiĊkszych innowatorskich
osiągniĊü znów prowadzą czytelników do Chin,
ale – podobnie jak w przypadku papieru – z powodu wewnĊtrznych problemów politycznych
osiągniĊcia i w tej dziedzinie nie byáy rozpowszechniane poza granice cesarstwa.
NajwiĊksza czĊĞü tego rozdziaáu jest jednak poĞwiĊcona wynalazkowi Gutenberga oraz
kolejnym osiągniĊciom kontynuatorów jego
pracy. Houston szczegóáowo przedstawia takĪe aspekt spoáeczny i kulturowy pojawiania siĊ
kolejnych osiągniĊü techniki drukarskiej. DąĪenie do sáawy i bogactwa, które w znacznym
stopniu napĊdzaáy dziaáania sáynnego mincerza
z Moguncji, podzielali takĪe jego nastĊpcy, którzy dodatkowo musieli zmagaü siĊ nieznanymi
mu przeszkodami, takim jak sprzeciw związków zawodowych obawiających siĊ zwolnieĔ
zecerów, czy czytelników oburzonych zmianą
formatu ulubionej popoáudniówki. Autor przy-
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woáuje równieĪ interesujące, choü nieznane
szerszemu gronu ciekawostki, jak na przykáad
Þnansowe i mentorskie zaangaĪowanie pisarza
Samuela Clemensa, znanego lepiej jako Mark
Twain, w prace nad stworzeniem urządzenia do
skáadu, nad którym pracowaá jego znajomy James W. Paige. Opatentowana pod koniec XIX
wieku maszyna Paige Compositor, wykonująca
najbardziej uciąĪliwe dla czáowieka czynnoĞci
związane z przygotowaniem do druku: skáadanie, justowanie i rozbieranie poszczególnych
czcionek, byáa zbudowana z osiemnastu tysiĊcy elementów i siáą rzeczy czĊsto siĊ psuáa. Jej
záoĪonoĞü i rozmiar budziáy niechĊü wydawców gazet, którym Paige usiáowaá sprzedaü
swój projekt. Caáe przedsiĊwziĊcie skoĔczyáo
siĊ Þnansowym Þaskiem, doprowadzając Twaina niemalĪe do bankructwa. Stworzone w tym
samym czasie inne wynalazki uáatwiające
skáad, takie jak linotyp Ottmara Mergenthalera
i monotyp Tolberta Lanstona, nie podzieliáy na
szczĊĞcie losu maszyny Paige’a i na kilka dekad zawáadnĊáy Ğwiatem produkcji odbitek. Houston zauwaĪa nawet, Īe z duĪą dozą pewnoĞci
moĪna powiedzieü, Īe kaĪda ksiąĪka opublikowana miĊdzy 1900 a 1950 rokiem zostaáa wydrukowana za pomocą linotypu, monotypu lub
jakiegoĞ przypominającego je urządzenia. Natomiast „W poáowie dwudziestego wieku druk
odbitkowy wyhamowaá. Metoda drukarska uĪywana od ponad tysiąca lat – nakáadanie farby
na powierzchniĊ z wyciĊtymi literami i innymi
znakami – ustĊpowaáa miejsca wyraÞnowanym
technikom fotograÞcznym i litograÞcznym,
w których páyty „uczulano” tak by przyciągnĊáy
lub odpychaáy farbĊ, tworząc litery bądĨ ilustracje. […] Fotoskáad byá mechanicznym ostatnim
tchnieniem zecerstwa”9. Obecnie wykonywane bezgáoĞnie i elektronicznie teksty podczas
przygotowywania do druku nie wchodzą juĪ
w kontakt ze Ğwiatem Þzycznym. Wydrukowa-
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na ksiąĪka jest wprawdzie analogicznym artefaktem, ale jej tworzenie odbywa siĊ cyfrowo.
Pozostaáe czĊĞci publikacji Houstona dotyczą wizualnej strony ksiąĪek. Rozdziaá trzeci
przybliĪa czytelnikom Ğwiat ksiąĪkowych ilustracji, którego symboliczny początek wyznacza
pojawienie siĊ iluminowanego rĊkopisu. OczywiĞcie ilustracje pojawiaáy siĊ juĪ w staroĪytnoĞci, ale to praca Ğredniowiecznych skrybów na
kolejne stulecia wyznaczyáa drogĊ ozdabiania
i wzbogacania powielanego tekstu. W tej czĊĞci
równieĪ pojawia siĊ wątek chiĔski, związany
tym razem z wynalezieniem drzeworytu, który
przywĊdrowaá do Europy (prawdopodobnie)
dziĊki wyprawie Marco Polo. Na starym kontynencie drzeworyt staá siĊ nie tylko wyspecjalizowaną formą sztuki, uprawianej z wielkim powodzeniem przez Albrechta Dürera czy Hansa
Burgkmaira, ale przyczyniá siĊ równieĪ do rozwoju technik drukarskich. W powielaniu obrazów drewnianą páytĊ zastąpiono z czasem miedzianą, a tĊ – rzeĨbioną rĊcznie – wyparáy z masowego uĪycia osiągniĊcia chemii. W XVIII
wieku rynkiem wydawniczym zawáadnĊáa litograÞa i kamieĔ drukarski, a stąd juĪ tylko krok
dzieliá drukarzy od korzystania z osiągniĊü fotograÞi. Natomiast w ostatnim rozdziale autor
szczegóáowo przedstawia transformacjĊ formy,
w jakiej ksiąĪki pojawiaáy siĊ na przestrzeni
dziejów. TĊ skrupulatną podróĪ w czasie rozpoczyna w staroĪytnym Egipcie i poczynając od
papirusowych zwojów, przez woskowe tabliczki znalezione w Uluburun, kodeks z Nag Hammadi czy Ewangeliarz ĞwiĊtego Kutberta dociera do wspóáczesnej ksiąĪki w papierowej oprawie. Przedstawia zmiany w okreĞlaniu formatu
wydawnictw i drogĊ dojĞcia do miĊdzynarodowych, europejskich i amerykaĔskich ustaleĔ
w tej materii. A takĪe tajniki oprawiania ksiąĪek
za pomocą róĪnego rodzajów materiaáów, áącznie z doĞü makabrycznym, choü na szczĊĞcie

Recenzje

139

odosobnionym, przykáadem wykorzystywania
do tego celu ludzkiej skóry. „Przez dáugie lata
w historii rozwoju ksiąĪki podstawowe techniki
introligatorskie trwaáy w niemal niezmienionej
postaci. Twórcy ksiąĪek wprowadzali marginalne modyÞkacje, stopniowo doskonalili metody,
narzĊdzia i materiaáy, ale podstawy pozostawaáy takie same. Zmieniali siĊ natomiast adresaci
ksiąĪek oraz wyobraĪenie o tym, jak powinny
one wyglądaü” 10.
KsiąĪka Houstona jest wydawnictwem,
które moĪna poleciü wszystkim czytelnikom
zainteresowanym historią tego tytuáowego artefaktu. Jest to publikacja wielowymiarowa
i moĪna czytaü ją zarówno jako lekką lekturĊ
historyczną, jak i opis wnikliwych badaĔ materiaáów Ĩródáowych. Wspominaáam wczeĞniej,
Īe autor unika w niej naukowego Īargonu, uĪywając czĊsto sáów, które uznaü moĪna wrĊcz

10

za potoczne (np. „gacie” czy „szmaty”). Ale
ów zrozumiaáy dla wszystkich jĊzyk, przypominający ten z postów zamieszczanych na blogu autora, jest po prostu przyjĊtą przez niego
formą wyrazu pozwalającą na barwne opisy
przedstawianych faktów. Sáowa uznania naleĪą
siĊ teĪ táumaczowi Pawáowi Lipszycowi, który
zdoáaá uchwyciü ten lekki i przystĊpny sposób
budowania opowieĞci. Na koniec warto zwróciü
uwagĊ na wielką starannoĞü, z jaką wydano tĊ
ksiąĪkĊ. Pisze o tym sam autor, który w umieszczonym na koĔcu Kolofonie, naĞladując uznane
drukarskie tradycje, przedstawia wszystkie okolicznoĞci jej powstania: autorów kroju, papierniĊ, kolejnoĞü klejenia i zszywania woluminu,
wtajemniczając niejako czytelników w proces,
do którego najczĊĞciej nie mają dostĊpu.
Kalina Kukieáko-RogoziĔska
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taki na media i dziennikarzy, nie tylko
werbalne, aresztowania, a nawet zabójstwa dziennikarzy – jeszcze do niedawna czytaliĞmy o nich w prasie, a skrajne ich przypadki,
siedząc bezpiecznie w fotelu, mogliĞmy zobaczyü w telewizji. Dziaáo siĊ to w odlegáych
krajach Azji, Ameryki àaciĔskiej, Afryki czy
Bliskiego Wschodu. Europy to prawie nie dotyczyáo… Krwawy zamach na redakcjĊ „Charlie
Hebdo” w ParyĪu, ataki i aresztowania dziennikarzy w Turcji, Rosji i innych paĔstwach byáego

Związki Radzieckiego, ostatnio zaĞ zabójstwa
dziennikarzy Daphne Caruany Galizii na Malcie i Jána Kuciaka na Sáowacji, boleĞnie uĞwiadamiają, Īe walka z wolnym sáowem, Þzyczne
ataki na dziennikarzy, kneblowanie mediów
przekroczyáy granice demokratycznej Europy
ceniącej ich wolnoĞü.
Na wstĊpie juĪ zatem moĪna stwierdziü, Īe
obszerna, licząca blisko póá tysiąca stron publikacja Alicji Jaskierni Monitoring wolnoĞci mediów w Europie, poĞwiĊcona dotąd praktycznie

