
Krzysztof Migoń  
(Wrocław)

‘Kultura książki’ – wyrażenie potoczne,  

kategoria badawcza, czy specjalność naukowa?

Trudno zapewne ustalić, kiedy, gdzie i przez kogo po raz pierwszy użyte zo-
stało wyrażenie ‘kultura książki’. Jeszcze trudniej upewnić się, czy od początku 
miało oznaczać celowo sformułowane pojęcie księgoznawcze, to jest nazwę świa-
domie oznaczającą pewien obszar zjawisk związanych z książką i kulturą. Łatwo 
natomiast zauważyć, że w międzynarodowym i wielojęzycznym piśmiennictwie 
bibliologicznym zadomowiło się ono od kilkudziesięciu co najmniej lat, wystę-
puje coraz częściej i jest napełniane rozmaitymi treściami. Wyszło też poza naukę 
o książce, trafiło do innych nauk humanistycznych i do świadomości społecznej. 
Uchodzi widać za tak oczywiste, że z rzadka stanowi przedmiot refleksji teore-
tycznej, okazjonalnie tylko jest objaśniane, nie ma jednolitej wykładni znaczenio-
wej, nie mówiąc już o definicji.

Także autor niniejszego artykułu, posługując się od pewnego czasu określe-
niem ‘kultura książki’, używał go najpierw jedynie jako użytecznego narzędzia 
językowego pomagającego opisywać i rozumieć świat książek, a nie formułował 
explicite własnego rozumienia tego pojęcia, nie zastanawiał się głębiej nad moż-
liwymi jego znaczeniami, i – jak widać dzisiaj – ważnością. Mówiąc na przykład 
w 1986 r. na konferencji zorganizowanej w Uniwersytecie Warszawskim z okazji 
trzydziestej piątej rocznicy utworzenia studiów bibliotekoznawczych o niezbęd-
ności nauczania przyszłych pracowników książki w zakresie bibliologii ‘wiedzę 
o kulturze książki’ właściwie z bibliologią utożsamiał1. To lapidarne ujęcie było 
zgodne ze stanowiskiem Stefana Vrtela-Wierczyńskiego, który przedstawiając na 
IV Zjeździe Bibliotekarzy Polskich w 1936 r. program uniwersyteckiego studium 
bibliologii, był zdania, że miałby on objąć „całokształt kultury książkowej w prze-
szłości i teraźniejszości”2.

Z czasem ujawniła się jednak potrzeba sprecyzowania tego coraz częściej wy-
stępującego, a rozumianego rozmaicie, pojęcia. W okolicznościowym wystąpieniu 
podczas Wieczoru Laureatów Wrocławskich Promocji Dobrych Książek w Auli 
Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 5 grudnia 2002 r. mówiąc 
o tysiącletniej kulturze książki we Wrocławiu uważałem za konieczne wyjaśnić: 

1 K. Migoń, O potrzebie bibliologii na studiach bibliotekoznawczych. W: Kształcenie akademickie 
w zakresie księgoznawstwa, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej – przeszłość, teraźniejszość i przy- 
szłość. Pr. zbior. pod red. J. Wojakowskiego. Warszawa 1989, s. 21-33.

2 S. Vrtel-Wierczyński, Organizacja bibliografii polskiej. W: IV Zjazd Bibliotekarzy Polskich w War- 
szawie dnia 31 maja – 2 czerwca 1936 roku. Referaty. Warszawa 1936, s. 262-264.



48

„Użyty tu termin „kultura książki” zaczerpnięty został z arsenału pojęć biblio-
logii - nauki o książce; rozumiany jest podobnie jak określenia dotyczące innych 
zjawisk kultury, np. kultura literacka, teatralna, muzyczna. Oznacza ogół zjawisk 
i procesów, zasobów materialnych i duchowych związanych z książką. Książki 
w ruchu, w działaniu, pisane i czytane, sprzedawane i kupowane, gromadzone 
i niszczone, kochane i prześladowane, a także ich twórcy, właściciele i czytelni-
cy, tworzą specyficzną kulturę książki”3. Potem jeszcze parokrotnie miałem okazję 
wypowiadać się – w różnych okolicznościach i kontekstach – o ‘kulturze książki’ 
jako kategorii bibliologicznej i/lub paradygmacie badawczym4. 

Dawniejsze wypowiedzi o ‘kulturze książki’ zachowują swoje znaczenie. Tak-
że i moich nie chciałbym „odwoływać”. Widzę jednak potrzebę głębszej refleksji 
nad znaczeniem tego pojęcia i nad jego użytecznością. Sądzę, że spojrzenie z per-
spektywy międzynarodowej pozwoli lepiej zrozumieć jak kształtuje się stopniowo 
w bibliologii ta nowa kategoria poznawcza. Temu jest właśnie poświęcony niniej-
szy artykuł.

*

Najwcześniej i najszerzej pojęcie ‘kultura książki’ przyjęło się w słowackiej 
(‘knižná kultúra’) i węgierskiej (‘könyvkultúra’) literaturze księgoznawczej. Zna-
lazło się ono zarówno w pracach teoretycznych5 jak też w materiałowych opraco-
waniach historycznych6 i w opisach współczesnego świata książek7. Na poziomie 
teoretycznym najpełniejszą w piśmiennictwie słowackim wypowiedź o ‘kulturze 
książki’ znajdujemy u Gabrieli Žibritovej. Koncentrując się na specyfice badań hi-
storycznych w tym zakresie ich przedmiot określała ona następująco: „funkcja 

3 K. Migoń, Osobliwości wrocławskiej kultury książki. „Przegląd Uniwersytecki” 2002, nr 12, 
s. 32-34.

4 Por. m.in. Kultura książki. Program dla bibliologii i potrzeba dla studiów bibliotekoznawczych. W: 
Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie. Warszawa 2003 s. 11-20; O przedmiocie 
badań współczesnej bibliologii. „Konspekt. Pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie” nr 19 
lato 2004, s. 27-29; Bibliologia – nauka o kulturze książki. „Nauka” 2005, nr 2, s. 49-57; Bibliologia 
wśród innych nauk. Koncepcje, realizacje, perspektywy. W: Bibliologia. Problemy badawcze nauk huma- 
nistycznych. Pr. zbior. pod red. D. Kuźminy. Warszawa 2007, s. 13-24; Výskumná paradigma 
súčasnej bibliológie. W: Zborník Filozofickej Fakulty Univerzity Komenského. Knižničná a informačná 
veda. R. 21 Bratislava 2007, s. 15-24. 12 stycznia 2006 r. na inauguracyjnym posiedzeniu nowo 
powołanej Komisji Historii Książki i Bibliotek Komitetu Nauk Historycznych Polskiej Akademii 
Nauk w Warszawie w referacie pt. Sytuacja badawcza w historiografii książki ‘kulturę książki’ 
prezentowałem jako najbardziej dzisiaj obiecującą „szkołę badawczą” bibliologii historycznej 
w skali światowej.

5 Pierwszy prawdopodobnie A. A. Baník, O knihovede. W: Obežník Slovenskej národnej knižnice. 
Martin 1943, s. 35-38. Później m.in. Jozef Špetko, Otázky výskumu knižnej kultúry. W: Letopis 
Pamätníka slovenskej literatúry 1969. Martin 1970, s. 177-190; G. Žibritová, Metodologické problémy 
výskumu dejín knižnej kultúry. W: Informatika. T. 1. Bratislava 1973, s. 163-175 (Zborník Filozofickej 
fakulty Univerzity Komenského); Žibritová, Systém dejín knižnej kultúry. W: Kniha ‘85-’86. Martin 
1987, s. 63-75.

6 Dejiny knižnej kultúry v Košiciach do roku 1945. Tematická bibliografia. Zostavili J. Repčák, M. 
Mihóková. Košice 1981.

7 Np. uczestnicy seminarium na temat „Książka we wschodniej Słowacji w latach 1945-
1971” (Koszyce, 28 marca 1972) podejmowali problemy: „vývoj knižnej kultúry na východnom 
Slovensku v období budovania socializmu” i „význam problematiky knižnej kultúry v rozvinutej 
socialistickej spoločnosti”. Zob. Dejiny knižnej kultúry v Košiciach, dz. cyt., s. 7.
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książki i biblioteki w życiu społeczeństwa, czyli społeczna funkcja książki i bi-
blioteki. [...] Podstawową osią tak rozumianego przedmiotu będzie analiza rela-
cji między książką a odbiorcą”8. Dalej obszernie rozważa relacje między pojęciami 
‘historia kultury książki’, ‘historia komunikacji graficznej’, ‘historia komunika-
cji literackiej’, podejmuje kwestię metod badawczych i omawia warunki dalsze-
go rozwoju tego kierunku badawczego. Dostrzegając brak nieodzownej precyzji 
w określaniu pola badań nad kulturą książki9 widzi jednocześnie – na podstawie 
dotychczasowych wyników – pomyślne perspektywy dla tych badań. Poszerza-
ją one „o nowe elementy znane dotąd relacje między książką i biblioteką a społe-
czeństwem”, a przecież „każda dyscyplina naukowa ma tylko wtedy sens, kiedy 
uzupełnia ogólny obraz świat, kiedy nie jest wyizolowana, lecz twórczo włącza się 
do kompleksu nauk”; właśnie „historia kultury książki może ważnymi informa-
cjami wzbogacić historię kultury, sztuki, literatury”10. 

Ważną wypowiedź teoretyczną i metodologiczną o ‘historii kultury książki’ za-
warł Jozef Kuzmík we wstępie do swojej rozprawy Knižná kultúra na Slovensku 
v stredoveku a renesancii (Martin 1987). Centralnej (i tytułowej) kategorii nie uważa 
za odrębną dyscyplinę naukową, lecz za jednolitą kulturowohistoryczną synte-
zę najistotniejszych danych o rozwoju i oddziaływaniu książki w społeczeństwie 
w poszczególnych okresach historycznych11. Toteż historia kultury książki korzy-
sta z wyników badań różnych specjalności księgoznawczych i historycznych12. 
Studium historii kultury książki ma szczególne znaczenie dla poznania najstar-
szych dziejów kultury narodowej13.

Dzisiaj w Słowacji generalizujący termin ‘knižná kultúra’ jest powszechnie sto-
sowany i aprobowany. Historycznoksięgoznawcze wydawnictwo ciągłe Bibliote-
ki Narodowej w Martinie „Kniha” ma podtytuł „Zborník o problémoch a dejinách 
knižnej kultúry” i realizuje, między innymi, konsekwentny program badań i pu-
blikacji z zakresu regionalnej kultury książki. Wydawany również przez Biblio-
tekę Narodową fachowo-naukowy miesięcznik „Knižnica” określa w podtytule 
swoją problematykę: „Revue pre knihovnictvo a bibliografiu, knižnu kultúru [...]” 
i ma stały dział o takiej nazwie.

U autorów węgierskich (przede wszystkim Géza Sebestyén i Máté Kovács) 
pojęcie ‘kultura książki’ występuje najczęściej łącznie z ‘kulturą biblioteczną’ 
(‘könyv- és könyvtárkultúra’), a w poszerzonym ujęciu z określeniami ‘kultura pi-
sma’ i ‘kultura czytania’ (‘írás- és olvasás-, könyv- és könyvtárkultúra’). Sebestyén 

8 G. Žibritová, Metodologiczne problemy badań nad historią kultury książki. „Studia o Książce” 
1975, T. 5, s. 6.

9 Cytuje (dz. cyt., s. 4) definicję ze słownika terminów bibliotekarskich (Slovenská knihovnícká 
terminológia. Výkladový slovník. Martin 1965): „kultúra, knižná” – „dziedzina kultury, która obej- 
muje produkcję, rozpowszechnianie i użytkowanie książki jako narzędzia wychowania i kształ- 
cenia” (s. 7).

10 G. Žibritová, Metodologiczne problemy..., s. 7, 12.
11 J. Kuzmík, Knižná kultúra na Slovensku v stredoveku a renesancii. Martin 1987: „konštatujeme, 

že dejiny knižnej kultúry sú ucelenou kultúrnohistorickou syntézou najzákladnejších poznatkov 
o vývine a pôsobení knihy v rámci spoločnosti v jednotlivých historických obdobiach” (s. 5).

12 Tamże, s. 5-7.
13 Tamże, s. 8.
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pisał w 1961 r., że badania bibliologiczne (czyli bibliotekoznawcze, bo utożsamiał 
te terminy) „obejmują niewątpliwie kulturę pisma, czytania, książki i biblioteki 
jako całość i jej wzajemne związki z innymi zjawiskami i procesami społeczny-
mi”14. W centrum uwagi znajduje się przekaz drogą pisma i druku, jego poszcze-
gólne fazy (pisanie, czytanie), formy występowania (dzieło, wydanie, biblioteka), 
treść wyrażona przez środek przekazu, społeczne podstawy i powiązania pisma, 
książki i biblioteki15.

Do upowszechnienia pojęcia i terminu ‘könyv- és könyvtárkultúra’ w najwięk-
szym stopniu przyczynił się Máté Kovács; on też uczynił z niego wyrazistą katego-
rię badawczą pozwalającą w pracach księgo- i bibliotekoznawczych koncentrować 
się na książce i bibliotece jako aktywnych (dzisiaj powiedzielibyśmy – interaktyw-
nych) faktorach zjawisk społecznych i kulturowych. Koncepcję współczesnej ‘wę-
gierskiej kultury książki i biblioteki’ „w początkowej fazie socjalizmu” obszernie 
wyłożył w opracowaniu A magyar könyv- és könyvtárkultúra a szocialismus kezdeti 
szakaszában16, a w ujęciu historycznym zastosował ją w dwutomowej edycji źródeł 
odnoszących się do „książki i biblioteki w życiu społeczeństwa węgierskiego”17.

Pojęcie ‘kultura książki’ albo ‘kultura książkowa’ (‘culture du livre’, ‘culture 
livresque’) nie przyjęło się natomiast szerzej w piśmiennictwie frankofońskim. 
W najbardziej znanych koncepcjach bibliologii (Gabriel Peignot, Paul Otlet, Robert 
Estivals) jest ono nieobecne, choć proponowany zakres badań nad książką mieścić 
by się mógł z powodzeniem pod taką właśnie nazwą. Brakuje w nich generalizu-
jącego ujęcia fenomenu książki, które sprowadza się do – jednostronnej niekiedy 
– perspektywy bibliograficznej (Peignot), dokumentacyjnej (Otlet) albo komuni-
kacyjnej (Estivals). Także historycy książki realizujący rozległe programy badaw-
cze z rzadka posługują się tym pojęciem, a jeśli już, to raczej nie ci, którzy znajdu-
ją się w głównym nurcie francuskiej historiografii książki. Tym głównym nurtem 
jest wywodząca się z ducha „Annales” szkoła „L’Apparition du livre”18 (Lucien 
Febvre i Henri-Jean Martin), której przedstawiciele traktują książkę jako czynnik 
procesów zachodzących w kulturze i społeczeństwie, historię książki wiążą z hi-
storią społeczną i gospodarczą, i przyznają jej wysokie miejsce w historii (rozprze-
strzeniania się) idei i świadomości społecznej. W istocie rzeczy mamy więc do czy-
nienia z postrzeganiem i wielostronnym badaniem swoistej ‘kultury książki’, choć 
nie mamy samego pojęcia/terminu.

„Lekcja L’Apparition du livre”, jaką odebrali badacze brytyjscy, amerykańscy, 
australĳscy19, upewnia dzisiaj, że o ‘kulturę książki’ właśnie chodzi, i taką też for-

14 G. Sebestyén, A könyvtártudományi kutatás távlati tématikai terve. „Magyar Könyvszemle” 1961, 
R. 77, nr 1 spec., s. 21-22. Cyt. za: G. Žibritová, Z problematyki księgoznawstwa na Wegrzech. „Acta 
Universitatis Wratislaviensis” No 121 Bibliotekoznawstwo VI, Wrocław 1970, s. 108-109.

15 G. Žibritová, Z problematyki księgoznawstwa na Wegrzech..., s. 109-110.
16 Omówienie tamże, s. 110-114.
17 A könyv és könyvtár a  magyar társadalom életében. Red. M. Kovács. T. 1-2. Budapest 1963-1970.
18 Nazwa od tytułu wydanej w 1958 r. książki Febvre’a i Martina. Por. m.in. K. Migoń, Nowe 

modele i nowe osiągnięcia współczesnej historiografii książki. „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 
1988, R. 38, s. 227-239; J. Pirożyński, Nowe kierunki w zagranicznych badaniach nad dawną książką. 
„Historyka” 1996, T. 26, s. 71-87; H.-J. Martin, Histoire du livre imprimé. W: Dictionnaire encyclopédique 
du Livre. T. 2. Paris 2005, s. 477-478.

19 W. Kirsop, Literary history and book trade history. The Lesson of “L’Apparition du livre”. 
“Australian Journal of French Studies” 1979, R. XVI, s. 488-535.
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mułą określa się specyfikę stanowiska francuskiego. Przykładem, jednym z wielu, 
może być artykuł recenzyjny Jean-Pierre V. M. Hérubela, który przedstawiając an-
glojęzycznemu czytelnikowi książkę Bertranda Müllera Lucien Febvre, lecteur et cri-
tique (Paris 2003) nazwał terminami stosowanymi dzisiaj w nauce amerykańskiej 
pole badań nad książką wytyczone w L’Apparition du livre: ‘print culture’ i ‘book 
culture’20. Napisał też: “było to pierwsze pogłębione ujęcie pełnej kultury książki 
od początku do końca, od pisarza do drukarza, do księgarza, i w końcu do czytel-
nika” oraz „Kultura książki, historia bibliotek, kultura druku, jakkolwiek one są 
określane, mogą być dalej artykułowane i wzbogacane wiedzą i intelektualnym 
dorobkiem po raz pierwszy ujawnionym w historiograficznych koncepcjach Fe-
bvre’a”21. Na uwagę zasługuje także dostrzeżenie charakteryzującego francuską 
tradycję badawczą powiązania „book culture and history”22.

Charakterystyczne, że pojęcie ‘culture livresque’ pojawia się częściej w publi-
kacjach przełożonych na francuski z innych języków, jest więc do Francji impor-
towane. Tak na przykład było w przypadku tłumaczonej z hebrajskiego książki 
Shifry Baruchson-Arbib La culture livresque des juifs d’Italie à la fin de la Renaissance 
(Paris 2001)23 czy z języka słowackiego artykułu Evy Frimmovej Un champ de re-
cherche: l’histoire de la culture livresque en Slovaquie24. W specyficznym znaczeniu 
‘culture livresque’ występuje we francuskim przekładzie Semiotyki kultury rosyj-
skiej Lotmana: jako ‘książkowy’ (livresque) system lingwistyczny powiązany z tra-
dycją piśmienną, przeciwstawiany systemowi ‘nonlivresque’25.

W piśmiennictwie naukowym krajów frankofońskich przyjęły się natomiast 
szerzej pojęcia ‘cywilizacja piśmienna’ i ‘cywilizacja książki’, które uważać moż-
na za tożsame z ‘kulturą piśmienną’ i ‘kulturą książki’. To pierwsze wystąpiło po 
raz pierwszy „oficjalnie” w  tytule – i w koncepcji! – redagowanego przez Julien 
Caina tomu 18 pt. La Civilisation écrite metodycznej Encyclopédie française (1939). 
W ostatnich latach obserwujemy coraz częstsze użycie wyrażenia ‘historia i cywi-
lizacja książki’ (tak na przykład w tytule wydawanego od 2005 r. przez Frédérica 
Barbiera rocznika „Histoire et civilisation du livre – revue internationale”). Mamy 
wreszcie stosowane w odpowiednich kontekstach zbliżone i/lub komplementarne 
pojęcie ‘dziedzictwo książkowe’ (patrimoine livresque). Zróżnicowanie termino-

20 J.-P. V.M. Hérubel, Historiography’s Horizon and Imperative: The Legacy of Febvrian Annales and 
Library History as Cultural History. “Libraries & Culture” vol. 39, nr 3 Summer 2004, s. 293-312.

21 Tamże, s. 299: „it was the first penetrating exposition of the entire production of book culture 
from beginning to end, from writer, to printer, to seller, and finally to reader”; “Book culture, 
library history, print culture, however they are defined, can be further articulated and enriched 
by the knowledge and intellectual contributions first broached by Febvre’s historiographic 
intentions”.

22 Tamże, s. 308, przypis 16. Zob. też R. Chartier: Frenchness in the History of the Book: From the 
History of Publishing to the History of Reading. “Proceedings of the American Antiquarian Society” 
1987, R. 97, s. 299-329.

23 F. Bregoli w recenzji na łamach „Jewish Quarterly Review” (vol. 96 nr 3 Summer 2006, s. 450-
452) podkreśla, że w tym studium „Jewish reading culture” [zatem do tego ma sprowadzać się 
‘culture livresque’?] zastosowano metody ilościowe wypracowane przez francuską szkołę „Livre 
et société” Fureta. 

24 „Revue Française d’Histoire du Livre” 1998, nr 98-99, s. 152-177.
25 I. Lotman, Sémiotique de la culture russe. Paris 1990, s. 364.
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logiczne uwarunkowane tradycją i wyczuciem językowym uwidacznia się często 
w tłumaczeniach i w paralelnym nazewnictwie: na przykład w dwujęzycznej Ka-
nadzie stowarzyszenie bibliologiczne Canadian Association for the Study of Book 
Culture (CASBC) po francusku nazywa się Association Canadienne pour l’étude 
de l’histoire du livre (ACÉHL).

W niemieckim piśmiennictwie bibliologicznym najpełniej o ‘kulturze książki’ 
wypowiedział się Paul Raabe26. Wypowiedź ta ma dla nas (i dla dalszej ekspan-
sji pojęcia ‘kultura książki’) znaczenie szczególne. Jej ważność wynika nie tylko 
z uporządkowanego bogactwa zawartych w niej myśli i z przedstawionych rozle-
głych perspektyw badawczych integrowanych formułą ‘kultura książki’. Nie bez 
znaczenia jest też osoba autora oraz miejsce i czas prezentacji. Wybitny uczony, 
doświadczony historyk literatury i historyk książki o ogromnym dorobku nauko-
wym, wieloletni dyrektor Herzog August Bibliothek w Wolfenbü&el, o znacze-
niu kultury książki w Europie mówił na wielkiej międzynarodowej konferencji 
zorganizowanej w roku Gutenbergowskim w Moguncji (3–7 lipca 2000 r.). Treść 
tego okolicznościowego wystąpienia zestawiona z wcześniejszymi publikacjami 
Raabego pokazuje drogę, po której zmierzał do generalizującej koncepcji ‘kultury 
książki’. Jego opublikowana w ostatecznej postaci w 1984 r. programowa rozpra-
wa Die Geschichte des Buchwesens. Probleme einer Forschungsaufgabe27 zawierała celną 
charakterystykę potencjału historycznego księgoznawstwa, ale nie zapowiadała 
nawet dalszej ewolucji stanowiska autora. W Moguncji przed audytorium kilkuset 
księgoznawców z całego świata wygłosił apologię książki jako instrumentu kul-
tury, a do historyków książki skierował apel o legitymizację współczesnej kultury 
książki poprzez badanie jej przeszłości. Zdając sobie doskonale sprawę z nowo-
ści wprowadzonego przezeń i konsekwentnie używanego terminu ‘Buchkultur’ 
mówił: „Pojęcie ‘kultura książki’ zabrzmi gościom mówiącym po angielsku egzo-
tycznie i dziwnie. ‘Society for the History of Authorship, Reading and Publishing’ 
mogłoby chyba nazywać się ‘Society for the History of Book Culture’. Ale może 
któregoś dnia Anglicy i Amerykanie przejmą to pojęcie z niemieckiego jako wy-
raz obcy, jak na przykład stało się z wyrazami ‘Kindergarten’ i ‘Blitzkrieg’”28. Da-
lej zauważył, że „wyraz ‘Buchkultur’ stał się modny od dwudziestu lat, gdy stał 
się przeciwieństwem Nowych Mediów”29. Dla samego Raabego ‘Buchkultur’ to 
„historycznie ukształtowana, obejmująca znaczną część życia kulturalnego, żywo 
oddziałująca całość i obecność świata książek, [...] centrum kultury książki stano-

26 P. Raabe, Die Bedeutung der Buchkultur für Europa. „Gutenberg-Jahrbuch” 2001, Jg. 76, s. 27-35.
27 W: P. Raabe, Bücherlust und Lesefreuden. Beiträge zur Geschichte des Buchwesens im 18. und 

frühen 19. Jahrhundert. Stu&gart 1984 s. 1-20. Tekst w różnych redakcjach i pod różnymi tytułami 
był wcześniej wydany trzykrotnie w 1976 r. (por. tamże, s. 330).

28 P. Raabe, Die Bedeutung der Buchkultur..., s. 27: “Der Begriff der ‘Buchkultur’ wird für die 
englisch sprechenden Gäste exotisch und abenteuerlich klingen. Eine ‘Society for the History 
of Authorship, Reading and Publishing’ wird sich kaum als ‘Society for the History of Book 
Culture’nennen können. Aber vielleicht werden die Engländer und Amerikaner den Begriff eines 
Tages als Fremdwort aus dem Deutschen übernehmen, wie sie es beispielweise mit Worten wie 
‘Kindergarten’ oder ‘Blitzkrieg’ getan haben”.

29 Tamże, „das Wort Buchkultur ist ein Modewort geworden, das sich vor zwanzig Jahren als 
Antithese zu dem Begriff der Neuen Medien einstellte”.
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wi produkcja, rozpowszechnianie i funkcjonowanie książek”30. Europejską kulturę 
książki natomiast rozumie jako sumę narodowych obecności w książkach31.

‘Kultura książki’ jako uogólniające pojęcie i zarazem pewna orientacja badawcza, 
bardzo zresztą zróżnicowana, występuje w warsztacie niemieckich księgoznaw-
ców już od dawna. Hamburskie towarzystwo bibliofilów Maximilian–Gesellscha$ 
zatytułowało tak imponujące dwutomowe dzieło o książce XV- i XVI-wiecznej32, 
internetowe czasopismo recenzyjne „IASL online” związane z renomowanym pe-
riodykiem „Internationales Archiv für Sozialgeschichte der deutschen Literatur” 
notuje dziesiątki wystąpień pojęcia ‘Buchkultur’ w tytułach i tekstach publikacji 
z ostatnich lat33. Austriackie wydawnictwo Akademische Druck- und Veragsan-
stalt w Grazu realizuje od kilku lat monumentalną dziewięciotomową edycję Ge-
schichte der Buchkultur, obejmującą w kolejnych tomach (ukazały się dotąd dwa) 
dzieje książki od starożytności grecko-rzymskiej po wiek XX.

Nie do końca miał rację Paul Raabe mówiąc i pisząc, że ‘kultura książki’ może 
wydawać się na gruncie języka angielskiego dziwacznym neologizmem. Wyra-
żenie to występuje, choć przyznać trzeba – nieczęsto, zarówno w piśmiennictwie 
profesjonalnym jak i w języku potocznym. Nie sposób objaśnić w pełni przyczyny 
nieakceptowania terminu. Może powodem jest pewien niedorozwój ogólnej kon-
cepcji nauki o książce w piśmiennictwie anglojęzycznym? Z ‘bibliography’ i ‘li-
brary science’ od niedawna dopiero wyłaniają się ‘book science’, ‘book research’, 
‘book studies’, ‘book history’, a stąd właśnie prowadzi droga do generalizującego 
ujęcia ‘book culture’. Żywa w świecie angloamerykańskim reakcja na propozycje 
badawcze francuskiej szkoły historiografii książki wskazuje na postępujące zmia-
ny paradygmatu badawczego. Prawdopodobieństwo takiego wyjaśnienia zwięk-
sza używanie od wielu lat pojęć ‘kultura piśmienna’ (‘script culture’, ‘wri+en cul-
ture’), ‘kultura rękopiśmienna’ (‘manuscript culture’) i ‘kultura druku’ (‘print 
culture’). Wskazuje to z jednej strony na osobne postrzeganie dorobku fazy skryp-
tograficznej i typograficznej w kulturze książki, ale z drugiej poprzez położenie 
akcentu na sposobie zapisu – pismo odręczne (script, writing) wobec druku (print, 
printed ma+er) – umożliwia dalekie wyjścia poza książkę w ścisłym rozumieniu, 
w kierunku ujęcia całej ‘kultury piśmiennej’, od jej postaci najdawniejszych po za-
pis elektroniczny.

Nie może być wszakże wątpliwości, że – przy odmiennej terminologii – w pro-
wadzonych dzisiaj badaniach nad książką dawną i współczesną przyjmuje się po-
wszechnie perspektywę kulturową. Widać to szczególnie w wielkich projektach 
badawczych i edytorskich jak realizowany przez American Antiquarian Society 
„Program in the History of the Book in American Culture”, The Cambridge Histo-
ry of the Book in Britain (dotąd pięć tomów), 4-tomowa The Edinburgh History of the 

30 Tamże, „die historisch gewachsene, einen großen Teil kulturellen Lebens abdeckende, 
lebendig wirkende Totalität und Präsenz der Welt der Bücher” [...] Als Kern der Buchkultur ist 
die Herstellung, Verbreitung und der Vertrieb des Buches zu verstehen...”.

31 Tamże, s. 35: „So ist die europäische Buchkultur als Summe nationaler Präsenz in den 
Büchern zu verstehen”.

32 Die Buchkultur im 15. und 16. Jahrhundert. Hrsg. vom Vorstand der Maximilian-Gesellscha$ 
und Barbara Tiemann. [Cz. 1-2]. Hamburg 1995-1999.

33 [dostęp 14.06.2009]. Tryb dostępu: www.iaslonline.de. 
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Book in Scotland, 5-tomowa History of the Irish Book. Centrum Książki w amery-Centrum Książki w amery-
kańskiej Bibliotece Kongresu ma za zadanie “promocję książek, czytania i kultury 
książki”34.

Jednocześnie nie można nie zauważyć, że w literaturze anglojęzycznej z zakre-
su historii książki pojęcie ‘book culture’ pojawia się stosunkowo rzadko. W mia-
rodajnych publikacjach akademickich, na przykład Davida Finkelsteina, Alistaira 
McCleery’ego, Simona Eliota, Jonathana Rose’a35, spotykamy raczej – jako swoisty 
ekwiwalent – kategorię ‘print culture’36. Poszukując zastosowań terminu ‘book cul-
ture’ w piśmiennictwie drukowanym i elektronicznym znajdujemy wszakże nie-
mało – od naukowej literatury historycznej po publicystykę odnoszącą się do za-
gadnień współczesnych, od kultury książki świata zachodniego po „egzotykę”.

Problem kulturowych aspektów i związków książki podejmowany jest od daw-
na w księgoznawstwie rosyjskim. Zalążki tej aparatury pojęciowej, która dała 
w ostatnich latach obszernie uzasadnioną koncepcję ‘kultury książki’ znajduje-
my już u autorów dawniejszych, przede wszystkim w pracach teoretycznych i hi-
storycznych Michaiła Kufajewa. Książka stanowi według niego „żywy i aktywny 
faktor kultury”, a jako składnik procesu historycznego uwarunkowana jest „sze-
regiem zjawisk sprawczych i towarzyszących narodzinom i rozwojowi książki”. 
Te zjawiska Kufajew nazwał ‘faktorami książki’; szczegółowo wyliczone w ośmiu 
punktach wyznaczają podstawy i ramy kultury książki w każdej epoce37.

Z ważniejszych nowszych wypowiedzi na interesujący nas temat przypo-
mnĳmy referat Aleksandra Mylnikowa na trzeciej wszechzwiązkowej konferencji 
księgoznawczej w Moskwie w 1977 r. pt. Książka i kultura. Autor postawił w nim 
kwestię miejsca książki w systemie kultury i zastanawiał się nad możliwościami 
zbadania „prawidłowości rozwoju książki i kultury książkowej w całości”38.

Kategorii ‘kultura książki’ długo jednak nie było „oficjalnie”. Nie ma jej w obu 
redakcjach akademickiego podręcznika księgoznawstwa Alisy Biełowickiej39, nie 
ma też w dwóch wydaniach encyklopedii księgoznawczej40. W tej drugiej pojawia 
się wprawdzie hasło ‘kultura knigi’, ale zdefiniowane jest jako „pojęcie [z zakresu] 
praktyki wydawniczej, a także teoretyczna koncepcja harmonĳnej zgodności tre-

34 J. Y. Cole, The Center for the Book in the Library of Congress and the promotion of books, reading, and 
book culture. W: Encyclopedia of Library and Information Science. New York 1992, vol. 49 (= Suppl. 12), 
s. 59-71.

35 D. Finkelstein, Alistair McCleery (ed.), The Book History Reader. London – New York 2002 
(reprinted 2003, 2004); Finkelstein, McCleery, An Introduction to Book History. London – New York 
2005 (reprinted 2006); S. Eliot, J. Rose (ed.), A Companion to the History of the Book. Oxford 2007.

36 Finkelstein i McCleery (An Introduction to Book History) określają ją jako “An alternative 
way [!] of describing book history studies, emphasizing the production, distribution, reception, 
and social relationships of print to culture, framed particularly within the context of social 
communication structures and studies” (s. 139-140).

37 М. Н. Куфаев, Проблемы философии книги (Опыт введения в историю книги). W: Sertum 
bibliologicum в честь [...] А. И. Малеина. Петербург 1922, s. 22-38. Wydane także w: Куфаев, 
Избранное. Труды по книговедению и библиографоведению. Москва 1981, s. 21-38.

38 А. С. Мыльников, Қніга і қультура. W: Қніга і қультура. Москва 1979, s. 3-16, cytat ze s. 15.
39 А. А. Беловицкая, Общее книговедение. Москва 1987; taż, Книговедение. Общее книговедение. 

Москва 2007.
40 Книговедение. Энциклопедический словарь. Москва 1981; Книга. Энциклопедия. Москва 1999.
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ści książki i jej formy, co osiąga się za pomocą określonych środków i sposobów”41. 
Tu podkreślmy, że – zazwyczaj, ale nie zawsze! – rosyjscy autorzy tak właśnie roz-
różniają zakresy pojęć ‘kniżnaja kultura’ i ‘kultura knigi’.

W obecnej dekadzie, mniej więcej od lat 2002-2003, następuje szybka i grun-
towna zmiana w aplikacji pojęcia ‘kultura książki’ i dalsze jego precyzowanie. 
Rolę lidera pełni członek-korespondent Rosyjskiej Akademii Nauk, dyrektor wy-
dawnictwa „Nauka” i jednocześnie powiązanego z nim Centrum badań nad histo-
rią kultury książki42, Władimir Iwanowicz Wasiliew, autor licznych prac z teorii i 
metodologii księgoznawstwa43. Wydawnictwo „Nauka” w 2004 r. zakłada serię 
„Kniżnaja kultura w mirowom sociumie. Teorĳa, istorĳa, praktika”, a czołowy ro-
syjski periodyk księgoznawczy „Kniga” od tomu 86 (2007) wprowadza stały dział 
„Historia książki i kultury książki”.

Zorganizowana przez RAN dwunasta międzynarodowa konferencja księgo-
znawcza (Moskwa, 28-30 kwietnia 2009 r.) pod nazwą „Nauka o książce. Tradycje 
i innowacje” właśnie ‘kulturę książki’ postawiła w centrum uwagi44. Konferencja 
była okazją do prezentacji różnych koncepcji ‘kultury książki’ w skali międzyna-
rodowej (gospodarze doskonale znają dorobek autorów zagranicznych!) i w sze-
rokim zakresie pokazała wartość tej perspektywy badawczej w nauce. Nie sposób 
nie zgodzić się z główną tezą pierwszego referatu plenarnego przygotowanego 
przez Borysa Lenskiego, redaktora naczelnego „Knigi”, i Władimira Wasiliewa, że 
‘kultura książki’ stała się już „interdyscyplinarnym kierunkiem naukowym”45. 

W pewnym związku z sytuacją w księgoznawstwie rosyjskim, ale i z wyraźnie 
odmiennymi akcentami, kategoria ‘kultura książki’ (‘кнiжная культура’) wystę-кнiжная культура’) wystę-iжная культура’) wystę-жная культура’) wystę- культура’) wystę-культура’) wystę-’) wystę-
puje, od pewnego czasu konsekwentnie, w piśmiennictwie białoruskim. Najwięk-
szą rolę w promocji tego pojęcia i organizacji badań pod takim hasłem odgrywa-
ją Biblioteka Narodowa Białorusi i Białoruski Państwowy Uniwersytet Kultury 
i Sztuki. Zwróćmy uwagę na materiały dwóch konferencji księgoznawczych (2006 
i 2007) zorganizowanych przez Uniwersytet Kultury, a w nich m.in. na prace Mi-
koły Nikołajewa, Łarysy Dounar, Tamary Samajluk, Tacciany Sapiehy46.

Stopniowe rozprzestrzenianie się pojęcia i terminu ‘kultura książki’ wyrażające-
go pewną postawę badawczą w nauce o książce, a także rozumienie różnorodnych 
funkcji, jakie książka pełni w społeczeństwie, obserwujemy obecnie w wielu już 
krajach i językach. W Hiszpanii i w Ameryce Łacińskiej ‘cultura del libro’ utrwa-
la się od lat osiemdziesiątych XX w., kiedy madrycka fundacja Germán Sánchez 
Ruipérez zaczęła publikować serię wydawniczą „Biblioteca del libro”. Jej pierw-

41 B. E. Барыкин, Культура книги. W: Книга. Энциклопедия. Москва 1999, s. 354.
42 Oryginalna nazwa: Научный центр исследований истории книжной культуры.
43 M.in. В. И. Васильев, История книжной культуры. Теоретико-методологические аспекты. 

Москва 2004; tenże, Книжная культура на пространстве СНГ. W: Книга. Т. 89, 2009, s. 5-22.
44 Por. materiały konferencji pt. Наука о книге. Традиции и инновации. Москва 2009 T. 1-4 

(t. 1-2 streszczenia referatów, t. 3 wykaz zawartości tomów 1-90 „Knigi” <1959-2009>, t. 4 program 
i spis uczestników).

45 Б. В. Ленский, В. И. Васильев, Книговедение. Книжная культура. Книгоиздание (История 
и современность). Москва 2009, zwłaszcza s. 16-29.

46 Беларуская кнiга ў кантэксце сусветнай кнiжнай культуры. Зборнiк навуковых артыкулаў. 
Частка 1-2. Мiнск 2006; [Toż] Выпуск 2. Мiнск 2008.
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szy tom pt. La cultura del libro (1983) zawierał eseje o wielorakich aspektach, prze-
jawach i „zastosowaniach” ‘kultury książki (pluralizm i jedność kulturalna Hisz-
panii, książka hispanoamerykańska, formowanie jednostki, książka w oświacie, 
nauce, religii, filozofii, prawie, sztuce, teatrze itd.); mieścił także wypowiedź pro-
gramową o specyfice kultury książki w zestawieniu z kulturą audiowizualną47. 
Dzisiaj seria „Biblioteca del libro” liczy blisko sto tomów i daje szeroką panoramę 
kultury książki, dawnej i współczesnej. Określenie ‘kultura książki’ stało się wy-
rażeniem potocznym, podobnie jak pojęcia ‘tradición cultural del libro’ czy ‘civi-
lización del libro’. 

W połowie lat dziewięćdziesiątych XX w. pojęcia ‘kultura książki’ nie znaj-
dujemy jeszcze w estońskim słowniku terminologii księgo- i bibliotekoznawczej 
(z ekwiwalentami angielskimi, niemieckimi, fińskimi i rosyjskimi)48, ale już w kil-
ka lat później Tiiu Reimo wydała rozprawę o kulturze książki (’raamatukultuur’) 
w Tallinnie w drugiej połowie XVIII w.49 Jak pisze jej autorka, „monografia ta obej-
muje wszystkie fazy komunikacji książkowej”50. W tym też duchu profesor Re-
imo przedstawiała program badań nad „Estonian book culture” w referacie Past 
and present of the book history in Estonia: what and how to study  na konferencji w Tal-
linnie w październiku 2005 r. Z kolei do litewskiej literatury księgoznawczej po-
jęcie (‘knygos kultūra’) weszło szerzej za sprawą Paula Raabego, którego – wyżej 
przytoczony - artykuł o znaczeniu kultury książki w Europie opublikowano w li-
tewskim przekładzie w czasopiśmie „Knygotyra”51. Od kilku lat termin występuje 
już częściej, m.in. w rozprawach teoretycznych52, w publicystyce kulturalnej53, tra-
fił też do akademickiego podręcznika księgoznawstwa54.

*

Jednoznaczna odpowiedź na zadane w tytule niniejszego artykułu pytanie nie 
jest łatwa. Przedstawiona powyżej egzemplifikacja jest bowiem daleka od kom-
pletności i nie obejmuje całego światowego piśmiennictwa, w którym w różnych 
językach, ujęciach i wariantach występuje wyrażenie ‘kultura książki’. Niemal 
każde przytoczenie tego pojęcia wymagałoby obszernego komentarza uwzględ-
niającego odpowiedni kontekst językowy, frekwencję w piśmiennictwie, tradycję 
terminologiczną. Zamiarem autora nie była tak szczegółowa prezentacja proble-
mu, która skądinąd mogłaby być pożyteczna, choć niezmiernie trudna do wyko-
nania, w ramach zaplanowanej niewielkiej objętości zwłaszcza.

47 F. Lázaro Carreter, Entre dos galaxias: Cultura del libro y cultura audiovisual. W: La Cultura del 
libro. 2a edición ampliada. Madrid 1988, s. 13-27.

48 Raamatukogusõnastik II. M. Randma, Raamat. Raamatukogu. Tallinn 1995.
49 T. Reimo, Raamatukultuur Tallinnas 18. sajandi teisel poolel. Tallinn 2001.
50 T. Reimo, Historical Perspectives in Library and Information Science Research in the Nordic and 

Baltic Countries. „Library History” vol. 24, nr 2, June 2008, s. 110: „monograph following all phases 
of the book communication”.

51 P. Raabe, Knygos kultūros reikšmė Europai. „Knygotyra” 2002, T. 39, s. 84-96.
52 V. Berenis, Knygos kultūra ir mentalitetų istoriniai tyrimai. „Knygotyra” 2003, T. 41, s. 44-53.
53 Por. serię wywiadów z bibliologami z kilku krajów, które w czasopiśmie „Mokslo Lietuva” 

opublikował G. Zemlickas, następnie wydanych w formie książkowej pt. Knygos ir bibliofilĳos 
kultūra. Svarstymai ir mintys. Vilnius 2005.

54 Aušra Navickienė w Knygotyra (Vilnius 2006, s. 46).
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Sądzić jednak można, że artykuł ujawnia pewne tendencje w światowym pi-
śmiennictwie bibliologicznym, nie tylko nazewnicze, ale też teoretyczne i meto-
dologiczne:

1. Utrwalają się, ale i przyjmują różnorodne znaczenia, pojęciowe zbitki ‘książ-
ka i kultura’, ‘książka w kulturze’, ‘książka instrumentem kultury’ itp.

2. Z wyrażeń potocznych – bo takim też jest ‘kultura książki’ – stają się one 
stopniowo i z różnym powodzeniem kategoriami badawczymi pozwalającymi na 
nowe spojrzenie na świat książek.

3. W poszukiwaniu coraz efektywniejszych paradygmatów badawczych w bi-
bliologii po kategorię ‘kultura książki’ sięgnęli przede wszystkim historycy książki.

4. ‘Kultura książki’, tak dawnej, jak i współczesnej, jest traktowana zazwyczaj 
jako ogół zjawisk i procesów powiązanych z książką, a występujących w kulturze 
i społeczeństwie w danym czasie i miejscu.

5. Dążenie do takiej systemowej syntezy każe niektórym badaczom upatrywać 
w ‘kulturze książki’ swoiście autonomiczną specjalność badawczą.

6. Stosowanie kategorii ‘kultura książki’ w praktyce badawczej pozwala osią-
gać nowe wyniki, umożliwia nowe interpretacje i zwiększa zainteresowanie książ-
ką zarówno w nauce jak i w życiu publicznym.

Od autora
Napisany w połowie 2009 r. artykuł był podstawą zmienionej i poszerzonej 

wersji, która ukazała się w języku białoruskim: 
К. Мiгань [K. Migoń], Кнiжная культура – спроба акрэслення паняцця як 

навуковай катэгорыi. W: Беларуская кнiга ў кантэксце сусветнай кнiжнай навуковай 
катэгорыi: гiсторыя i сучаснасць : зб. навук. арт. вып. 3, склад. Л. I. Доўнар (адказ. 
рэд.), Т. А. Самайлюк. Мiнск 2011 Беларус. дзярж. ун-т культуры i мастацтваў, 
s. 17-39.


