
I. A R T Y K U Ł Y

ROCZNIKI BIBLIOTECZNE, R. LVI: 2012

MAŁGORZATA SKIBIŃSKA
Instytut Filologii Polskiej
Uniwersytet Wrocławski

OD GUTENBERGA DO TANATOSA. SPOSOBY FUNKCJONOWANIA 
TEMATU „ŚMIERCI” KSIĄŻKI W KULTURZE 

Książka w perspektywie antropologii kulturowej — antropomorfi zacja książki. Skutki rewo-
lucji informacyjnej dla kultury książki. Symbolika i cechy dystynktywne kodeksu papierowego. 
Literatura piękna jako źródło wiedzy o książce i bibliotece. Śmierć książki w kontekście antropota-
natologii; empiryczny, spekulatywny i artystyczny wymiar „śmierci” książki.
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1. „ŚMIERĆ” KSIĄŻKI — ŹRÓDŁA I FUNKCJE METAFORY

Jak przed kilkunastoma laty zauważył Jacek Wojciechowski: „W obszarze 
społecznej komunikacji zarówno prognozy, jak i działania prospektywne odnoszą 
się głównie, a nawet wyłącznie, do dwóch form przekazu medialnego: telewizji 
[…] oraz komunikacji elektronicznej, także multimedialnej. Natomiast dla pi-
sma oraz dla literatury zarezerwowano koncepcję stopniowej redukcji”1 — która 
w swojej skrajnej postaci sprowadzana bywa do fatalistycznego przeświadczenia 
o nieuchronności „śmierci książki”. To metaforyczne określenie wpisuje się w do-
syć bogaty repertuar pojęć i sformułowań („delibryzacja”, „degradacja”, „dewalu-
acja”, „zgon”, „zmierzch”, „strawienie”, „odejście”, „zniknięcie”, „atrofi a słowa” 
itp.) o podobnym wydźwięku, niekoniecznie jednak implikujących ten sam obraz 
znaczeniowy „umierającej” książki, która — w metonimicznym ujęciu — sprowa-
dzana bywa do papieru („śmierć papieru”, „zmierzch ery papierowych książek”) 
czy kultury druku („rozstanie z galaktyką Gutenberga”), konstytuującej określony 
typ kultury czytelniczej, a innym razem stanowi synonim literatury, niekoniecznie 
drukowanej, a nawet całokształtu kultury duchowej („wtórny analfabetyzm”, „de-

1 Jacek WOJCIECHOWSKI, Bibliotekarstwo — kontynuacje i zmiany, Kraków: Wydaw. 
Uniwersytetu Jagiellońskiego 1999, s. 122.
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grengolada”). Są one charakterystyczne dla regularnie już dziś rozpowszechnia-
nych, pesymistycznych domysłów na temat następstw trzeciej rewolucji informa-
cyjnej2, w tym antropologicznych przeobrażeń społeczeństwa ukształtowanego 
w erze audiowizualności i wirtualności3, jednak dostrzec w nich można pewien 
paradoks. Książka bowiem, w rozumieniu przedmiotowym — jako połączenie 
formy utrwalenia treści oraz materiału jej utrwalenia — należy do kategorii tzw. 
rzeczy martwych, funkcjonując w kulturze jako jeden z podstawowych symbo-
li wanitatywnych4. Wyłaniająca się z tej swoistej tautologii metafora podwójnej 
śmierci domaga się zatem uzasadnienia, tym bardziej że słowo „śmierć” — nader 
poważne (by nie rzec: śmiertelnie poważne) w swoim wydźwięku i podatne na 
wszelkiego rodzaju nadużycia semantyczne — pojawia się zasadniczo w kontek-
ście remediacji5, której zwykle towarzyszy przekonanie, iż „książka w swojej idei 
— jako utrwalonej ludzkiej myśli — zginąć nie może”6. 

1.1. „OŻYWIENIE” I „ŚMIERĆ” KSIĄŻKI JAKO WYRAZ NOBILITACJI TRADYCYJNEGO MEDIUM

Jednej z przyczyn kreowania takiego, a nie innego językowego obrazu świata 
książki można upatrywać w swoistej „somatyzacji” kodeksu papierowego, któ-
rego status w kulturze czytelniczej wynika, zdaniem Andrzeja Dróżdża, z siły 
„uzależnień antropologicznych”7. Wiążą się one z — wciąż dającym się zaobser-
wować — emocjonalnym i chętnie manifestowanym przywiązaniem do t r a d y -
c y j n e j  formy książki8, z podkreślaniem walorów sensualnego i niepowtarzalne-

2 Jarosław Lipszyc określa tym mianem digitalizację — poprzedzoną rewolucjami pisma 
i druku (zob. Jarosław LIPSZYC, Posłowie, [w:] Łukasz GOŁĘBIEWSKI, Śmierć książki. No future 
book, Warszawa: Biblioteka Analiz 2008, s. 137). W tym kontekście należałoby jednak mówić nie 
tyle o digitalizacji, ile o rewolucji komputera (przekazu/zapisu cyfrowego).

3 Zob. Arkadiusz WĄSIŃSKI, Społeczeństwo informacyjne. Wyzwanie dla pedagogiki 
mediów, Poznań: Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej 2003, s. 120 i n.

4 Za dobry przykład posłużyć tu może znany obraz Vanitas (1630) Pietera Claesza, 
przedstawiający, obok sterty butwiejącego papieru, m.in. ludzką czaszkę, dogasającą świecę 
i szklane naczynie. 

5 Zdaniem „proroków rewolucji informatycznej”, do których nawiązuje Umberto Eco, 
„nowe środki przekazu doprowadzą już wkrótce do zniknięcia książki” (Umberto ECO, Nowe 
środki masowego przekazu a przyszłość książki, przeł. Adam Szymanowski, [w:] Nowe media 
w komunikacji społecznej w XX wieku. Antologia. Projekt i red. nauk. Maryla Hopfi nger, Warszawa: 
Ofi cyna Naukowa 2002, s. 537). Zjawisku temu, poszerzonemu o kontekst literacki, sporo uwagi 
poświęca Andrzej DRÓŻDŻ w książce: Od Liber Mundi do hipertekstu. Książka w świecie utopii, 
wstęp Ewa Kosowska, Warszawa: Biblioteka Analiz 2009, pass.

6 Literacki blog autorski, wpis pt. Śmierć książki, http://wydawca.blogspot.com/2009/06/
smierc-ksiazki.html [dostęp: 25 III 2012]. 

7 A. DRÓŻDŻ, op. cit., s. 263. Janusz Dunin wspomina w tym kontekście o barierze 
psychologicznej, „którą wobec nowych środków przekazu odczuwa wielu współczesnych”: Janusz 
DUNIN, Pismo zmienia świat. Czytanie, lektura, czytelnictwo, Warszawa: PWN 1998, s. 221.

 8 Najpopularniejszymi obecnie sposobami na zamanifestowanie przywiązania do określonych 
wartości są blogi i portale społecznościowe, w szczególności Facebook, na którym funkcjonują 
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go aspektu konstytuowanego przez nią modelu lektury, nasuwającego skojarzenia 
z kultem c i a ł a , w odniesieniu do którego określenie śmierć jest wszak najzu-
pełniej adekwatne, czego nie można rzec o materii nieożywionej. Szczegółowo 
opisuje ów aspekt Alberto Manguel:

W akcie czytania wytwarza się zażyły, fi zyczny wręcz stosunek, w którym mają swój udział 
wszystkie zmysły: oczy podążające za słowami na stronie, uszy, w których echem rozlegają się 
dźwięki, nos wdychający znajomy zapach papieru, kleju, farby drukarskiej, kartonu lub skóry, dotyk 
szorstkiej lub gładkiej stronicy, miękkiej lub twardej oprawy, nawet smak, gdy czytelnik ślini palce 
przewracając kartki9.

Próżno doszukiwać się tego rodzaju „somatycznych” wrażeń i skojarzeń 
w doświadczeniu odbiorcy z nowoczesną technologią10 — pomimo jej mul-
tisensorycznego ukierunkowania, jak w przypadku komputerowych symulato-
rów, opartych na systemach „pełnego zanurzenia zmysłowego”, których celem 
jest „dostarczenie narządom zmysłów bodźców analogicznych do tych, które 
pochodzą ze świata zewnętrznego”11. „Wbudowana” w nowe media możliwość 
oddziaływania na różne zmysły12 nie gwarantuje jednak wytworzenia się w ak-
cie lektury emocjonalno-cielesnej więzi, tak charakterystycznej dla kontaktu 
z kodeksem papierowym, co znajduje uzasadnienie również z medycznego 
punktu widzenia:

Podkreśla wymiar sensualny woluminu, ową „książkowość” książki neurolog Dawid Wiener. 
Kontakt z książką, która pachnie i szeleści, ma być znacznie bardziej stymulujący niż odczytywanie 
jej treści z ekranu. Nazywa on czytanie „poznaniem ucieleśnionym” (embody cognition) — bardziej 
angażującym i rozwijającym zmysły (szczególnie młodych ludzi)13.

z powodzeniem „fanpejdże” (ang. fanpage) i grupy o wymownych, „proczytelniczych” tytułach, 
np. „Czytam stare książki” „Uwielbiam zapach dobrej książki przy kawie”, „Zapach starej książki”. 
Niepokojący jest jednak fakt, iż liczba sympatyków stron o tematyce „antyczytelniczej”, np. „Nie 
czytam książek” (ok. 15 000 fanów) lub „Nie czytam” (ok. 23 000 fanów) jest nieporównywalnie 
większa. 

 9 Alberto MANGUEL, Moja historia czytania, przeł. Hanna Jankowska, Warszawa: 
Muza 2003, s. 339. Innego zdania był np. Marshall McLuhan, który zarzucał kulturze druku 
opresywność, wynikającą z odizolowania wzroku od innych zmysłów w trakcie lektury. Zob. 
Zbigniew SUSZCZYŃSKI, Hipertekst a „galaktyka Gutenberga”, [w:] Nowe media w komunikacji 
społecznej…, s. 522–523. 

10 Da się jednak zauważyć pewne nieśmiałe próby „usensualnienia” w społecznej świadomości 
np. e-czytników, czego dobry przykład stanowić może stworzony z myślą o nich dezodorant 
o zapachu tradycyjnej książki: http://smellofbooks.com [dostęp: 26 VI 2012]. 

11 Piotr SITARSKI, Czy rzeczywistość wirtualna to odkrycie nowego świata?, [w:] Nowe 
media w komunikacji społecznej…, s. 394–395.

12 Oferowana także przez e-czytniki, które można wykorzystywać m.in. do jednoczesnego 
odtwarzania piosenek czy przeglądania zdjęć.

13 Jacek SOBOTA, Śmierć książki, Nowa Fantastyka (12) 2009, http://media.wp.pl/kat,10229
49,wid,11726192,wiadomosc.html [dostęp: 27 III 2012].
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Umberto Eco tłumaczy to natomiast obecnością w książce „biologicznego 
pierwiastka”, którego pozbawione są, jego zdaniem, kino, radio czy Internet: „Na 
pewnym etapie rozwoju człowieka pojawiło się pismo. Jest ono jakby przedłuże-
niem ręki i w tym sensie stanowi niemal biologiczny komponent natury ludzkiej14. 
To technologia komunikacyjna związana bezpośrednio z naszym ciałem”15. Au-
tor daje tym samym wyraz przekonaniu, iż książka — jako wynalazek na miarę 
koła, młotka czy sztućców — zniknąć nie może. Wspomniany „biologiczny pier-
wiastek” sytuuje ją w obszarze symboliki żywego organizmu16. Tłumaczyłoby to 
popularność metafory czytania jako swoistego wskrzeszania martwej materii, do 
czego nawiązuje Wojciech Burszta, określając książki tradycyjne jako „martwe 
przedmioty, które ożywają, kiedy zaczynamy lekturę” i dodając, że „książki nie 
da się […] »włączyć«17, a skoro tak, ma ona status przedmiotu martwego. Ożywa 
tylko wówczas, gdy bierzemy ją do ręki”18. 

Ekspresja lęku przed wyparciem tradycyjnego (papierowego) medium, zwią-
zana ze wspomnianym zjawiskiem remediacji19, konstytuująca swój językowy 
obraz wokół metafory śm i e r c i 20, wynika zatem z uprzedniej antropomorfi zacji 

14 Istnieją jednakże teorie zgoła przeciwne: „Świat pisma spotykają zarzuty począwszy 
od Platona po Marshalla McLuhana. Można je sprowadzić do tego, że pisany komunikat jest 
sprzecznym z naturą człowieczą sztucznie wszczepionym ciałem”. J. DUNIN, op. cit., s. 14.

15 Jean-Claude CARRIÈRE, Umberto ECO, Nie myśl, że książki znikną, wywiad przeprowa-
dził Jean-Philippe de Tonnas, przeł. Jan Kortas, Warszawa: W.A.B. 2010, s. 17. 

16 István Ráth-Végh, powołując się w swojej Komedii książki na fragmenty Philobiblonu, 
wspomina o kobietach wdzierających się „możliwie najgłębiej w ż y w e  c i a ł o  k s i ą ż k i ”. 
István RÁTH-VÉGH, Komedia książki, przeł. oraz wstępem i przypisami opatrzył Jerzy Snopek, 
Wrocław: Wydaw. Zakł. Nar. im. Ossolińskich 1994, s. 92.

17 Zwraca na to uwagę również Dróżdż: „Książka papierowa wymaga określonego typu 
aktywności fi zycznej, psychicznej, intelektualnej, społecznej. Uruchomienie książki przyciskiem 
wywołuje wrażenie, jakby to był odbiornik TV, włączony pilotem”. A. DRÓŻDŻ, op. cit., s. 263.

18 Wojciech J. BURSZTA, Książka i czytanie w popkulturowym reżimie symultaniczności, 
[w:] Gadżety popkultury. Społeczne życie przedmiotów. Red. Wiesław Godzic i Maciej Żakowski, 
Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne 2007, s. 138–139. Podobnie ujmuje tę 
kwestię Małgorzata Góralska, pisząc o książce, iż „z jednej strony jest martwym przedmiotem, 
z drugiej zaś witalną siłą zdolną poruszać umysły czytelników” (Małgorzata GÓRALSKA, Książki, 
nowe media i ich czasoprzestrzenie, Warszawa: Wydaw. Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich 
2009, s. 108).

19 Jak zauważa Anna Gemra: „W początkowym rozrachunku zysków i strat zmiana 
praktycznie zawsze jest wartością nacechowaną ujemnie. […] człowiek zasadniczo nie może, nie 
potrafi  przewidywać przyszłości, będąc zaś świadomy przeszłości i teraźniejszości, w stosunku do 
zmian najczęściej przyjmuje postawę zdystansowaną i sceptyczną”. Anna GEMRA, Od gotycyzmu 
do horroru. Wilkołak, wampir i Monstrum Frankensteina w wybranych utworach, Wrocław: Wydaw. 
Uniwersytetu Wrocławskiego 2008, s. 38.

20 Niekiedy wspomina się wręcz o „zabójstwie” tradycyjnego nośnika przez nowoczesne 
media: „[Internet] zmienia nasz świat i zabija papierowe książki”. (Literacki blog autorski…); 
„Jest też trzeci rodzaj umierania — zabójstwo książki jako medium, jako nośnika informacji”
(J. SOBOTA, op. cit.).
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kodeksu papierowego, z przełożenia sensualnego charakteru czynności czytania 
na symboliczną cielesność, organiczność książki — przy jednoczesnym pozba-
wieniu nowoczesnych, konkurencyjnych mediów tychże atrybutów. W tym sensie 
mówienie o „śmierci” książki jest wyrazem nobilitacji „starego” medium, które 
— skoro może „umrzeć” — musi być czymś więcej aniżeli rzeczą21. Użycie em-
fatycznie zabarwionego określenia „śmierć”, a zarazem potwierdzenie „uzależ-
nień antropologicznych”, staje się zrozumiałe, zwłaszcza w kontekście zjawisk 
digitalizacji materiałów bibliotecznych i technicyzacji kultury czytelniczej. One 
bowiem, choć zdają się sprzyjać samemu czytelnictwu, ułatwiając dostęp do li-
teratury, mogą jednak — za sprawą bariery psychologicznej — grozić znacznym 
obniżeniem siły jej oddziaływania, której źródła wielu czytelników zwykło upa-
trywać w tradycyjnym, sprawdzonym od wieków, naturalnie „multisensorycz-
nym” i najbardziej „kompatybilnym” z ciałem nośniku.

1.2. „ŚMIERĆ” KSIĄŻKI JAKO ASOCJACJA ANTROPOTANATOLOGICZNA

Każde ciało jednak starzeje się i obumiera — w sposób ewokujący obustron-
ne skojarzenia z fi zycznym, choć z pewnością bardziej długotrwałym procesem 
niszczenia książek, toteż i w tym wypadku doniosłe określenie „śmierć”22 nie 
pozostaje bezzasadne. Jak zauważa Małgorzata Góralska, „emocje, jakie wzbudza 
jej [książki — przyp. M.S.] zniszczenie, trudno uzasadnić jedynie przywiązaniem 
do martwego przedmiotu”23. Wydaje się, że emocje te wynikają w dużej mie-
rze z atawistycznego lęku przed destrukcyjnym działaniem natury — przed nie-
uchronnością procesów fi zycznych, które dotyczą zarówno organizmów żywych, 
jak i materii nieożywionej. Jednocześnie zaś postrzeganie niszczejącej książki 
w kategoriach choroby czy śmierci ciała można uznać za próbę częściowego 
oswojenia wspomnianego lęku, przynajmniej na poziomie językowym. 

Antropotanatologiczne paralele można mnożyć bez końca: mole książkowe 
(w znaczeniu entomologicznym) — czerwie toczące ludzkie zwłoki; pożółkły, 
pognieciony papier — starzejąca się, pomarszczona skóra; wypadające kartki 
— utrata włosów bądź zębów; zapach butwiejącego, pleśniejącego woluminu — 
rozkład organizmu; twarda okładka — wieko trumienne itp. Ziemowit Skibiński, 
analizując motyw księgi w twórczości Cypriana Norwida, stwierdza, iż: 
kształt książki kojarzy się bądź z trumną, bądź też z grobem, z rzeczą, miejscem, gdzie składa się 
ciało człowieka […]. Księga jest i grobem-trumną, w którą autor wkłada swoje refl eksje i doświad-

21 Zdaniem Andrzeja Nowickiego należałoby w przypadku książki mówić o „»hominikacji 
rzeczy«, czyli głęboko humanistycznym procesie uczłowieczania świata”. Andrzej NOWICKI, 
Człowiek w świecie dzieł, Warszawa: PIW 1974, s. 8.

22 Małgorzata Góralska zwraca przy tym uwagę również na „chwalebny” aspekt zniszczenia 
— śmierci książki: przez zaczytanie. Zob. M. GÓRALSKA, op. cit., s. 117.

23 Ibidem, s. 112.
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czenia, swoją istotę, a dzieło to stanowi stronicę w wielkiej księdze świata. Taki grób zawiera na-
dzieję, nadzieję zmartwychwstania24. 

Oznacza to, iż symboliczne „ożywienie” formy-ciała, o którym była mowa 
wcześniej, dokonuje się w przestrzeni interakcji czytelnika z „transcendowanymi 
w książkę treściami psychicznymi, które powodują, że zostaje ona wyniesiona po-
nad stan zwykłych rzeczy” — jak zauważa Dróżdż25. Wydaje się zatem, że dopie-
ro perspektywa zagrożenia książki w jej warstwie wewnętrznej, konstytuowanej 
przez owe treści psychiczne, których źródło — w przypadku silnej emocjonaliza-
cji aktu lektury — bywa transcendowane w warstwę zewnętrzną książki, pozwala 
w pełni dostrzec nieprzypadkowość i złożoność metafory śmierci. 

1.3. „ŚMIERĆ” KSIĄŻKI W WYMIARZE METAFIZYCZNYM

Określenie „śmierć” w odniesieniu do książki funkcjonuje zatem nie tylko 
w przestrzeni opisu destrukcyjnego wpływu natury (lub człowieka) na jej warstwę 
zewnętrzną czy też w kontekście bariery psychologicznej, wynikającej z „orga-
nicznego” przywiązania do tradycyjnego medium (kodeksu papierowego) i pro-
wadzącej do utożsamienia potencjalnego wyparcia go przez nowoczesne nośniki 
tekstu ze „śmiercią” książki w ogóle — podług odczucia, iż „czytanie bez papieru 
to trochę jak nieczytanie”26. Inny sens tego określenia wiąże się bowiem z prze-
konaniem co do posiadania przez książkę „duszy”, czyli wspomnianych „treści 
psychicznych”, rozumianych na ogół jako utrwalona w tekście ludzka podmioto-
wość czy nawet „dusza” autora — efekt procesu „przekazywania cząstki naszej 
osobowości wytwarzanym przez nas rzeczom i utrwalania w ten sposób własnego 
istnienia w materialnych przedmiotach (stających się następnie podmiotami ak-
tywnego oddziaływania na istoty myślące)”27. Fizyczne zniszczenie tak „uczło-
wieczonej” książki czy zepchnięcie jej na peryferia pamięci kulturowej (wynika-
jące najczęściej z braku czytelników) — mogą być w związku z tym postrzegane 
jako symboliczna śmierć samego autora.

Z drugiej strony, za metafi zyczną „śmierć” książki uchodzić może również 
brak rzeczonej „duszy” — kojarzonej ściśle z talentem literackim autora. Nasuwa 
się w tym miejscu nieco żartobliwy neologizm: „bibliozombizm” (ang. zombie — 
żywy trup), oznaczający książki jako rozmaite nośniki treści — fi zycznie istnie-
jące i funkcjonujące w obiegu czytelniczym, ale wewnętrznie „martwe”, bezwar-
tościowe, pozbawione pierwiastka duchowego. Tego typu koncepcje wzbudzają 
jednak uzasadnione kontrowersje.

24 Ziemowit SKIBIŃSKI, Motyw księgi w poezji Cypriana Norwida, Łowicz: Miejska 
Biblioteka Publiczna 1983, s. 12.

25 A. DRÓŻDŻ, op. cit., s. 17.
26 JestKultura, wpis Przyszłość papieru, http://jestkultura.pl/2011/przyszlosc-papieru/ 

[dostęp: 27 III 2012].
27 A. NOWICKI, op. cit., s. 8.
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W felietonie Śmierć książki z 2009 roku Jacek Sobota wyróżnił trzy rodzaje 
tytułowego zjawiska:

W wymiarze materialnym […] po prostu w końcu obracają się w pył. W wymiarze metafi zycz-
nym śmiercią książek, ich zawartości, jest zapomnienie, przebiegające błyskawicznie, gdy ich au-
torzy bredzą; proces degeneracji spowalnia się wprost proporcjonalnie do wzrostów sensu i piękna 
frazy (to założenie optymistyczne, bo — jak wiadomo — różnie z tym bywa). Jest też trzeci rodzaj 
umierania — zabójstwo książki jako medium, jako nośnika informacji28.

Wątpliwości może budzić nakreślony przez autora „metafi zyczny” wymiar 
śmierci książki. Oczywiście, jest faktem niezaprzeczalnym, że „kultura to cmen-
tarzysko książek i innych rzeczy, które odeszły na zawsze”, gdyż „świadomie 
zapominamy o niektórych śladach przeszłości, a więc dokonujemy odpowiedniej 
selekcji”29. Jednak założenie, iż tempo procesu obumierania literatury wzrasta 
proporcjonalnie do obniżenia jej jakości (co miałoby tu zresztą stanowić opty-
malne kryterium oceny?), nie wydaje się zbytnio przystawać do współczesnych 
realiów, a zwłaszcza do prawideł rządzących kulturą masową. Dziś większe praw-
dopodobieństwo popadnięcia w zapomnienie dotyczy raczej książek uznanych za 
wartościowe przez wyspecjalizowane grupy społeczne o charakterze opiniotwór-
czym (krytyka literacka), gdyż te zawsze będą mieć status elitarny. Utwór lite-
racki, którego wartość zostaje ukonstytuowana przez grono znawców, nierzadko 
bowiem spotyka się z brakiem zrozumienia (zainteresowania) ze strony odbiorcy 
masowego. Nie daje to jednak podstaw ku temu, by (względnie) niską jakość 
literatury, cieszącej się wszelako dużą popularnością, utożsamiać ze „śmiercią” 
książki:
nie likwidacją książek zapewnimy synturze zwycięstwo (syntura — skrót Lema od syntetyczna kul-
tura), tylko ich nadmiarem, natłokiem, tak by w powodzi gówna, tym tylko podobnego do literatury, 
że z papieru i oprawne w okładki, utonęły rzeczy naprawdę wartościowe. […] U nas robi się to przez 
zatopienie, zalanie chłamem. Jak chłamu będzie mnóstwo, a wartości mało, każdy sięgnie po chłam 
— z lenistwa, braku orientacji albo dla prostych reguł statystycznych 

— pisze w posłowiu do 451° Fahrenheita Marek Oramus30. Zła książka, utoż-
samiana dziś chociażby z poradnikami „celebrytów”, wciąż pozostaje książką, 
nawet jeśli „większość powstającej literatury to chłam, cytaty, zapożyczenia i my-
ślowa sieczka”31. Perspektywa „metafi zycznego” wymiaru jej „śmierci” dotyczy 
więc raczej innego problemu, a mianowicie — wygasania kulturowej potrzeby 
kontaktu z jakąkolwiek jej formą, idącego w parze z „kryzysem zdolności do 
narracyjnego postrzegania rzeczywistości”32, prognozowanym w tonie apoka-

28 J. SOBOTA, op. cit.
29 J.-C. CARRIÈRE, U. ECO, op. cit., s. 57.
30 Marek ORAMUS, Posłowie, [w:] Ray BRADBURY, 451° Fahrenheita, przeł. Iwona 

Michałowska, Stawiguda: Solaris 2008, s. 215.
31 W.J. BURSZTA, op. cit., s. 129.
32 Ibidem.
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10 MAŁGORZATA SKIBIŃSKA

liptycznym przez Oramusa: „Moim zdaniem nastąpi atrofi a słowa jako medium, 
obumarcie literatury wskutek powszechnego braku zainteresowania, umiejętność 
czytania ograniczy się do odcyfrowania krótkich nazw produktów, jak Cif czy 
Omo, zaś sporadyczni amatorzy książek będą traktowani jak nieszkodliwe oszo-
łomy”33.

2. SPOSOBY FUNKCJONOWANIA TEMATU „ŚMIERCI” KSIĄŻKI W KULTURZE

Zjawisko „śmierci” książki w kulturze analizować można na trzech podsta-
wowych poziomach:

• empirycznym (fi zykalnym)
• spekulatywnym (dyskursywnym) 
• artystycznym (fi kcjonalnym)

2.1. POZIOM EMPIRYCZNY (FIZYKALNY)

Pierwszy z nich odnosi się do długiej listy haseł, takich jak „cenzura, igno-
rancja, głupota, inkwizycja, auto da fé, zaniedbania, nieuwaga, pożary”34, mają-
cych swoje powszechnie znane, historyczne konkretyzacje35, i związanych przede 
wszystkim z fi zycznym aspektem „śmierci” książki, nie zawsze jednak równo-
znacznym — jak pokazał czas — z jej „ewaporacją”, choć istnieje duże prawdo-
podobieństwo, że na owym „cmentarzysku książek”, wspomnianym przez Eco, 
znajdują się rozliczne „groby” nieznanych utworów — potencjalnych arcydzieł 
(casus Biblioteki Aleksandryjskiej). 

Empiryczny wymiar śmierci książki obejmuje również fakty funkcjonujące 
dziś raczej na peryferiach zbiorowej pamięci, jak choćby używanie skóry z opra-
wy tomów do wyrabiania butów36 czy niszczenie kodeksów w celu spreparowa-
nia papierowych przykrywek do słoików z konfi turami itp.37 Należy jednocześnie 
podkreślić, iż przykładów tego, co István Ráth-Végh określa mianem „książkowej 
chuliganerii”, stanowiącej zagrożenie dla fi zycznego „życia” książki, nie braku-

33 M. ORAMUS, op. cit., s. 212.
34 J.-C. CARRIÈRE, U. ECO, op. cit., s. 8. Więcej na ten temat zob. M. GÓRALSKA, op. 

cit., pass. (zwłaszcza rozdz. Różne skale uśmiercania książek).
35 Jak podkreśla Dróżdż: „Akty niszczenia tekstów z lęku przed zapisanym słowem, zapewne 

są równie antyczne jak samo pismo, którego najstarsze świadectwa pochodzą z IV tysiąclecia p.n.e.” 
A. DRÓŻDŻ, op. cit., s. 315.

36 „Wedle wyliczeń Paula Lacroiox, na początku ubiegłego wieku [XIX — przyp. 
M.S.], w ciągu 25 lat około dwa–trzy miliony starych książek padło ofi arą tego bezwzględnego 
wandalizmu…” (I. RÁTH-VÉGH, op. cit., s. 91). Wiek XX nie okazał się pod tym względem 
łaskawszy dla książki: „Jednak okazuje się, że wiek XX był czasem znikania książek i bibliotek na 
niespotykaną dotąd skalę” (M. GÓRALSKA, op. cit., s. 116).

37 I. RÁTH-VÉGH, op. cit., s. 92.
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je również w czasach obecnych. Pod koniec 2011 roku sporo oburzenia wywo-
łał udostępniony w Internecie fi lm, dokumentujący skandaliczne obchodzenie 
się z zabytkowymi zbiorami polskich ksiąg i pism Ossolineum38, przewożony-
mi z Kościoła Jezuitów we Lwowie39. Woluminy były przerzucane i częstokroć 
upuszczane przez żołnierzy niczym części na złom.

Celowe działanie człowieka nie jest wszelako jedynym źródłem niebezpie-
czeństwa grożącego książkowej formie: „Wśród innych szkodliwych dla druków 
czynników można również wymienić: gazy spalinowe, kurz i pył, niewłaściwą 
temperaturę powietrza i oświetlenie, czynniki biologiczne (grzyby, bakterie, owady 
i gryzonie)”40. Ta kłopotliwa podatność na działanie czynników zewnętrznych bywa 
najczęstszym argumentem wysuwanym przeciwko kulturze druku, wykorzystywa-
nym przez zwolenników ekspansji nowych mediów. Akcentuje się wówczas jedno-
razowość kodeksu: „Niewygodą w przypadku tradycyjnej książki jest jej 
jednorazowość. Raz wydrukowana istnieje w określonej postaci aż do swej fi -
zycznej »śmierci«”41. Obrońcy tradycyjnego medium wyrażają wszelako zgoła 
odmienne przekonanie, dowodząc, iż książka papierowa „nie tylko może być […] 
wielokrotnie używana, ale nie starzeje się w takim tempie, w jakim dezaktualizują 
się aparaty elektroniczne”42.

Interesujący przykład zjawiska znajdującego się z kolei na pograniczu empi-
rycznego i spekulatywnego poziomu funkcjonowania śmierci książki w kulturze 
stanowiła akcja zorganizowana w 2009 roku przez Bibliotekę Uniwersytetu War-
szawskiego, mająca zachęcić ludzi do „przygarnięcia” antykwarycznych zaso-
bów — zagrożonych, wespół z autorami, śmiercią na śmietniku43. Przedsięwzię-
cie umotywowane zostało wynikami badań czytelnictwa, wedle których w 2010 
roku ponad połowa Polaków nie zajrzała do ani jednej książki44. Sepulkralizacja 

38 Nota bene, Wydawnictwo Ossolineum zostało postawione 2 VII 2012 r. w stan likwidacji, 
co z kolei przyczyniło się do społecznej intensyfi kacji tematu „śmierci” książki na poziomie 
spekulatywnym (choćby w wypowiedziach internautów). Znaczącą rolę odegrały tu mylące 
tytuły artykułów prasowych, takie jak Likwidacja Ossolineum, na podstawie których można było 
dojść do błędnego wniosku, iż likwidacja dotyczy nie wydawnictwa, lecz Biblioteki Zakładu Nar. 
im. Ossolińskich.

39 Lwów: dzieła z Ossolineum przewożone w skandalicznych warunkach, http://wroclaw.
gazeta.pl/wroclaw/1,35771,10686178,Lwow__Dziela_z_Ossolineum_przewozone_w_skandalicznych.
html [dostęp: 25 VII 2012].

40 M. GÓRALSKA, op. cit., s. 115.
41 Paweł MISIAK, O pracach nad stworzeniem elektronicznej książki, Forum Akademickie 

(10) 1998, http://forumakad.pl/archiwum/98/10/artykuly/21-poczta_el.htm [dostęp: 25 III 2012]. 
42 J. DUNIN, op. cit., s. 223.
43 Judyta RYKOWSKA, Cmentarzysko Zapomnianych Książek od 30 listopada 

w Warszawie, http://www.wiadomosci24.pl/artykul/cmentarzysko_zapomnianych_ksiazek_od_30_
listopada_w_117029.html [dostęp: 27 III 2012].

44 Stan czytelnictwa w Polsce. Najnowsze wyniki, http://www.bn.org.pl/download/
document/1297852787.pdf [dostęp: 25 III 2012].
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przestrzeni bibliotecznej, inspirowana zresztą motywem zaczerpniętym z litera-
tury (Cmentarz Zapomnianych Książek z Cienia wiatru Carlosa Ruiza Zafóna), 
i zapowiedź „egzekucji” nieprzygarniętych woluminów — postrzeganych przez 
(potęgujący powagę sytuacji) pryzmat utrwalonej w nich podmiotowości auto-
rów — stały się w tym wypadku elementami swoistego szantażu emocjonalnego 
jako dość radykalnej formy promocji czytania. W tym sensie należałoby mówić 
o p o t e n c j a l n e j  „śmierci” kodeksu papierowego, bliskiej stanowi uśpienia, 
z którego zdolny byłby go wyprowadzić jedynie czytelnik. Jednak w świetle nie-
zliczonych spekulacji na temat niepewnej przyszłości książki odbiorca ów rzadko 
kreowany jest na jej wybawcę.

2.2. POZIOM SPEKULATYWNY (DYSKURSYWNY)

Temat „śmierci” książki trafi ł ostatnimi czasy na wyjątkowo podatny grunt 
w obrębie dyskursu naukowego, jak również w wirtualnej przestrzeni komunika-
cji (blogi, fora internetowe, portale społecznościowe), przybierając formę prognoz 
oscylujących między apokaliptycznymi obrazami degradacji literatury lub/i wtórne-
go analfabetyzmu a umiarkowanym optymizmem spod znaku konwergencji mediów, 
lecz mimo wszystko z towarzyszącym temu poczuciem częściowej utraty wartości 
konstytuujących świat książki. Należy przy tym mieć na względzie fakt, iż „wizja 
kultury skazanej na zagładę, pamięci skazanej na zapomnienie, ma […] długą trady-
cję, zapewne równie długą, jak słowo pisane”45, a „zapowiedź śmierci kodeksu pa-
pierowego jest ekstrapolacją dawno wyrażonych idei”46. Każda bowiem z trzech do-
tychczasowych rewolucji informacyjnych (pismo, druk, komputer) stanowiła impuls 
do wyrażania podobnych obaw i dokonywania równie daleko idących uproszczeń. 

Wynalazek pisma miał rzekomo zniekształcić istotę przekazu, zbudować za-
porę między strumieniem myśli a nieruchomym znakiem, posiać niepamięć i le-
nistwo w ludzkim umyśle. Kiedy wszelako znak został kulturowo zaadaptowany 
i uświęcony jako przekaźnik utrwalonej w nim podmiotowości autora, pojawił się 
druk47, który przesunął książkowy punkt ciężkości z twórcy na zdemokratyzowa-
nego czytelnika, co miało pociągnąć za sobą „zagrażającą” książce (i zbudowanej 
wokół niej wspólnocie) spotęgowaną swobodę interpretacji, postrzeganą niekiedy 
w kategoriach „śmierci autora”, a wedle niektórych przekonań — oznaczającą 
unicestwienie „doświadczenia egzystencji jako »pełnego pola« charakterystycz-
nego dla kultur oralnych” i oddanie „ludzkiej duszy we władanie »rozumu«, 

45 J.-C. CARRIÈRE, U. ECO, op. cit., s. 29–30.
46 A. DRÓŻDŻ, op. cit., s. 21.
47 Cyprian Kamil Norwid wspominał o „panteizmie druku”, utożsamianym przezeń z zalewem 

informacji, zagubieniem człowieka w świecie wartości i upadkiem toposu księgi jako „symbolu 
mądrości ocalającej”. Z. SKIBIŃSKI, op. cit., s. 14.

RocznikiBib_56-księga.indb   12RocznikiBib_56-księga.indb   12 2013-05-06   14:58:112013-05-06   14:58:11

Roczniki Biblioteczne 56, 2012
© for this edition by CNS



 OD GUTENBERGA DO TANATOSA 13

który niszczy »wyobraźnię«”48. Ten ostatni pogląd może budzić pewne zdziwie-
nie, zważywszy na to, iż zarzut „niszczenia wyobraźni” kierowany bywa dziś 
— w dobie „trzeciej rewolucji informacyjnej” — głównie pod adresem multime-
diów, podczas gdy książce drukowanej zwykło się przypisywać siłę stymulującą 
wyobraźnię49. 

Małgorzata Góralska, w artykule O przyszłości książki w przeszłości i obecnie50, 
wymienia kilka zasadniczych źródeł tematu „śmierci” książki w kulturze postgu-
tenbergowej: rozwój dziewiętnastowiecznej prasy; lata pięćdziesiąte i sześćdzie-
siąte XX wieku — z rozpowszechnionym wówczas przekonaniem, iż tradycyjna 
książka zostanie zastąpiona przez radio, fi lm czy telewizję; połowę lat sześćdzie-
siątych XX wieku spod znaku pierwszej fazy rewolucji komputerowej, w któ-
rej nastąpiło — pogłębione później w latach dziewięćdziesiątych — „określenie 
wzajemnych relacji pomiędzy kulturą książki a komunikacją elektroniczną. […] 
W tym okresie zostały bowiem wytyczone trzy podstawowe obszary technologii 
komputerowej, na których w przyszłości miała rozegrać się rywalizacja pomiędzy 
tradycyjną książką a komputerem”51. Do tych obszarów badaczka zalicza „elek-
troniczne gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji z pominięciem 
tradycyjnych książek”, zmodernizowanie procesu edukacji za sprawą „portatyw-
nych czytników tekstów elektronicznych” oraz hipertekst52.

Współczesne spekulacje dotyczące śmierci książki sytuują się zasadniczo 
w kontekście nowych mediów. Zdaniem Arkadiusza Wąsińskiego należy dziś 
mówić o „wyraźnej polaryzacji stanowisk w świetle oceny rezultatów ich eks-
pansji, jak i jej następstw postrzeganych z perspektywy rozwoju cywilizacyjnego 
i kulturowego”53. W zależności zatem od kierunku ich wartościowania określenie 
„śmierć” nabiera pozytywnego bądź negatywnego wydźwięku. 

Optymistyczną perspektywę końca „galaktyki Gutenberga” przedstawia 
Marshall McLuhan:
era nowych mediów elektronicznych jest dla Marshalla McLuhana przeobrażeniem wizualnej, li-
nearnej, analitycznej świadomości w mentalność słuchowo-dotykową, synestyzyjną, mozaikową, 
twórczą, partycypacyjną, globalną. […] człowiek nowej kultury elektronicznej może odzyskać 

48 Z. SUSZCZYŃSKI, op. cit., s. 522–523. Wyrazicielem tych poglądów jest Marshall 
McLuhan.

49 Podkreśla to m.in. Daniel Pennac: „W fi lmie wszystko jest podane na tacy, nie wymaga 
się od widza najmniejszego wysiłku, wszystko zostało już przeżute na papkę, obraz, dźwięk, 
scenografi a, nastrojowa muzyka, na wypadek, gdyby widz nie zrozumiał intencji realizatora… […]. 
W przypadku czytania trzeba sobie to wszystko wyobrazić… Lektura to nieustający akt twórczy”. 
Daniel PENNAC, Jak powieść, przeł. Katarzyna Bieńkowska, Warszawa: Muza 2007, s. 24.

50 Małgorzata GÓRALSKA, O przyszłości książki w przeszłości i obecnie, [w:] Książka zawsze 
obecna. Prace ofi arowane Profesorowi Krzysztofowi Migoniowi, Wrocław: Wydaw. Uniwersytetu 
Wrocławskiego 2010, s. 137–150.

51 Ibidem, s. 141.
52 Ibidem, s. 141–142.
53 A. WĄSIŃSKI, op. cit., s. 116.
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14 MAŁGORZATA SKIBIŃSKA

„pełne pole egzystencji”, utracone wskutek wielowiekowej dominacji druku, czyli „oka zamiast 
ucha”54.

W świetle tego rodzaju poglądów książka tradycyjna, przeciwstawiana swoje-
mu najpoważniejszemu konkurentowi — hipertekstowi55, postrzegana jest zazwy-
czaj w sposób dalece uproszczony, czyli oparty na utożsamieniu prognozowanego 
kresu kulturowej dominacji cech konstytuujących paradygmat kodeksu papierowego 
z jednoczesnym triumfem wolności, wielowymiarowości, twórczej interakcji, „dy-
namicznej symulacji aktywności mózgu”56, tabularności (kontrastującej z linearno-
ścią tradycyjnej książki)57 czy wreszcie nieskończoności58 — sprowadzającej się 
do idei lektury jako wiecznej, bezcelowej wędrówki („żeglugi”) i nieustannej kre-
acji znaczeń w przestrzeni „otwartej jak ocean”59. Przepowiadana na tej podstawie 
„śmierć” książki tradycyjnej — rzekomo pozbawionej powyższych cech — miałaby 
zatem oznaczać „przejście ze świata dominacji słowa pisanego, druku, wymuszają-
cego linearny porządek poznania, podporządkowanego »przyczynowo-skutkowemu 
rozumieniu rzeczywistości« — do świata równoczesności i multizmysłowości, zdo-
minowanego przez technologie informatyczne”60. Kultura druku jawi się w takim 
ujęciu jako swoiste więzienie, zmuszające „do dyscypliny poruszania się w zamknię-
tej przestrzeni strony”61, w przestrzeni „niemodyfi kowalnych opowieści”, których 
początek i koniec nieustannie przypominają odbiorcy o nieuchronności śmierci62.

Tego rodzaju spekulacje niosą z sobą oczywiste uproszczenia i przejaskra-
wienia. Wątpliwości budzi zwłaszcza kreowanie przyszłości książki wyłącznie 
w odniesieniu do prognozowanej ekspansji idei hipertekstu, który stanowi jedynie 
nową formę twórczości, nowy gatunek literacki — jeden z wielu63, mocno zresztą 
wyidealizowany64. Ponadto stawianie go w ścisłej opozycji do reguł rządzących 

54 Z. SUSZCZYŃSKI, op. cit., s. 523–524.
55 Suszczyński podkreśla, iż w opinii wielu badaczy to właśnie pojawienie się hipertekstu 

„przypieczętowało rozstanie z galaktyką Gutenberga”. Ibidem, s. 528.
56 Określenie Marie Laure Ryan. Cyt. za: Ł. GOŁĘBIEWSKI, op. cit., s. 46.
57 Zob. Christian VANDENDORPE, Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu 

i lektury, przeł. Anna Sawisz, Warszawa: Wydaw. Uniwersytetu Warszawskiego 2008, pass.
58 Jak pisze Łukasz Gołębiewski: „Nowy odbiorca nie potrzebuje początku i końca, gdyż jest 

przyzwyczajony do poruszania się w wirtualnym świecie, który jawi się niczym nieskończoność”. 
Ł. GOŁĘBIEWSKI, op. cit., s. 42. 

59 A. DRÓŻDŻ, op. cit., s. 253.
60 A. WĄSIŃSKI, op. cit., s. 120.
61 A. DRÓŻDŻ, op. cit., s. 253.
62 Zob. U. ECO, op. cit., s. 543. Eco jednakże poczytuje to za ich niewątpliwą zaletę.
63 Ibidem, s. 542. Ponadto: „Entuzjastyczne wizje czytelnika przyszłości wyzwolonego dzięki 

hipertekstowi spod tyranii autora nie doczekały się powszechnego odzewu i literatura typu hypertext 
fi ction w żaden sposób nie zagroziła tradycyjnej powieści”. M. GÓRALSKA, O przyszłości 
książki…, s. 146.

64 Dotyczy to zwłaszcza powiązywanego z hipertekstem modelu lektury jako bezcelowej 
wędrówki utożsamianej z wolnością. W praktyce jednak bardzo często oznacza ona błądzenie.
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kodeksem papierowym wydaje się w dużej mierze bezzasadne. Dotyczy to przede 
wszystkim teorii linearności i zamkniętej struktury książki tradycyjnej, której za-
przeczenie stanowi choćby Pałuba Karola Irzykowskiego, Gra w klasy Julio Cor-
tázara, wiele romantycznych realizacji koncepcji dzieła otwartego, typowy tomik 
wierszy (którego lekturę można zacząć od dowolnej strony) czy podany przez Eco 
przykład encyklopedii65. Mariusz Czubaj, we wstępie do Mojej historii czytania 
Alberto Manguela, podkreśla, iż „w akcie czytania przejawia się nasza wolność. 
Pozwala na to struktura tekstu, nigdy nie skończona i otwarta, ale także to, że każdy 
z nas wnosi do lektury cząstkę swoich biografi i, przeżyć, przeczytanych uprzednio 
książek i zasłyszanych komentarzy”66. Podobnemu przekonaniu daje wyraz Zbi-
gniew Suszczyński, wspominając o „nielinearności systemu wzajemnych odniesień 
między książkami, konstruowanego przez ludzki umysł”67 i dającego podstawy do 
postrzegania tradycyjnego modelu lektury jako „nawigowania, budowania rozma-
itych, za każdym razem indywidualnych odniesień”68. Warto przy tym mieć na uwa-
dze refl eksje wyrażone przez Pierre’a Bayarda (Jak rozmawiać o książkach, których 
się nie czytało?) czy Daniela Pennaca (Jak powieść), w których świetle paradygmat 
kodeksu papierowego nie wiąże się z jakimkolwiek przymusem podporządkowania 
lektury określonemu porządkowi poznania, czytelnik zaś był tak samo wolny za-
równo przed rozwojem mediów elektronicznych, jak i później. Pennac wspomina 
w związku z tym o rozmaitych „prawach czytelnika” (między innymi do przeskaki-
wania stron, nieskończenia książki, czytania na wyrywki69), odpowiadających zało-
żeniu, iż — jak przekonuje Bayard — tekst literacki jest przedmiotem „ruchomym 
i zmiennym”, a odbiorca za każdym razem „wymyśla książkę na nowo”70.

Wobec tych analogii trudno postrzegać potencjalną ekspansję hipertekstów 
jako zapowiedź „rozstania z epoką Gutenberga”, skoro dowodzą one w dużej 
mierze uniwersalnego charakteru wartości ją konstytuujących. Przekonanie to 
w wielu wypadkach stanowi asumpt do optymistycznego spojrzenia na przyszłość 
książki w szerokim kontekście postępu technologicznego i konwergencji. Jedyną 
formą „śmierci”, jaka się wówczas pojawia, jest — motywowana względami czy-
sto pragmatycznymi — zmiana nośnika przekazu na tańszy, wygodniejszy, łatwiej 
dostępny — wszelako bez uszczerbku na „zdrowiu” utrwalonej treści. Jak zauważa 
Dróżdż, „książki elektroniczne, […] chociaż są urządzeniami komputerowymi, prze-
jęły metaforykę kodeksu, jego tradycję kulturową z symboliką i mitami, sięgającymi 
czasów antycznych”71. Wedle niektórych przypuszczeń remediacja w najgorszym 

65 U. ECO, op. cit., s. 541.
66 Mariusz CZUBAJ, Wstęp, [w:] Alberto MANGUEL, op. cit., s. 9.
67 Z. SUSZCZYŃSKI, op. cit., s. 533.
68 Ibidem, s. 532.
69 D. PENNAC, op. cit., pass.
70 Pierre BAYARD, Jak rozmawiać o książkach, których się nie czytało?, przeł. Magdalena 

Kowalska, Warszawa: PIW 2008, s. 155–158 i in.
71 A. DRÓŻDŻ, op. cit., s. 252.
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16 MAŁGORZATA SKIBIŃSKA

wypadku doprowadzić może do „osierocenia” kultury (jak to ujmuje Gołębiewski) 
„z bibliotek, drukarń, księgarń”72 do całkowitego wyparcia kodeksu papierowego73, 
co pozostaje „kwestią przyzwyczajenia, które musi ulec ekonomii”74. 

Jednak większość badaczy nie bierze pod uwagę tak radykalnej, choć osta-
tecznie akceptowalnej ewentualności. Eco zakłada, że wyeliminowane zostaną co 
najwyżej papierowe wersje książek, do których się zagląda (encyklopedie, słow-
niki)75, w przeciwieństwie do tych, które się czyta (powieści). Byłoby to z pew-
nością dogodne rozwiązanie.

Wielu badaczy skłonnych jest za to przypisywać ekspansji nowych mediów, 
jak również społeczno-kulturowym przejawom ich demonizacji (będących formą 
artykulacji lęku o przyszłość książki tradycyjnej), funkcję promującą „stare” me-
dia, wzmacniającą ich odziaływanie. Taką tezę stawia Wąsiński:

Nie wystarczy bowiem powiedzieć, że tzw. tradycyjne media […] powoli stają się reliktami 
przeszłości, a ich wartość ma jedynie wymiar historyczny, z uwagi na atrakcyjność i efektywność 
nowych mediów. Media elektroniczne bowiem tyleż spychają owe relikty w „niepamięć” społeczną, 
konkurując z wszelkimi alternatywnymi źródłami tekstów kulturowych, ileż — paradoksalnie — je 
promują. „Żyjąc” więc po części na ich koszt, przywracają im jednocześnie ich własną egzystencję76.

Małgorzata Janusiewicz zwraca zaś uwagę na „fi zycznie namacalne piękno” 
woluminów, nad którym zachwyt przechodzi współcześnie swój istny renesans: 
„Książka papierowa z racji swojego fi zycznie namacalnego piękna nie zniknie, 
zawsze będzie jedną z propozycji. […] Być może zyska pewien wydźwięk elitar-
ności. To nie jest przypadek, że właśnie ostatnio rozwinęła się tzw. literatura libe-
radzka, w której równie ważna jest forma plastyczno-przestrzenna książki”77. Da 
się jednak wyczuć w tej wypowiedzi nutę sentymentalizmu, która bardzo często 
staje się swoistą iskrą zapłonową, prowokującą „toczące się w tonie apokaliptycz-

72 Ł. GOŁĘBIEWSKI, op. cit., s. 95 i n.
73 Bądź też do uczynienia z niej bibelotu, sentymentalnego gadżetu. „Książka papierowa, dziś 

i tak już bardzo droga, stanie się, owszem, nadal pożądanym, ale bardzo drogim i niekoniecznie 
funkcjonalnym gadżetem dla starej daty bibliofilów” (Literacki blog autorski…). Por. także: 
J. DUNIN, op. cit., s. 223. Współcześnie da się zauważyć pewne symptomy swoistej „gadżetyzacji” 
książki, czego przykład stanowić mogą coraz częściej pojawiające się w sklepach z bibelotami 
szkatułki w kształcie woluminów, a także ciesząca się niemałą popularnością „książkowa biżuteria”: 
http://www.jezebelcharms.co.uk/; http://www.etsy.com/listing/84048755/emily-brontes-wuthering-
heights-literary [dostęp: 25 III 2012]. 

74 JestKultura…
75 „Są dwa rodzaje książek, te, do których się zagląda, i te, które się czyta. Nie ulega 

wątpliwości, że nowe techniki wyeliminują wiele książek pierwszej kategorii”. J.-C. CARRIÈRE, 
U. ECO, op. cit., s. 541.

76 A. WĄSIŃSKI, op. cit., s. 131.
77 Małgorzata JANUSIEWICZ, Złapane w sieci, czyli o książce i literaturze nowych 

mediów, [w:] Książka, biblioteka, informacja. Między podziałami a wspólnotą. Pod red. Jolanty 
Dzieniakowskiej, Kielce: Wydaw. Akademii Świętokrzyskiej 2007, s. 506. 
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nym” dyskusje na temat śmierci książki, nad czym srodze ubolewa Eco78. Podob-
nie jak w przypadku świadectw bezkrytycznego entuzjazmu w postrzeganiu idei 
hipertekstowości i kreowaniu w oparciu o ten wyidealizowany obraz wizji końca 
„opresywności” kultury druku, również przykłady radykalnego pesymizmu prze-
pełnionego technofobią i antropomorfi zacją martwej materii nie są pozbawione 
licznych przejaskrawień, sztucznych podziałów i sporej dozy przesady. Różnica 
jednak polega na tym, iż wszelakie prognozy śmierci książki wiążą się tu z cał-
kowicie odmiennym wartościowaniem kultury druku i rozumieniem idei „praw-
dziwej lektury”, z którą — w opinii konserwatystów — hipertekst i jego odbiorca 
niewiele mają wspólnego:
czytelnikiem jest ktoś, kto w danym czasie poświęca się bez reszty procesom percepcji, rozumienia 
i interpretacji znaków składających się na komunikat. Zaś osobnik „skaczący” po hipermediach 
właściwie niewiele różni się od naszego konsumenta, w przelocie chwytającego strzępki informacji, 
odezw, prób oczarowania, których źródłem są miriady obrazów, dźwięków, reklam. […] Co więcej, 
odbiorca hipertekstu jednocześnie z czytaniem wykonuje inne czynności: ogląda ikonki, wybiera 
przyciski, przewija kolumny tekstu itp. Ni to czytelnik, ni to widz, ni to zwykły użytkownik79.

Potencjalna ekspansja hipertekstu, czy szerzej — nowych mediów — ozna-
cza w świetle tego rodzaju przekonań zagrożenie konstytutywnych cech książki 
(tradycyjnej), która — zdaniem Burszty — „jest niezmienna, nie da się jej uno-
wocześnić, podobnie jak nie da się zreformować samej praktyki czytania. Tym 
samym jest ona działalnością konserwatywną, idącą pod prąd głównego nurtu 
konsumeryzmu”80. Niebezpieczeństwo płynie zatem także z remediacji, która — 
zdaniem sceptyków — nie opiera się na „nieszkodliwej” zmianie nośnika treści 
i przeniesieniu wraz z nią całego dotychczasowego „bagażu” antropologiczne-
go, lecz pociąga za sobą daleko idące, destrukcyjne dla książki (w jej warstwie 
wewnętrznej) konsekwencje. Po pierwsze — niesie ryzyko manipulacji, to jest 
selekcji dotychczasowego dorobku kulturowego81. Po drugie — stawia pod zna-
kiem zapytania bezpieczeństwo zdigitalizowanych zbiorów82. Po trzecie wreszcie 
— może doprowadzić nie tylko do deformacji, lecz także do zaniku symboliki 
kulturowej i aksjomatów, na których zwykł opierać się świat książki tradycyjnej, 
w efekcie zaś — do negatywnie postrzeganych, psychologicznych przeobrażeń 

78 U. ECO, op. cit., s. 540.
79 Ch.VANDENDORPE, op. cit., s. 148.
80 W.J. BURSZTA, op. cit., s. 139.
81 „Budowanie zasobów bibliotek cyfrowych nie przebiega bynajmniej w sposób mechaniczny; 

za każdym razem w procesie remediacji, tj. przenoszenia z jednego, dominującego w danym czasie 
medium, na inne, są gubione teksty anachroniczne lub celowo pomijane”. A. DRÓŻDŻ, op. cit., s. 251.

82 Żartobliwie nawiązał do tej obawy Jasper Fforde w powieści Porwanie Jane E., opartej na 
tytułowym motywie porwania głównej bohaterki z rękopisu powieści Charlotte Brontë Jane Eyre, 
w wyniku czego znika ona ze wszystkich istniejących wydań tegoż dzieła. Nietrudno dopatrzyć 
się w tym wyraźnej analogii do mechanizmów rządzących systemem połączeń w Sieci i niepewnego 
statusu zbiorów cyfrowych, narażonych np. na działania hakerów, skutki awarii systemu, wirusy itp. 
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odbiorców, wynikających z przeświadczenia, iż „zmieniając środowisko człowie-
ka, media w dużej mierze determinują zmiany psychofi zyczne jego samego”83. 
Zmiany te miałyby dotyczyć utraty „otoczki świętości” i „atmosfery intymno-
ści” towarzyszących lekturze kodeksu papierowego84, oznaczałyby znaczne ob-
niżenie wysiłku intelektualnego podczas lektury — ograniczonej do selektyw-
nego, powierzchownego, sterylnego przyswajania treści85, podporządkowanego 
nie „przyjemności tekstu”, lecz celom pragmatycznym. „Maryanne Wolf obawia 
się, że czytanie na ekranie komputera, iPada, czytnika e-booków nieuchronnie 
zmieni tę sieć szlaków i powiązań, która do tej pory umożliwiała głębsze skoja-
rzenia. Zmieni na gorsze — tj. stanie się ona uboższa, bardziej powierzchowna. 
Zabraknie tych kluczowych milisekund głębokiej refl eksji”86. Pesymistyczne wi-
zje przyszłości książki implikują zatem podobny (choć nie identyczny) zbiór cech 
przypisywanych kulturze druku, tak jak w przypadku wspomnianych wcześniej, 
entuzjastycznych spekulacji na temat technologicznie uwarunkowanej rewolucji 
czytelniczej z „trupem” woluminu w tle, tyle że to, co w optyce technofi la jawi 
się jako anachroniczne, opresywne, nieefektowne i nieefektywne, w przekonaniu 
konserwatysty-technofoba jest niepowtarzalne, zmysłowe, magiczne, bliższe na-
turze. Tłumaczy to bardzo często dające się dziś uświadczyć w Internecie deklara-
cje o charakterze „anty-e-bookowym”; na przykład na jednym z blogów autorka, 
zamieszczając zdjęcia likwidowanych księgarni i bibliotek, uzasadnia tym swoją 
decyzję o dożywotnim niekupowaniu e-czytników i składa patetyczną przysięgę 
o treści: „przyrzekam czytać słowo drukowane”87. 

Nasuwają się w tym miejscu następujące pytania: jakie znaczenie mają war-
tości antropologiczne (bądź ich brak) przypisywane różnorodnym, fetyszyzowa-
nym formom utrwalenia myśli — i jaki sens niosą z sobą rozpaczliwe spekulacje 
na temat ich zagrożenia, kiedy wątpliwości budzi, a przynajmniej budzić powin-
no, zubożenie treści przekazu, lub kiedy faktyczny problem stanowi zanikająca, 
kulturowa potrzeba czytania czegokolwiek, w jakiejkolwiek formie? Wokół tych 
kwestii budowane są bodaj najbardziej apokaliptyczne wizje śmierci książek, 
wiązane najczęściej z ubocznymi skutkami stechnicyzowanej popkultury. Jacek 
Sobota porównuje to prognozowane zjawisko z procesem trawiennym: „Jest to 
jakiś proces trawienny; zawłaszczanie przez Internet coraz to nowych obszarów 
kultury, mielenie ich na papkę — musi to wieść do dewaluacji książki”88. Na-

83 A. WĄSIŃSKI, op. cit., s. 117.
84 J.-C. CARRIÈRE, U. ECO, op. cit., s. 6.
85 Zapomina się wszelako o tym, że taki typ odbioru w równym stopniu dotyczy kodeksu 

papierowego, czego dobrym przykładem może być szkolna awersja do książki Nad Niemnem, 
czytanej bardzo często z pominięciem opisów przyrody.

86 Piotr CIEŚLIŃSKI, Czy e-booki zmienią nam mózgi, http://wyborcza.pl/1,75476,11333409,
Czy_e_booki_zmienia_nam_mozgi_.html [dostęp: 1 IV 2012].

87 http://jagu.soup.io/post/167870511/The-reason-I-will-never-buy-an [dostęp: 1 IV 2012].
88 J. SOBOTA, op. cit.
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tomiast Burszta pisze o jej przeobrażeniu w półprodukt, na przykład scenariusz 
fi lmu czy grę komputerową89 — domenę obrazu, którego percepcja nie wymaga 
czytelniczych predyspozycji, ma bowiem zapewnić odbiorcy przede wszystkim 
rozrywkę, maksimum atrakcji przy minimum wysiłku intelektualnego: 

Stale wzbogacana o różnorodne i coraz bardziej atrakcyjne formy skutecznego „atakowania” 
ludzkich zmysłów zmediatyzowana przestrzeń zachęca, prosi, błaga, przymila się, ekscytuje i prze-
raża zarazem, po to, by choć na chwilę przykuć uwagę odbiorcy. […] Sprzyja to bezkrytyczne-
mu odbiorowi treści, gdyż rozproszona uwaga i zainteresowanie uczestnika przekazu nie stanowią 
czynników stymulujących go do własnych refl eksji90.

Trzeba przy tym zwrócić uwagę na zjawisko swoistego kurczenia się języka 
(podstawowego komponentu książki) w kulturze, czego najlepszy przykład stano-
wią coraz częstsze w powszechnym użyciu, internacjonalne skróty typu OMG (ang. 
Oh my God!), IMO (ang. In my opinion), tworzące — wespół z emotikonami91 zastę-
pującymi werbalizację emocji — podstawowy budulec przestrzeni internetowego 
dialogu. Trudno się zatem dziwić, iż obserwacje tego rodzaju mechanizmów spo-
łeczno-kulturowych stanowią asumpt do artykulacji lęku już nie tyle o przyszłość 
książki, ile o przyszłość słowa: „Jeśli rację ma Jaron Lanier […], to w przyszło-
ści nie tylko nie będziemy czytać, ale także przestaniemy mówić. […] W wir-
tualnym świecie łatwo przekazać wszystko bez słów. Po co opisywać obraz zda-
niami, kiedy można go bezpośrednio pokazać? Lanier określa to mianem komu-
nikacji postsymbolicznej”92. Wyniki badań czytelnictwa, znajdujące odzwier-
ciedlenie również we wspomnianych wcześniej antyczytelniczych deklaracjach 
(liczonych w tysiącach osób) na portalach społecznościowych typu Facebook, nie 
rozwiewają tych obaw, choć z drugiej strony — biorąc pod uwagę popularność 
blogów, zjawiska fan fi ction czy poezji internetowej — trudno w pełni podzielać 
opinię Laniera93.

Jeszcze inna, odbiegająca jednak od perspektywy upadku kultury pisma, wi-
zja śmierci książki wiąże się z jej degradacją do postaci produktu, oznaczającą 
rozbudowanie formy kodeksu papierowego, ale najczęściej kosztem utrwalonej 
w nim treści. W artykule zatytułowanym Książka jako produkt — mechanizmy 
wydawnicze współczesnej literatury popularnej94 Halina Kubicka zwraca uwagę 
na dołączanie do współczesnych książek różnego rodzaju dodatków (płyty CD, 

89 W.J. BURSZTA, op. cit., s. 135.
90 A. WĄSIŃSKI, op. cit., s. 126.
91 Por. rozdz. Cyberjęzyk, [w:] Ł. GOŁĘBIEWSKI, op. cit., s. 32–39.
92 P. CIEŚLIŃSKI, op. cit.
93 Por. Magdalena LACHMAN, Moda na pisanie czy moda na grafomanię? Kult(ur)owe 

reorientacje, [w:] Mody w kulturze i literaturze popularnej. Red. Stanisław Buryła, Lidia Gąsowska 
i Danuta Ossowska, Kraków: Universitas 2011, s. 95–137.

94 Halina KUBICKA, Książka jako produkt — mechanizmy wydawnicze współczesnej 
literatury popularnej, [w:] Problemy współczesnego edytorstwa. Red. Katarzyna Bugryn-Kisiel, 
Wrocław: Koło Naukowe Edytorów Koedycja 2010, s. 95–106.
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mapy, zdjęcia itp.), mających w założeniu — wespół z oryginalną okładką, fak-
turą, typografi ą czy odpowiednią kampanią reklamową — uatrakcyjnić przekaz, 
uczynić go bardziej multimedialnym i dostosowanym do potrzeb masowego od-
biorcy, szukającego — zdaniem autorki — „wzbudzającego emocje słowa z krwi 
i kości”95. Jednak „słowo z krwi i kości” to w istocie „surowy” tekst, którego 
oddziaływanie doprowadzało na przykład osiemnastowieczne czytelniczki Nowej 
Heloizy do omdleń i czynności na poły onanistycznych, podczas gdy siła stymu-
lująca emocje współczesnego odbiorcy quasi-książkowych produktów tkwi za-
sadniczo w owych multimedialnych dodatkach, odpowiadających tendencji do 
„drobiazgowego unaoczniania czytelnikowi świata przedstawionego — zostaje 
on zwizualizowany z zaskakującą precyzją, niepozostawiającą niemal miejsca na 
domysły i grę wyobraźni”96. Nie można wszak utożsamić tego modelu czytelni-
czej multimedialności na przykład z predylekcją romantyków do intensyfi kacji 
oddziaływania utworu poprzez czytanie z muzycznym akompaniamentem w tle, 
dobieranie nastrojowego miejsca czy towarzysza lektury. W tym drugim przy-
padku bowiem jedynym nośnikiem treści są słowa, pozostałe zaś źródła emo-
cji, potencjalnie stymulujących doznania lekturowe, nie stanowią „naturalnych” 
komponentów książki — pozostają wobec niej zewnętrzne, a ich obecność nie jest 
konieczna. Z tego względu implozja multimedialnych dodatków, wbudowanych 
w zhybrydyzowaną strukturę woluminu niczym zestaw protez, może być postrze-
gana przez konserwatystów nie jako pomysłowa próba promocji czytelnictwa 
(choć z założenia tym właśnie ma być), lecz jako próba „podszycia się pod cudzy 
archetyp, zdarty jak skóra ze swego wroga i poprzednika”97, prowadząca w rezul-
tacie do „metafi zycznej” śmierci literatury, do jej powtórnej reifi kacji (biorąc pod 
uwagę uprzednią antropomorfi zację). Nieunikniony98 scenariusz przetworzenia 
książki w produkt, opartej na „wspomaganiu” jej przez inne media, dowodzić 
może zatem albo osłabienia siły słów (a tym samym jakości literatury), albo spo-
łecznego znieczulenia na nie. Cytowany Marek Oramus skłania się ku pierwszemu 
wariantowi, to jest przekonaniu, iż „słowo stało się jedynie pustym liczmanem, 
poddawane seryjnym dewaluacjom straciło na znaczeniu, tysiące piór, maszyn 
do pisania i wreszcie komputerów zamieniły je w surowiec przemysłowy, odarły 
z wszelkiej magii, wyprały ze wzruszeń”99. „Śmierć” książek nie oznacza jednak 
w tym ujęciu zniknięcia ich tradycyjnych nośników, lecz ekspansję atrakcyjnie 
wydanego „chłamu”, niewymagającego od czytelnika jakiegokolwiek wysiłku in-
telektualnego, jedynie pieniędzy i gotowości na „połknięcie” produktu, niczym 
przyjęcie Huxleyowskiej dawki „somy”. Trzeba jednak mieć na względzie fakt, 

95 Ibidem, s. 105. 
96 Ibidem, s. 102.
97 M. ORAMUS, op. cit., s. 216.
98 Zdaniem Kubickiej, „transformacja książki popularnej w produkt […] jest po prostu czymś 

nieuniknionym i naturalnym, wpisanym w porządek naszego świata”. H. KUBICKA, op. cit., s. 105.
99 M. ORAMUS, op. cit., s. 211.
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iż Oramus przedstawił swoją prognozę w posłowiu do 451° Fahrenheita, a więc 
przypuszczalnie pod wpływem (równie zresztą prognostycznego) utworu Bradbu-
ry’ego, co z kolei pozwala dostrzec jeszcze jeden poziom funkcjonowania tematu 
„śmierci książki” w kulturze — poziom artystyczny (fi kcjonalny).

2.3. POZIOM ARTYSTYCZNY (FIKCJONALNY)

Teksty kultury, a przede wszystkim teksty literackie100, obfi tują w rozma-
ite realizacje motywu „śmierci” książki (biblioteki)101, których funkcje podzielić 
można na prymarne i sekundarne. Prymarna funkcja polega na współtworzeniu 
świata przedstawionego i charakterystyki poszczególnych jego komponentów. 
Dużą rolę odgrywa tu gatunek utworu, warunkujący sposób wykorzystania sym-
boliki książki w kreacji przestrzeni. W horrorach bądź w tekstach asymilujących 
jego elementy gatunkowe (na przykład motyw Katakumb Księgogrodu w Mie-
ście śniących książek Waltera Moersa) bardzo często można się spotkać z na-
turalistycznymi opisami fi zycznego rozkładu starych, zbutwiałych woluminów, 
mającymi na celu zbudowanie atmosfery grozy — intensyfi kowanej zazwyczaj 
poprzez sugestię, jakoby owo zewnętrzne „strupienie” piwnicznego czy podziem-
nego księgozbioru-grobu było symptomem nadprzyrodzonej obecności uwięzio-
nego w nim ducha (symbolika wampiryczna).

Inny rodzaj przestrzeni współtworzonej przez omawiany motyw wyłania 
się z antyutopii (dystopii). „Śmierć” książki — w wymiarze zewnętrznym i we-
wnętrznym — przedstawiana jest w nich jako źródło przeobrażeń społecznego 
„światoodczucia”, które — zainfekowane fetyszyzacją technologii, prymitywiza-
cją priorytetów (cechującą się na przykład zanikaniem potrzeb metafi zycznych) 
i zmanipulowane przez „grupę trzymającą władzę” nad zbiorową świadomością 
— ulega takiemu zawężeniu, że nie ma w nim miejsca na literaturę. Ta bowiem 
albo traci siłę oddziaływania i wygasa w sposób naturalny jako zbędny, herme-
tyczny, „niekompatybilny” z konstrukcją opisywanej rzeczywistości przeżytek, 
albo — niczym „piasek sypany między tryby maszyny”102 — zagraża ustalonemu 
porządkowi, stanowiąc rezerwuar konkurencyjnych wartości i potencjalny impuls 
do niepożądanej autorefl eksji, toteż jest zwalczana103, zafałszowywana, podda-

100 W artykule pominięte zostały pozaliterackie realizacje motywu „śmierci” książki. Ich 
obfi tość, zwłaszcza jeśli chodzi o grafi kę rozpowszechnianą w Internecie (pełniącą zazwyczaj 
funkcję ludyczną, jak w przypadku żartobliwego przedstawienia „samobójstwa” książki: http://
www.dailydawdle.com/2011/02/book-commits-suicide-pic.html), wymaga osobnego omówienia.

101 Podjęcie problematyki literackich obrazów książki i biblioteki zapoczątkowane zostało na 
gruncie polskich badań przez Wacława Borowego, a spopularyzowane przez Krystynę Bednarską-
-Ruszajową (literatura polska) i Andrzeja Dróżdża (utopie literackie — zarówno polskie, jak 
i zagraniczne).

102 A. DRÓŻDŻ, op. cit., s. 309.
103 Na rozmaite sposoby: np. poprzez palenie książek, jak w 751° Fahrenheita, czy 

poprzez wywoływanie u dzieci negatywnych odruchów względem książek i kwiatów za pomocą 
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wana zmanipulowanej remediacji104 bądź sprowadzana do doraźnych formułek 
na usługach określonej ideologii.

Prymarna funkcja motywu śmierci książki polega także na współtworzeniu 
charakterystyki bohaterów literackich, nie zawsze jednak nacechowanych nega-
tywnie. Dobrym przykładem może tu być I część Fausta Johanna Wolfganga Goe-
thego:

Biada! Czyż jeszcze wciąż tkwię w tym więzieniu?
W przeklętym stęchłych murów zacieśnieniu,
[…]
Gdzie od posadzki do samej powały
Piętrzą się w ścisku całe góry książek,
Gdzie zakopconych pergaminów zwały
Kurz warstwą kryje, mól i robak drąży?
[…]
Dokoła ciebie zakopcone mury,
Kości, szkielety, mrok i grobu chłód 105.

Przytoczony opis fi zycznego rozkładu zapisanego papieru odzwierciedla 
zarówno psychiczną, jak i fi zyczną kondycję starszego wiekiem bohatera, któ-
ry — rozczarowany życiem spędzonym na lekturze książek — uświadamia so-
bie u jego kresu bezużyteczność płynącej z nich martwej wiedzy. Jak zauważa 
Krystyna Bednarska-Ruszajowa: „Przyrównanie bibliotek do cmentarza nie służy 
dyskryminacji bibliotek ani znajdujących się w nich książek. Jest raczej wyrazem 
bolesnej zadumy pisarzy nad przemijaniem idei, poglądów, przekonań, opisanych 
odkryć naukowych, a więc także nad śmiercią głoszonych przez nie idei”106. Za 
tą sepulkralną symboliką Faustowskiej biblioteki nie kryje się zatem całkowita 
negacja sensu literatury, zwłaszcza że w dalszej części utworu bohaterowi towa-
rzyszą już zgoła inne emocje, wywołane ekstatyczną, dającą poczucie czytelni-
czej wolności lekturą księgi magii, a później — parafrazowanej przezeń Biblii. 
Zaakcentowana w ten sposób zostaje „śmierć” nie tyle książki, ile jednej z przy-
pisywanych jej funkcji, w tym przypadku funkcji poznawczej (książka nie dostar-
cza, zdaniem Fausta, wiedzy o życiu), zastąpionej funkcją emotywno-kreacyjną 
(książka ma pobudzać do życia i twórczości). W tym sensie część pierwsza trage-
dii Goethego — również ze względu na czas powstawania dzieła — stanowi sym-
boliczne odzwierciedlenie zmierzchu paradygmatu oświeceniowego, antycypując 

elektrowstrząsów: „Książki i głośny hałas, kwiaty i elektrowstrząsy — już w niemowlęcym umyśle 
człony tych par są kojarzone, zaś po dwustu powtórzeniach takiej czy podobnej lekcji ulegną 
nierozerwalnemu spojeniu”. Aldous HUXLEY, Nowy wspaniały świat, przekład i posłowie Bogdan 
Baran, Kraków: Wydawnictwo Literackie 1988, s. 26–27.

104 Przykładem mogą być „czuciofi lmy” z Nowego wspaniałego świata.
105 Johann Wolfgang GOETHE, Faust, przeł. Feliks Konopka, [w:] idem, Dzieła wybrane, 

wybrał i wstępem opatrzył Stefan H. Kaszyński, Warszawa: PIW 1983, s. 190. 
106 Krystyna BEDNARSKA-RUSZAJOWA, Biblioteki w literaturze polskiej, Kraków: 

Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego 2006, s. 200.
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paradygmat romantyczny i wpisany weń model kultury czytelniczej, związany 
z odmiennym spojrzeniem na istotę książki. Pod tym względem wcześniejsza se-
pulkralizacja opisu biblioteki bohatera służy już nie tyle jego charakterystyce, 
ile — w swoim sekundarnym wymiarze — afi rmacji nowej jakości kulturowej, 
która z biegiem czasu stała się elementem konstytutywnym romantycznej fi lozofi i 
lektury.

Sekundarna funkcja literackich obrazów śmierci książki odnosi się do zawar-
tych w nich częstokroć, wyraźnych aluzji względem empiryczno-fi zykalnego wy-
miaru tego zjawiska (pożary, cenzura prewencyjna i represyjna, głośne przypadki 
wandalizmu, zmiana paradygmatu kulturowego), a także do odzwierciedlających 
się w nich społecznych niepokojów, funkcjonujących w przestrzeni spekulacji, 
o których była mowa wcześniej. W ten sposób wywierają one niekiedy wpływ 
na kulturę, z której się wywodzą. Dobry przykład stanowi tu wzmiankowana już 
akcja warszawskiej biblioteki, która — poprzez nawiązanie w swoim tytule do 
„Cmentarza zapomnianych książek” z powieści Zafóna — dokonała swoistej re-
produkcji nośnych literackich znaczeń, by przez ich pryzmat „przepuścić” czytel-
niczą rzeczywistość. Tym samym sepulkralna symbolika fi kcyjnej biblioteki przy-
czyniła się pośrednio (zważywszy na powodzenie akcji) do ocalenia niejednego 
woluminu przed „śmiercią”. 

Można zaryzykować stwierdzenie, iż podobną „misję” zdają się realizować 
współczesne „książki o książkach”, w szczególności te zaliczane do obiegu po-
pularnego. „Motyw książki w książce wyraźnie wygrywa w czasach e-booków, 
Internetu i podcastów pod względem popularności. Współczesne powieści, takie 
jak Atramentowe serce Cornelii Funke, Miasto śniących książek Waltera Moer-
sa czy Księga Wolfganga i Heike Hohlbein, koncentrują się wokół tego pozor-
nie przestarzałego medium”107. Dający się dziś zauważyć wyraźny wzrost tego 
typu literatury108 nie wydaje się przypadkowy. W dobie społecznej obawy o losy 
książki drukowanej, a niekiedy wręcz lęku o przyszłość czytelnictwa w ogóle, 
autotematyzm może przybrać (pop)kulturową formę (krypto)reklamy „zagrożo-
nego” medium, pełniąc przy tym funkcję „probierza ułatwiającego rozpoznanie 
zagrożeń społecznych”109. Należy wszak pamiętać, iż historia niejednokrotnie 
dowiodła, że to, co niegdyś było postrzegane jako „duby smalone” — fantastycz-
ne wymysły pisarzy, znalazło częściowe odbicie w faktach. Z tym większą uwa-
gą, a niekiedy z tym większym niepokojem (czego dowodzi apokaliptyczny ton 
posłowia Oramusa do 751° Fahrenheita), podchodzi się dziś do fi kcjonalnego 

107 Anne SIEBECK, Das Buch im Buch. Ein Motiv der phantastishen Literatur, Marburg: 
Tectum 2009, nota wydawnicza, tłum. moje — M.S.

108 Dotyczy to również fi lmów, spośród których na szczególną uwagę zasługuje — nagrodzona 
Oscarem 2012 — animacja Fantastyczne Latające Książki Pana Morrisa Lessmore (2011, reż. 
William Joyce, Brandon Oldenburg), wpisująca się we współczesny nurt promocji czytelnictwa, 
nobilitujący tradycyjne medium, tj. kodeks papierowy.

109 K. BEDNARSKA-RUSZAJOWA, op. cit., s. 210.
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wymiaru zjawiska śmierci książki. Krystyna Bednarska-Ruszajowa pisała swe-
go czasu — w odniesieniu do obrazów bibliotek w literaturze — że bywają one 
„kostiumem osłaniającym ocenę rzeczywistości lub obawę autora o przyszłość 
autentycznej kultury ziemskiej”110. Znaczna część literackich wyobrażeń książki 
jawi się bowiem jako mniej lub bardziej zawoalowana diagnoza odnośnej kultury 
czytelniczej, rejestrująca, niczym sejsmograf, zachodzące w niej zmiany, a zara-
zem ukierunkowana na promocję kultury druku. Nieprzypadkowo wykorzysty-
wany bywa przez pisarzy najczęściej motyw kodeksu papierowego, co w dużej 
mierze wynika z jego podatności na chwytliwe porównania (na przykład sze-
leszczący papier — ptasie skrzydła). Noty wydawnicze nie pozostawiają zresztą 
wątpliwości co do społecznej funkcji większości takich utworów, przykładowo, 
„Księga rzeczy utraconych jest fantastyczną, pełną literackich odniesień baśnią 
dla dorosłych. Została napisana dla wszystkich, którzy wierzą w życie zaklęte 
w książkach i w siłę tego, co zostało utrwalone na ich kartach”111; „Klub Dumas 
to intryga, zagadka kryminalna, powieść akcji i cudowny hołd składany Powieści, 
Książce i Czytelnikom”112. Wydaje się zatem, że łączenie fi gury książki z me-
taforyką śmierci służy dziś w dużej mierze wzmocnieniu funkcji dydaktyczno-
-propagandowej odnośnej literatury — po trosze na zasadzie swoistego „szantażu 
emocjonalnego”, mającego wzbudzić u odbiorcy współczucie, „profi laktyczny” 
lęk o przyszłość książek i konstytuowany przez nie system wartości, a tym samym 
zachęcenie go do kultywowania tradycji czytelniczej. Wykorzystuje się w tym 
celu rozmaite chwyty fabularne. Najpopularniejszym z nich jest wspomniana su-
gestywna sepulkralizacja przestrzeni bibliotecznej, oznaczająca często nie tyle 
naturalistyczne przedstawienie rozkładu tworzących ją woluminów, ile metaforę 
śmierci-zapomnienia113, która w przypadku Cmentarza Zapomnianych Książek 
z Cienia wiatru łączy się również z silne oddziałującymi na uczucia czytelnika 
metaforami świątyni114, bezdomności, rodziny, sierocińca czy przyjaciela:

110 Ibidem, s. 163.
111 John CONNOLLY, Księga rzeczy utraconych, przeł. Katarzyna Malita, Warszawa: 

Niebieska Studnia 2007.
112 Arturo PÉREZ-REVERTE, Klub Dumas, przeł. Filip Łobodziński, Warszawa: Muza 2003.
113 Bądź też metaforę śmierci-nieczytania, czyli uniwersalnego sposobu na wzbudzenie 

poczucia winy w każdym potencjalnym odbiorcy: „[…] nieprzeczytane książki mają w sobie coś 
z nieboszczyków, podobnie jak księgarnie, w każdym razie w środku nocy, przypominają nisze 
grobowe” (Juan José MILLÁS, Porządek alfabetyczny, przeł. Adam Elbanowski, Warszawa: W.A.B. 
2004, s. 38); „To ciepłe, pachnące stęchlizną miejsce, gdzie znalazła schronienie, stanowiło 
mauzoleum książek, muzeum zapomnianych skarbów, cmentarz rzeczy nieprzeczytanych i nie do 
przeczytania” (Sam SAVAGE, Firmin, przeł. Radosław Nowakowski, Kraków: Wydaw. Literackie 
2009, s. 14). 

114 Por. Halina KUBICKA, „Księga jest tworem kruchym” — sepulkralna symbolika 
literackich bibliotek, [w:] Problemy współczesnej tanatologii. Medycyna — antropologia — kultura. 
Red. Jacek Kolbuszewski, t. 12, Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe 2008, s. 397–403.
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To miejsce, Danielu, jest tajemnicą i miejscem świętym. Każda znajdująca się tu książka, każ-
dy tom, posiadają własną duszę. I to zarówno duszę tego, kto daną książkę napisał, jak i dusze tych, 
którzy tę książkę przeczytali i tak mocno ją przeżyli, że zawładnęła ich wyobraźnią. […] Kiedy ja-
kaś biblioteka przestaje istnieć, […] kiedy jakaś książka ginie w otchłani zapomnienia, […] robimy, 
co w naszej mocy, aby te bezdomne książki trafi ły tutaj. […] Każda, którą tu widzisz, była czyimś 
najlepszym przyjacielem. […] w tej samej chwili już byłem przekonany i właśnie wybrałem książkę 
do adopcji. A raczej książkę, która mnie usynowi115.

Uwagę zwraca tu mocne zaakcentowanie antropomorfi cznego charakteru 
książki, to jest utrwalonej w niej podmiotowości zarówno autora, jak i każdego 
odbiorcy, a także przypisanie jej cech przyjaciela, dziecka (w przypadku starszego 
czytelnika) czy rodziców (w przypadku młodego czytelnika, jakim jest główny 
bohater powieści). W ten sposób wzmocniony zostaje ładunek emocjonalny za-
warty w potencjalnej „śmierci” tak „uczłowieczonej” książki. Warto jednocześnie 
zauważyć, iż postaci, które w tego rodzaju utworach pełnią funkcję „strażników” 
i wybawców owych „cmentarnych” księgozbiorów, kreowane są konsekwentnie 
na bohaterów pozytywnych116, w przeciwieństwie do postaci odpowiedzialnych 
za ich zniszczenie, znieważenie bądź zaniedbanie, co bardzo często znajduje wy-
raz w antyutopiach, na przykład w 751° Fahrenheita większość wrogów książek 
ponosi karę za swoje piromańskie występki, przypłacając je życiem117.

Innym sposobem przedstawienia „śmierci” książki w literaturze, mającym na 
celu wzbudzić współczucie odbiorcy, jest porównanie jej do obumierającego or-
ganizmu, na przykład „księgozbiór przypominał martwe zwierzę, którego ciałem 
żywi się całe mnóstwo walczących ze sobą i antagonistycznych stworzeń”118; „mię-
dzy grudami cementu, drobnymi muszlami i ciemnymi porostami mogłem do-
strzec spieczone na słońcu i ponownie rozmoczone kartki książek, kleiste i sztyw-
ne jak rybia chrząstka”119. Przejmujące porównania śmierci płonących książek do 
umierających ptaków pojawiają się w 751° Fahrenheita: „Jedna z nich, niemal 
na rozkaz, zapaliła mu się w dłoniach i płonęła jak biały gołąb, trzepocząc kart-
kami”120. Tego typu „ptasie” paralele dominują również w powieści Juana José 

115 Carlos Ruiz ZAFÓN, Cień wiatru, przeł. Beata Fabjańska-Potapczuk, Carlos Marrodán 
Casa, Warszawa: Muza 2008, s. 10–11.

116 Takimi bohaterami nie muszą być ludzie, czego dowodzi przykład powieściowego Firmina 
— szczura o bibliofi lskich zapędach, pomieszkującego w piwnicy antykwariatu. Co ciekawe, 
Firmin, podobnie jak bohaterka Sióstr, F. Andahaziego, ma również w zwyczaju zjadać przeczytane 
woluminy. Jednak ten rodzaj fi zycznej śmierci książki poprzez konsumpcję (metafora strawy 
duchowej) nabiera wydźwięku pozytywnego.

117 Zdaniem K. Bednarskiej-Ruszajowej: „Motyw palenia książek służy autorom do poka-
zania antyinteligenckich postaw bohaterów i jest mocniej wartościującą oceną niż nieczytanie lub 
ignorancja w zakresie literatury czy nauki”. K. BEDNARSKA-RUSZAJOWA, op. cit., s. 155.

118 Federico ANDAHAZI, Siostry, przeł. Piotr Fornelski, Poznań: Zysk i S-ka 2001, s. 67.
119 Carlos María DOMÍNGUEZ, Dom z papieru, przeł. Andrzej Sobol-Jurczykowski, 

Warszawa: Świat Książki 2005, s. 91.
120 R. BRADBURY, op. cit., s. 52.
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Millása zatytułowanej Porządek alfabetyczny, którego zasadniczą część fabuły 
stanowi opis zrodzonej w umyśle dziecka wizji świata bez książek. Te zostają 
przedstawione jako odfruwające woluminy, gubiące w locie słowa zamiast piór: 
„Wtedy spoglądaliśmy w górę i widzieliśmy stado książek. Czasami były tak licz-
ne, że zamiast gubić pióra jak ptaki, gubiły pojedyncze litery. Eksperci uważali, 
że gubienie liter oznacza starzenie się książki i nadciągającą śmierć. […] Nie-
rzadko mogłeś natknąć się na leżące na ziemi trupy książek”121. Za tym poetycko 
przedstawionym dziecięcym wyobrażeniem kryje się jednak wizja iście apoka-
liptyczna: obumieranie „ekosystemu” słów pociąga bowiem za sobą zanikanie, 
kurczenie się rzeczywistości — potraktowane przez autora w sposób dosłowny.

W literackich realizacjach motywu „śmierci” książki nie brakuje również 
odcieni technofobii. Na szczególną uwagę zasługuje w tym kontekście rozdział 
ze Studni zagubionych wątków Jaspera Fforde’a, osnuty wokół tematu „oprogra-
mowań książkowych”, czyli żartobliwej refl eksji nad historią nośników słowa od 
czasów tradycji ustnej, opisanych na zasadzie analogii do ulepszanych wersji po-
pularnych programów komputerowych. Co istotne, autor przedstawia w owym 
rozdziale wizję książki przyszłości — mającej strony „wrażliwe na czytanie”, 
kompatybilnej z najnowszym oprogramowaniem o nazwie UltraSłowo, opartym 
na technologii spod znaku superszybkiego Przekaźnika Imaginacji i fabrycznie 
wyposażonym w liczne opcje, między innymi podkład muzyczny, możliwość 
ustawienia preferencji leksykalnych przed lekturą, skorzystania z Identyfi katora 
Postaci, ułatwiającego orientację w rozbudowanych dialogach, Busoli Wątku, au-
tomatycznie streszczającej przeczytaną partię tekstu w sytuacjach, gdy czytelnik 
powraca po czasie do odłożonej książki, bądź też z Czytnika Błyskawicznego, 
dzięki któremu można na przykład przeczytać Wojnę i pokój w wersji skonden-
sowanej, osiemdziesięciosześciostronicowej, ale zachowującej wszystkie walory 
wersji pierwotnej122. Okazuje się wszelako, że — o ile lektura uznanych, war-
tościowych tekstów przy wykorzystaniu owego najnowszego oprogramowania 
zdaje się — dzięki pewnym udogodnieniom — sprzyjać wzrostowi czytelnictwa, 
o tyle tworzenie ich w UltraSłowie (w domyśle: przez maszyny, współczesne ge-
neratory tekstów) może doprowadzić do spłycenia i swoistej „fastfoodyzacji” li-
teratury123, a tym samym — do psychicznego regresu jej odbiorców. 

Podobne zagrożenia zdają się płynąć z wizji świata ogarniętego „książkowym 
szaleństwem”, przedstawionej przez Waltera Moersa w Mieście śniących książek. 
Tytułowe miasto pozornie tylko sprawia wrażenie mekki czytelników. W istocie 
jednak książki zostają tam sprowadzone do roli zdelibryzowanych gadżetów, na 

121 J.J. MILLÁS, op. cit., s. 50–51.
122 Jasper FFORDE, The Well of Lost Plots, London: Hodder 2003, s. 54. Por. Henrik LANGE, 

90 najważniejszych książek dla ludzi, którzy nie mają czasu czytać, przeł. Bohdan Maliborski, 
Warszawa: Świat Książki 2009.

123 J. FFORDE, op. cit., s. 343–348.
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przykład jadalnych, perfumowanych czy wyposażonych we wbudowane pułap-
ki woluminów, oddziałujących na odbiorców na rozmaite sposoby, niezwiązane 
jednak de facto z siłą słów. Ich funkcję zastępuje bowiem przykładowo „elik-
sir, który, gdy perfumowano nim strony książek, wywoływał wszystkie opisane 
symptomy strachu, od gęsiej skórki po zatrzymanie akcji serca”124, podczas gdy 
literatura sensu stricto zostaje zepchnięta do odizolowanych od świata Katakumb 
Księgogrodu.

***
O ile empirycznego (fi zykalnego) wymiaru „śmierci” książki nie sposób oce-

niać inaczej niż negatywnie, o tyle funkcjonowanie tego tematu w kulturze na 
poziomie spekulatywnym (dyskursywnym) i artystycznym (fi kcjonalnym) przy-
niosło jak dotąd pozytywne efekty, mobilizując „całe grono autorów z różnych 
dziedzin do bliższego przyjrzenia się fenomenowi książki drukowanej. Powstało 
wiele tekstów podkreślających fi zyczne zalety książki, ale też jej niematerialne 
wartości (jako narzędzia udostępniającego — ale też inspirującego — określony 
typ myślenia, które funkcjonuje w długiej perspektywie czasowej)”125. Efekty 
te dotyczą również działań produkcyjno-marketingowych związanych zarówno 
z rynkiem książki tradycyjnej126, sukcesywnie uatrakcyjnianej i dostosowywanej 
do dynamiki zmian kulturowych, jak i z nowoczesnymi mediami, próbującymi 
przejąć i w twórczy sposób wykorzystać uniwersalną metaforykę kodeksu.

Natomiast literackie obrazy „śmierci” książki, wymagające z całą pewnością 
osobnej, pogłębionej analizy naukowej i rzetelnego rekonesansu badawczego, za-
skakują swoim bogactwem i pomysłowością, a cechujący je nierzadko diagno-
styczno-prognostyczny, wizjonerski wydźwięk skłania do tego, by nie bagatelizo-
wać ich treści. Tkwi w nich jednak pewien paradoks. Wpisują się one w strategię, 
która — jak na razie — okazuje się skuteczna zasadniczo w przypadku odbiorców 
niezwiązanych ze spadającym poziomem czytelnictwa, nie zaś grupy docelowej, 
którą do czytania należałoby zachęcać. Pozostaje jedynie wierzyć, że poten-
cjał dydaktyczny zawarty we współczesnych „książkach o książkach” zostanie 
w przyszłości umiejętnie wykorzystany.

124 Walter MOERS, Miasto śniących książek, przeł. Katarzyna Bena, Wrocław: Wydaw. 
Dolnośląskie 2006, s. 318.

125 M. GÓRALSKA, O przyszłości książki…, s. 146.
126 Za przykład posłużyć tu może oryginalny i — jak się okazało — efektywny pomysł argen-

tyńskiego wydawnictwa Eterna Cadencia na książkę wydrukowaną przy użyciu tuszu, który blaknie 
po dwóch miesiącach. W intencji pomysłodawców miało to zachęcić do czytania papierowych ksią-
żek „w magiczny i poetycki sposób […], zanim całkowicie znikną wyparte przez e-booki”: http://
www.tvn24.pl/kultura-styl,8/ksiazka-ktora-po-60-dniach-znika,263349.html [dostęp: 6 lipca 2012].
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MAŁGORZATA SKIBIŃSKA

FROM GUTENBERG TO TANATH OS. THE MOTIF OF THE “DEATH” 
OF THE BOOK IN CULTURE

Summary

The article is an attempt to present the multiple aspects of the “death” of the book in culture. 
The topic can be examined on several levels, discussed in the following order: empirical (physical), 
speculative (discursive) and artistic (fi ctional). The author raises the question of the validity of the 
metaphorical use of the word “death” with reference to the book, pointing to its basic sources and 
connotations. The author’s refl ections are complemented by a short overview of literary images of 
the “death” of the book, which serve, as she believes, didactic and propaganda functions.

KEY WORDS: book, new media, hypertext, e-book, remediation, anthropothanatology, pop 
culture

RocznikiBib_56-księga.indb   28RocznikiBib_56-księga.indb   28 2013-05-06   14:58:122013-05-06   14:58:12

Roczniki Biblioteczne 56, 2012
© for this edition by CNS


