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W ubieg ym roku na polskim rynku wy-

dawniczym pojawi y si  przek ady 

dwóch bardzo interesuj cych publikacji po-

wi conych kulturze pisma i druku. Najpierw 

ukaza a si  Ksi ka. Najpot niejszy przedmiot 

naszych czasów zbadany od deski do deski1 

Keitha Houstona, a kilka miesi cy pó niej Galak-

tyka Gutenberga. Tworzenie cz owieka druku2 

Marshalla McLuhana. O ile dzie o kanadyjskie-

go my liciela by o pozycj  d ugo wyczekiwa-

n  przez polskich czytelników, zw aszcza tych 

zainteresowanych histori  mediów (polskie 

t umaczenie ukaza o si  bowiem niemal sze -

dziesi t lat po oÞ cjalnej premierze), o tyle Ho-

uston jest autorem zdecydowanie mniej znanym 

w naszym kraju. Kolejna ró nica mi dzy oboma 

autorami dotyczy ich wykszta cenia i perspek-

tywy badawczej przyjmowanej podczas analiz 

efektów pojawienia si  pisma oraz kolejnych 

wynalazków s u cych przekazywaniu infor-

macji. McLuhan jest jednym z najwa niejszych 

medioznawców i badaczy kultury XX wieku, 

którego pogl dy i prace od kilku dekad wci  

powoduj  intelektualny zam t w naukowym 

i popularnonaukowym dyskursie. Houston, 

z zawodu programista komputerowy, na swoim 

blogu Shady Characters3 nazywa siebie amato-

rem i samoukiem, a w wywiadzie przeprowa-

dzonym przez Katarzyn  Kazimierowsk  przy-

znaje, e pierwszym tekstem ród owym, z któ-

rego skorzysta  w pracy nad ksi k  by a Wiki-

pedia4. Ale najwa niejsza rozbie no  mi dzy 

tymi wydawnictwami le y w zawartej w nich 

ostatecznej interpretacji wynalazku Johannesa 

Gutenberga. McLuhan, cho  cz sto uznawany 

za wyj tkowo entuzjastycznego apologet  me-

diów, w Galaktyce kre li przygn biaj c  wizj  

cz owieka druku, który nie zdaje sobie nawet 

sprawy z w asnego uwik ania w zdominowany 

przez oko wizualny wiat, stoj cy w opozycji 

wobec prawdziwej ludzkiej natury. Houston 

przedstawia zgo a odmienny obraz. Dla niego 

drukowana ksi ka jest owym tytu owym naj-

pot niejszym wytworem kultury, artefaktem, 

który przez setki lat dowodzi  wielko ci ludz-

kiego umys u.

Oprócz wskazanych ró nic w pracach obu 

autorów istniej  tak e znacz ce podobie stwa. 

Mam tu na my li przede wszystkim ich nasta-

wienie wobec tworzenia naukowego wywodu 

sensu stricto. W obu ksi kach, cho  dziel  je 

dekady i przynajmniej jedno pokolenie badaczy 
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kultury, wa niejsze jest dotarcie do jak najwi k-

szej rzeszy odbiorców (bez wzgl du na ich wy-

kszta cenie czy wiek) ni  aprobata rodowiska 

akademickiego. Pragnienie to najwyra niej ob-

jawia si  w sferze j zykowej, co bardziej szcze-

gó owo przedstawi  w dalszej cz ci tekstu. 

Przedmiotem niniejszej recenzji jest oczywi cie 

publikacja brytyjskiego autora, ale jestem prze-

konana, e zestawienie obu tych wydawnictw 

mo e da  interesuj cy, wielowymiarowy ogl d 

na histori , rol  oraz znaczenie ksi ki w toku 

cywilizacyjnego rozwoju.

Ksi ka jest podzielona na cztery rozdzia y: 

Strona, Tekst, Ilustracje i Forma, które sk a-

daj  si  z kilku podrozdzia ów. Ca o  zosta a 

uzupe niona wprowadzeniem, kolofonem oraz 

imponuj c  liczb  przypisów i odniesie  ró-

d owych (które zajmuj  ponad sze dziesi t 

stron). Autor ju  we Wst pie bardzo wyra nie 

okre la przedmiot swoich docieka : „To nie 

jest ksi ka o e-bookach. To jest ksi ka o tych 

cielesnych, które y y wcze niej, uparcie ana-

logowych ustrojstwach z papieru, farby, tektu-

ry i kleju, z którymi od tak dawna yli my i na 

których polegali my. O ksi kach, które maj  

mas  i zapach […] O tym cichym drapie niku, 

który wypar  gliniane tabliczki, zwoje papiru-

sowe oraz tabliczki woskowe, by przekaza  

nam nasz  histori ”5. S  to zatem rozwa ania 

na temat ksi ki jako przedmiotu Þ zycznego, 

wykonywanego z najró niejszych materia ów, 

którego karty mo na rozwija , przewija  b d  

przewraca , czuj c ich materi , ci ar i zapach. 

Houston oczywi cie zdaje sobie spraw , e 

g ówn  form  wspó czesnych ksi ek powoli 

staj  si  e-booki, a ich no nikiem czytniki, ale 

wci  z pewn  nostalgi  patrz c w przesz o , 

traktuje je jako namiastk  czy nawet erzac 

prawdziwej, to znaczy drukowanej, ksi ki.

Pierwszy rozdzia  dotyczy przede wszyst-

kim surowców, z jakich na przestrzeni dziejów 

tworzono materia y pi miennicze, a nast pnie 

ró nego rodzaju ksi ki. Autor bardzo wnikli-

wie przedstawia w nim histori  d ugoletnich 

poszukiwa  idealnego produktu: lekkiego, 

trwa ego, dobrze trzymaj cego tusz, a przede 

wszystkim taniego. „Spl tana historia papieru, 

strony i ksi ki nie zaczyna si  od […] królów-

-bogów czy ich wysokich mauzoleów, ale od 

trzcin obÞ cie porastaj cych podmok e brzegi 

Nilu”6. I cho  brak jakiejkolwiek staro ytnej 

wzmianki o jego wynalezieniu, to papirus w po-

czeniu z hieroglifami by  pierwsz  technolo-

gi  informacyjn  w wiecie staro ytnym. Papi-

rus, wytwarzany z trzciny stanowi cej istotn  

cz  ycia Egipcjan (wykonywano z niej rów-

nie  narz dzia, jedzenie, leki, tkaniny, meble, 

a tak e u ywano jako opa u), stanowi pierwszy 

punkt na d ugiej li cie wynalazków tworz cych 

histori  ksi ki. Nie mog aby ona powsta  bez 

tego niezwykle trwa ego, gi tkiego, a przede 

wszystkim lekkiego materia u.

Autor omawia nast pnie proces wynalezie-

nia i udoskonalania produkcji pergaminu, który 

okre la jako zachwycaj cy produkt krwawego, 

naznaczonego cielesno ci  procesu wytwarza-

nia, zawsze zaczynaj cego si  od mierci zwie-

rz cia. Pergamin d ugo by  ceniony za swoje 

w a ciwo ci pi miennicze: „[…] delikatna po-

wierzchnia pisarska, zdolna znosi  pustynny 

skwar i europejskie ch ody przez wieki, nawet 

tysi clecia; medium za pomoc  którego sta-

ro ytni i redniowieczni autorzy tworzyli naj-

wi ksze traktaty religijne, literackie i naukowe 

swoich epok”7. Ale zosta  wyparty przez papier, 

którego ród a – podobnie jak wi kszo ci wyna-

lazków zwi zanych nie tylko z pismem – nale-

y poszukiwa  w Chinach. Pocz tek chi skiego 
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papieru wywodzi si  z kart wykonywanych 

z bambusa. Ro lina ta by a dla Chi czyków 

tym, czym dla Egipcjan trzcina papirusowa, 

równie  robiono z niej bowiem wi kszo  

przedmiotów codziennego u ytku. Houston 

opisuje fascynuj c  drog  prowadz c  od stron 

robionych z odpowiednio ci tego bambusowe-

go p du, po kolejne sposoby wytwarzania pa-

pieru z pulpy b d cej mieszanin  kory morwy 

papierowej, konopnych cinków, starych sieci 

rybackich, w osia zwierz cego itp. Szczegól-

nie interesuj cy jest w tym kontek cie w tek 

uwik ania kolejnych innowatorskich rozwi za  

w dziedzinie wytwarzania materia ów pi mien-

niczych w intrygi i polityczne rozgrywki toczo-

ne na cesarskim dworze.

W redniowieczu papier przew drowa  

z Azji do Europy, ale nie dzi ki chi skim pro-

ducentom, ale Arabom, którzy przekszta cili 

cha upnicze metody jego wytwarzania w praw-

dziwy przemys . Przez wsparcie islamskiego 

kalifatu papier zacz  wypiera  pergamin, któ-

ry do tej pory by  ulubionym materia em pi-

mienniczym bogobojnych chrze cijan. I cho  

papieru d ugo u ywano tylko do tworzenia 

dokumentów po ledniejszej rangi, otwarcie 

pierwszej w Europie profesjonalnej papierni 

w 1150 roku przypiecz towa o powolny koniec 

dominacji pergaminowych kart, staj c si  jed-

nocze nie symbolicznym pocz tkiem rozwoju 

europejskiego rzemios a papierniczego. Przez 

stulecia zmieniano receptury pulpy oraz sposo-

by jej utrwalania. Mechanizowano kolejne eta-

py wytwarzania, upraszczaj c i przyspieszaj c 

produkcj  papierowych stronnic. Powstawa y 

kolejne patenty na „maszyny papiernicze”, któ-

re sta y si  symbolem technicznej rywalizacji 

mi dzy Stanami Zjednoczonymi a krajami sta-

rego kontynentu. Od XVIII wieku „ wiat kr ci 

si  wokó  papieru. Na nim drukujemy ksi ki, 

gazety i czasopisma, umowy i rachunki, wia-

dectwa urodzenia i akty zgonu, plakaty, mapy, 

karty do g osowania i paszporty, banknoty cze-

ki, wizytówki i kartki z yczeniami, karty do 

gry i gry planszowe, zdj cia i obrazy. W papier 

pakujemy prezenty, robimy z niego menu, pod-

k adki pod szklanki, papierosy, bielizn  jedno-

razow , Þ ltry do kawy, papier cierny, tapety, 

talerze i kubki jednorazowe”8.

Rozdzia  drugi przedstawia histori  pisma 

i przekazywanych za jego pomoc  informacji 

od klinowych znaków Sumerów ze staro ytnej 

Mezopotamii, egipskie hieroglify i pismo Feni-

cjan (od którego badacze wywodz  wspó cze-

sny alfabet), po najnowsze elektroniczne meto-

dy powielania tekstu. Równolegle z histori  pi-

sma rozwija si  te  historia medium, za pomoc  

którego mo na je utrwala : glina, ró nego ro-

dzaju atramenty i tusze stosowane do papirusu 

i pergaminu, p dzelki i rylce redniowiecznych 

skrybów, farby drukarskie oraz wieloletnie pra-

ce nad stworzeniem optymalnej „maszyny dru-

kuj cej”. lady najwi kszych innowatorskich 

osi gni  znów prowadz  czytelników do Chin, 

ale – podobnie jak w przypadku papieru – z po-

wodu wewn trznych problemów politycznych 

osi gni cia i w tej dziedzinie nie by y rozpo-

wszechniane poza granice cesarstwa.

Najwi ksza cz  tego rozdzia u jest jed-

nak po wi cona wynalazkowi Gutenberga oraz 

kolejnym osi gni ciom kontynuatorów jego 

pracy. Houston szczegó owo przedstawia tak-

e aspekt spo eczny i kulturowy pojawiania si  

kolejnych osi gni  techniki drukarskiej. D -

enie do s awy i bogactwa, które w znacznym 

stopniu nap dza y dzia ania s ynnego mincerza 

z Moguncji, podzielali tak e jego nast pcy, któ-

rzy dodatkowo musieli zmaga  si  nieznanymi 

mu przeszkodami, takim jak sprzeciw zwi z-

ków zawodowych obawiaj cych si  zwolnie  

zecerów, czy czytelników oburzonych zmian  

formatu ulubionej popo udniówki. Autor przy-



138 Recenzje

9 Tam e, s. 177.

wo uje równie  interesuj ce, cho  nieznane 

szerszemu gronu ciekawostki, jak na przyk ad 

Þ nansowe i mentorskie zaanga owanie pisarza 

Samuela Clemensa, znanego lepiej jako Mark 

Twain, w prace nad stworzeniem urz dzenia do 

sk adu, nad którym pracowa  jego znajomy Ja-

mes W. Paige. Opatentowana pod koniec XIX 

wieku maszyna Paige Compositor, wykonuj ca 

najbardziej uci liwe dla cz owieka czynno ci 

zwi zane z przygotowaniem do druku: sk ada-

nie, justowanie i rozbieranie poszczególnych 

czcionek, by a zbudowana z osiemnastu tysi -

cy elementów i si  rzeczy cz sto si  psu a. Jej 

z o ono  i rozmiar budzi y niech  wydaw-

ców gazet, którym Paige usi owa  sprzeda  

swój projekt. Ca e przedsi wzi cie sko czy o 

si  Þ nansowym Þ askiem, doprowadzaj c Twa-

ina niemal e do bankructwa. Stworzone w tym 

samym czasie inne wynalazki u atwiaj ce 

sk ad, takie jak linotyp Ottmara Mergenthalera 

i monotyp Tolberta Lanstona, nie podzieli y na 

szcz cie losu maszyny Paige’a i na kilka de-

kad zaw adn y wiatem produkcji odbitek. Ho-

uston zauwa a nawet, e z du  doz  pewno ci 

mo na powiedzie , e ka da ksi ka opubliko-

wana mi dzy 1900 a 1950 rokiem zosta a wy-

drukowana za pomoc  linotypu, monotypu lub 

jakiego  przypominaj cego je urz dzenia. Na-

tomiast „W po owie dwudziestego wieku druk 

odbitkowy wyhamowa . Metoda drukarska u y-

wana od ponad tysi ca lat – nak adanie farby 

na powierzchni  z wyci tymi literami i innymi 

znakami – ust powa a miejsca wyraÞ nowanym 

technikom fotograÞ cznym i litograÞ cznym, 

w których p yty „uczulano” tak by przyci gn y 

lub odpycha y farb , tworz c litery b d  ilustra-

cje. […] Fotosk ad by  mechanicznym ostatnim 

tchnieniem zecerstwa”9. Obecnie wykonywa-

ne bezg o nie i elektronicznie teksty podczas 

przygotowywania do druku nie wchodz  ju  

w kontakt ze wiatem Þ zycznym. Wydrukowa-

na ksi ka jest wprawdzie analogicznym arte-

faktem, ale jej tworzenie odbywa si  cyfrowo.

Pozosta e cz ci publikacji Houstona doty-

cz  wizualnej strony ksi ek. Rozdzia  trzeci 

przybli a czytelnikom wiat ksi kowych ilu-

stracji, którego symboliczny pocz tek wyznacza 

pojawienie si  iluminowanego r kopisu. Oczy-

wi cie ilustracje pojawia y si  ju  w staro ytno-

ci, ale to praca redniowiecznych skrybów na 

kolejne stulecia wyznaczy a drog  ozdabiania 

i wzbogacania powielanego tekstu. W tej cz ci 

równie  pojawia si  w tek chi ski, zwi zany 

tym razem z wynalezieniem drzeworytu, który 

przyw drowa  do Europy (prawdopodobnie) 

dzi ki wyprawie Marco Polo. Na starym konty-

nencie drzeworyt sta  si  nie tylko wyspecjali-

zowan  form  sztuki, uprawianej z wielkim po-

wodzeniem przez Albrechta Dürera czy Hansa 

Burgkmaira, ale przyczyni  si  równie  do roz-

woju technik drukarskich. W powielaniu obra-

zów drewnian  p yt  zast piono z czasem mie-

dzian , a t  – rze bion  r cznie – wypar y z ma-

sowego u ycia osi gni cia chemii. W XVIII 

wieku rynkiem wydawniczym zaw adn a lito-

graÞ a i kamie  drukarski, a st d ju  tylko krok 

dzieli  drukarzy od korzystania z osi gni  fo-

tograÞ i. Natomiast w ostatnim rozdziale autor 

szczegó owo przedstawia transformacj  formy, 

w jakiej ksi ki pojawia y si  na przestrzeni 

dziejów. T  skrupulatn  podró  w czasie rozpo-

czyna w staro ytnym Egipcie i poczynaj c od 

papirusowych zwojów, przez woskowe tablicz-

ki znalezione w Uluburun, kodeks z Nag Ham-

madi czy Ewangeliarz wi tego Kutberta docie-

ra do wspó czesnej ksi ki w papierowej opra-

wie. Przedstawia zmiany w okre laniu formatu 

wydawnictw i drog  doj cia do mi dzynaro-

dowych, europejskich i ameryka skich ustale  

w tej materii. A tak e tajniki oprawiania ksi ek 

za pomoc  ró nego rodzajów materia ów, cz-

nie z do  makabrycznym, cho  na szcz cie 
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odosobnionym, przyk adem wykorzystywania 

do tego celu ludzkiej skóry. „Przez d ugie lata 

w historii rozwoju ksi ki podstawowe techniki 

introligatorskie trwa y w niemal niezmienionej 

postaci. Twórcy ksi ek wprowadzali marginal-

ne modyÞ kacje, stopniowo doskonalili metody, 

narz dzia i materia y, ale podstawy pozostawa-

y takie same. Zmieniali si  natomiast adresaci 

ksi ek oraz wyobra enie o tym, jak powinny 

one wygl da ” 10.

Ksi ka Houstona jest wydawnictwem, 

które mo na poleci  wszystkim czytelnikom  

zainteresowanym histori  tego tytu owego ar-

tefaktu. Jest to publikacja wielowymiarowa 

i mo na czyta  j  zarówno jako lekk  lektur  

historyczn , jak i opis wnikliwych bada  ma-

teria ów ród owych. Wspomina am wcze niej, 

e autor unika w niej naukowego argonu, u y-

waj c cz sto s ów, które uzna  mo na wr cz 

za potoczne (np. „gacie” czy „szmaty”). Ale 

ów zrozumia y dla wszystkich j zyk, przypo-

minaj cy ten z postów zamieszczanych na blo-

gu autora, jest po prostu przyj t  przez niego 

form  wyrazu pozwalaj c  na barwne opisy 

przedstawianych faktów. S owa uznania nale  

si  te  t umaczowi Paw owi Lipszycowi, który 

zdo a  uchwyci  ten lekki i przyst pny sposób 

budowania opowie ci. Na koniec warto zwróci  

uwag  na wielk  staranno , z jak  wydano t  

ksi k . Pisze o tym sam autor, który w umiesz-

czonym na ko cu Kolofonie, na laduj c uznane 

drukarskie tradycje, przedstawia wszystkie oko-

liczno ci jej powstania: autorów kroju, papier-

ni , kolejno  klejenia i zszywania woluminu, 

wtajemniczaj c niejako czytelników w proces, 

do którego najcz ciej nie maj  dost pu.

Kalina Kukie ko-Rogozi ska

Alicja Jaskiernia

Monitoring wolno ci mediów w Europie
OÞ cyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2018, 487 s., 
ISBN 978-83-7545-840-4

A taki na media i dziennikarzy, nie tylko 

werbalne, aresztowania, a nawet zabój-

stwa dziennikarzy – jeszcze do niedawna czyta-

li my o nich w prasie, a skrajne ich przypadki, 

siedz c bezpiecznie w fotelu, mogli my zo-

baczy  w telewizji. Dzia o si  to w odleg ych 

krajach Azji, Ameryki aci skiej, Afryki czy 

Bliskiego Wschodu. Europy to prawie nie doty-

czy o… Krwawy zamach na redakcj  „Charlie 

Hebdo” w Pary u, ataki i aresztowania dzienni-

karzy w Turcji, Rosji i innych pa stwach by ego 

Zwi zki Radzieckiego, ostatnio za  zabójstwa 

dziennikarzy Daphne Caruany Galizii na Mal-

cie i Jána Kuciaka na S owacji, bole nie u wia-

damiaj , e walka z wolnym s owem, Þ zyczne 

ataki na dziennikarzy, kneblowanie mediów 

przekroczy y granice demokratycznej Europy 

ceni cej ich wolno .

Na wst pie ju  zatem mo na stwierdzi , e 

obszerna, licz ca blisko pó  tysi ca stron publi-

kacja Alicji Jaskierni Monitoring wolno ci me-

diów w Europie, po wi cona dot d praktycznie 

t    t    t


