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Bibliologiczne wycieczki socjologa
literatury
Książka jako towar, książka jako znak — bibliologiczne konotacje takiego
tytułu wydają się oczywiste. I choć podtytuł: Studia z socjologii literatury nie pozostawia wątpliwości, jaka dyscyplina stanowi podstawowy obszar refleksji naukowej w książce Marcina Rychlewskiego1, obecność wątków księgoznawczych
uzasadnia przyjęcie w jej omówieniu perspektywy nauki o książce. Zwłaszcza że
wątków tych jest naprawdę wiele.
Powiązania między socjologią literatury (dyscypliną badającą społeczne
uwarunkowania powstawania, rozpowszechniania, obiegu i odbioru dzieł literackich) a bibliologią są oczywiste, a na korzyści wynikające z integracji ich dorobku
wskazywał choćby Krzysztof Migoń w pracy Nauka o książce. Zarys problematyki. Właśnie w obszarze badań nad funkcjonowaniem literatury w społeczeństwie dostrzegał on największe możliwości interdyscyplinarnych powiązań nauki
o literaturze i nauki o książce2, a jako przykład ich realizacji wskazywał nurt
badań zapoczątkowany przez francuskiego socjologa literatury Roberta Escarpita3. Dokonania właśnie tego badacza, jeśli wziąć pod uwagę liczbę odwołań,
zdają się stanowić jedną z najważniejszych inspiracji Marcina Rychlewskiego,
którego propozycja polega na jeszcze głębszym niż dotychczas uwzględnieniu
w socjologii literatury problematyki rozwijanej w refleksji księgoznawczej. Zagadnienie funkcjonowania literatury w społeczeństwie powinno bowiem według
autora być rozpatrywane z uwzględnieniem szerokiego kontekstu rynku książki,
a w konsekwencji, jak głosi jeden z jego postulatów: „Powinno się […] mówić
nie tyle o socjologii literatury, ile raczej o socjologii tekstu, socjologii książki
czy socjologii rynku wydawniczego” (s. 424). Tyle tylko, że sam autor nie ma
chyba świadomości, że wkracza tym samym na pole badawcze księgoznawstwa.
1 M. Rychlewski, Książka jako towar, książka jako znak. Studia z socjologii literatury, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk 2013, 202 s., bibl., indeks osób.
2 K. Migoń, Nauka o książce. Zarys problematyki, Wrocław 1984, s. 228.
3 Ibidem, s. 241.
4 Cytaty z recenzowanej pracy lokalizowane będą przez podanie numeru strony w nawiasie
okrągłym bezpośrednio po cytacie w tekście głównym.
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W książce nie pojawiają się ani nazwa tej dyscypliny, ani odwołania do jej bogatego przecież dorobku. A szkoda, bo na pewno jego uwzględnienie pozwoliłoby
pogłębić opis i usystematyzować analizę wielu omawianych w książce zjawisk.
Praca Marcina Rychlewskiego jest w istocie zbiorem sześciu studiów (oznaczonych jako kolejne rozdziały), z których cztery — jak wynika z Noty wydawniczej — były wcześniej publikowane we fragmentach lub zmienionych wersjach.
Niestety skutkuje to rozproszeniem rozważań związanych z niektórymi zjawiskami czy wątkami w kilku miejscach książki. Tekst główny poprzedzony został
krótkim Wstępem, opatrzony bibliografią załącznikową i indeksem osobowym.
Już pierwsze zdanie Wstępu potwierdza zainteresowanie autora zagadnieniami nie tylko literatury, ale szerzej — książki. Rychlewski deklaruje w nim:
„Książka ta traktuje o rynku wydawniczym w Polsce ostatnich kilku lat” (s. 7).
Nieco dalej czytamy zaś: „Jest ona [książka — B.H.] próbą przepracowania języka tradycyjnej socjologii literatury i sprawdzenia jego przydatności do opisu
mechanizmów współczesnego rynku książki” (ibidem).
Pierwszy rozdział ma charakter wprowadzenia, w którym pojawiają się propozycje terminologiczne i metodologiczne oraz zasygnalizowane zostają niektóre
zjawiska omawiane szerzej w kolejnych studiach. W rozdziale tym, zatytułowanym Po co nam dziś socjologia literatury?, Rychlewski analizuje obecny stan
socjologii literatury jako dyscypliny, która „nie jest w modzie” (s. 13), a jako
przyczynę tego wskazuje specyfikę współczesnego rynku książki, w którego
kontekście szczególnego znaczenia dla społecznego oddziaływania tekstów nabierają między innymi takie zagadnienia, jak kanały dystrybucji i sposoby rozpowszechniania, materialno-towarowy wymiar książki czy też jej konkurowanie
z mediami elektronicznymi. Zdaniem autora pociąga to za sobą konieczność przeformułowania kluczowej dla pojęcia komunikacji literackiej relacji autor — dzieło — odbiorca i między innymi głębszego przemyślenia roli wydawcy jako tego,
kto „inwestuje w tekst, ma największy wpływ na materialny wymiar dzieła, co
więcej — za pomocą odpowiednich kanałów dystrybucji […] podejmuje działania zmierzające do tego, żeby tekst w ogóle zaistniał w świadomości odbiorcy”
(s. 19). Przemyślenia wymaga też według Rychlewskiego kategoria odbiorcy, która powinna odnosić się nie do projektowanego niejako przez tekst odbiorcy wirtualnego, idealnego interpretatora, lecz do konkretnego czytelnika, nabywcy czy
wreszcie konsumenta książki.
W rozdziale tym pojawia się omówienie współczesnego polskiego obiegu
książkowego, rozumianego jako połączenie pola rynku wydawniczego i pola instytucji konsekrujących. Z oczywistych względów szkicowy i uproszczony obraz
rynku wydawniczego (czego autor ma świadomość, i daje temu wyraz na stronie 25) poszerzony jest zatem o zaprezentowanie roli takich instancji, jak krytyka literacka, nagrody literackie, uniwersytety ustalające kanon dzieł najwybitniejszych czy wreszcie Ministerstwo Edukacji Narodowej i szkoła, które tworzą
i wdrażają w procesie dydaktycznym listy lektur.
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Rozdział wprowadzający zawiera wreszcie propozycję dwóch pojęć: pasma
przenoszenia i pasma estetycznego, których odpowiednia konfiguracja jest według Rychlewskiego warunkiem zaistnienia książki w świadomości masowego odbiorcy i jej czytelniczego (czy też rynkowego) sukcesu. Pasmo przenoszenia wiąże się z kanałami dystrybucji i sposobami rozpowszechniania książek, natomiast
pasmo estetyczne to „zespół oczekiwań estetycznych […], reprezentowany przez
większość odbiorców” (s. 30), jest „zbiorem cech, które musi posiadać każdy tekst
(książka), aby stanowić skuteczną odpowiedź na bieżące zapotrzebowanie” (s. 31).
Zaprezentowane w tym rozdziale rozważania kierują więc rzeczywiście drogę rozwoju socjologii literatury w stronę komunikacji książkowej (czy też — jak
zgodnie z terminologią zaproponowaną na gruncie nauki o książce przez Jerzego
Zawiszę chciałoby się napisać — komunikacji bibliologicznej5) i socjologii książki. Brak przywołania w tym kontekście chociażby prac Jana Muszkowskiego Życie książki (Kraków 1951), a zwłaszcza Wstęp do socjologii książki (Wrocław
1972) jest szczególnie dotkliwie odczuwany przez bibliologa, gdy weźmie się pod
uwagę, że w tekście pojawia się dokładnie ten termin, i to nie raz (np. s. 18, 42, 71).
I nie chodzi tylko o dostrzeżenie i docenienie dorobku sąsiedniej dyscypliny naukowej, lecz także o to, że przedstawiony przez autora obraz instytucji, mechanizmów i zależności rynkowych rządzących procesem rozpowszechniania książek
w społeczeństwie mógłby zostać dopełniony i doprecyzowany. Nauka o książce
bada bowiem system książki, jej społeczny obieg i determinanty jej społecznego i rynkowego funkcjonowania od dawna, zarówno w ujęciu historycznym, jak
i najbardziej współczesnym. Uwzględnienie dokonanych na jej gruncie zupełnie
podstawowych ustaleń pozwoliłoby chociażby uniknąć błędu, jakim jest całkowite pominięcie roli bibliotek jako instytucji związanych z obiegiem czytelniczym
książki, a rola ta, zwłaszcza w wypadku literatury pięknej i literatury najnowszej,
jest dosyć istotna.
W drugim rozdziale, zatytułowanym Obiegi wydawnicze, Rychlewski rozwija refleksję nad współczesnym rynkiem książki, wskazując na nieaktualność
tradycyjnego sposobu pojmowania obiegów literackich i wynikającą stąd konieczność „zredefiniowania obiegów wydawniczych” (s. 45), które — jak czytamy na stronach 54–55 — powiązane powinny zostać „w pierwszym rzędzie ze
sposobem rozpowszechniania i mechanizmami wolnorynkowymi, w dalszej zaś
kolejności z profilem produkcji wydawniczej, nabywcą, typem odbiorcy (a ściślej
— czytelnika-nabywcy), wreszcie z innymi czynnikami, takimi jak instytucje
naukowe i edukacyjne, telewizja, czasopisma czy krytyka literacka”. Najwięcej
miejsca poświęca Autor obiegowi popularno-komercyjnemu, który, jak dowodzi,
powinien być utożsamiany z obiegiem głównym, omawia ponadto skrótowo wy-

5 J. Zawisza, Propozycja schematu komunikacji bibliologicznej, „Studia o Książce” 10,
1980, s. 39–58.
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brane sprofilowane obiegi o mniejszym zasięgu, a mianowicie obieg naukowy,
religijny i wreszcie literacki.
Rozdział trzeci, zatytułowany Pasmo estetyczne, teoria recepcji i socjologia
czytelnictwa, poświęcony jest takim zagadnieniom, jak motywacje czytelnicze,
wewnątrztekstowe i zewnętrzne, społeczne uwarunkowania percepcji i recepcji
tekstów literackich, indywidualne i zbiorowe poziomy oczekiwań wobec literatury i książki czy wreszcie ich podatność na ideologiczne wykorzystanie. Na uwagę
zasługuje rozwinięta tutaj idea odnoszenia się do realnego czytelnika konsumenta, a w wymiarze zbiorowym do empirycznej publiczności czytelniczej. Nieco
dyskusyjna, zwłaszcza w kontekście zasygnalizowanego już wcześniej pominięcia roli bibliotek w udostępnianiu tejże publiczności tekstów literackich, wydaje
się propozycja, aby o społecznym zasięgu i — jak określa to Rychlewski — rzeczywistym czytelnictwie tekstów literackich wnioskować przede wszystkim na
podstawie wyników sprzedaży i ogłaszanych przez wielkie sieci księgarskie list
bestsellerów. Warto bowiem zadać sobie chociaż pytanie, czy istnienie bibliotek
nie wpływa przynajmniej w pewnym stopniu na przywoływane przez autora,
na przykład na stronie 75, stosunkowo niskie przychody ze sprzedaży książek
literackich. Trudno też zaakceptować pominięcie ogromnego dorobku prowadzonych z różnych perspektyw badawczych badań nad czytelnictwem.
W tym rozdziale Rychlewski stawia też — nawiasem mówiąc oczywistą dla
księgoznawców — tezę o odnoszeniu się nazywanego pasmem estetycznym zespołu oczekiwań wobec książki nie tylko do zamieszczonego w niej tekstu, lecz
także do, jak określa to autor, „czysto materialnych elementów”. Kanony i zespoły oczekiwań wobec realizacji edytorskich i wydawniczych różnego typu publikacji, tak samo jak rozpatrywanie w kategoriach estetycznych poszczególnych
elementów składowych formy materialnej książki nie budzą na gruncie bibliologii, zwłaszcza w obszarze edytorstwa i sztuki książki, najmniejszych wątpliwości. Podobnie zresztą, jak omawiany przez Rychlewskiego na stronie 86, a szerzej
analizowany w rozdziale piątym, komunikacyjny potencjał elementów wyposażenia edytorskiego. Mamy więc do czynienia ze zjawiskami dosyć dobrze znanymi bibliologii, chociażby pod pojęciem ekspresji książkowej, by powołać się tylko
na fundamentalną dla polskiej nauki o książce pracę Karola Głombiowskiego6.
Dlatego znów pewne rozczarowanie wiąże się z brakiem choćby najmniejszej
wzmianki o bogatym dorobku naszej dyscypliny w tym zakresie.
Kolejny, czwarty rozdział to szersze i pogłębione omówienie zagadnień, które
pojawiają się w jego tytule: Interpretacja — recepcja — konsumpcja. Teoretyczne
rozważania dotyczące zakresu i badawczej przydatności tytułowych zagadnień
wzbogacone są spostrzeżeniami i propozycjami, które kolejny raz pozwalają spojrzeć na książkę Rychlewskiego jako na pracę postulującą poszerzenie pola zainteresowań nauki o literaturze o zjawiska i aspekty księgoznawcze. Jedno z takich
6

K. Głombiowski, Książka w procesie komunikacji społecznej, Wrocław 1980.
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spostrzeżeń mówi o nieostrości granic między interpretacją a recepcją i podejmowaniu interpretacyjnych działań już na etapie produkcji książki — co w konsekwencji pozwala dostrzec interpretacyjny pierwiastek w opisach handlowych
książek bądź elementach ich wydawniczego wyposażenia, takich jak okładka
czy ilustracje. Interesujący wątek zaprezentowanych w tym rozdziale rozważań
stanowi zjawisko nazwane przez autora „interpretacją manipulatywną” (s. 109),
polegające na interpretacyjnych działaniach wydawców, również w obrębie realizacji edytorsko-wydawniczej publikacji, ale przede wszystkim w obszarze katalogowych opisów i notek umieszczanych na okładkach — mających jednak na celu
bardziej osiągnięcie sukcesu sprzedażowego niż odzwierciedlenie jej rzeczywistej
zawartości. Rychlewski analizuje konkretne przykłady ilustrujące omawiane mechanizmy, ale też rozpatruje zjawisko w kategoriach literaturoznawczych, między
innymi w kontekście ogólniejszego problemu granic interpretacyjnej swobody, co
jest z kolei bardzo interesującym poszerzeniem spojrzenia i perspektywy badawczej przyjmowanej w bibliologii.
Rozdział ten zawiera wreszcie fragment poświęcony kategorii czytelnika, która wiąże się w dzisiejszej rzeczywistości z rolą konsumenta, a nawet producenta
treści literackich. Autor prezentuje tu między innymi typologię czytelników, należy przypuszczać, że wynika ona z własnych obserwacji i doświadczeń, nie znajdujemy bowiem żadnych odwołań do literatury czy wyników jakichkolwiek badań.
Można oczywiście dyskutować o wartości i celowości prezentowania takiej typologii w pracy naukowej. To zresztą niejedyny przykład na to, że forma wywodu
omawianej pracy nie zawsze ma ściśle naukowy charakter, co w połączeniu z powierzchownością niektórych spostrzeżeń i pozostawiającym momentami wyraźny
niedosyt niezbyt rozbudowanym w stosunku do mnogości i różnorodności omawianych zagadnień aparatem naukowym powoduje, że niekiedy podtytuł Studia
z socjologii literatury chciałoby się zamienić na Szkice z socjologii literatury. Na
usprawiedliwienie należy jednak zaznaczyć, że sam autor deklaruje we wstępie, iż
„Niniejsza praca stanowi zarys zagadnień i próbę wytyczenia kierunków, w których powinna podążać współczesna socjologia literatury” (s. 8) i że „Znacznie
mniej w tej pracy kategorycznych rozstrzygnięć” (s. 9).
Odnosi się to w pewnym przynajmniej stopniu również do następnego, piątego rozdziału, noszącego tytuł Materia książki. Pewne zdziwienie u bibliologa,
traktującego książkę jako spójne połączenie treści i formy, widzącego w odpowiedniej realizacji edytorsko-wydawniczej sposób na optymalne udostępnienie
odbiorcy konkretnych treści i rozumiejącego funkcjonalność jako nadrzędną kategorię służącą do jej opisu i oceny, budzić może już choćby rozpatrywanie formy
wydawniczej książki w kategoriach opakowania i konstruowanie opozycji wyraźnie przeciwstawiających sobie tekst i kształt edytorski publikacji. Omówienie kolejnych elementów składających się na tytułową materię książki, a zatem okładki,
opisu handlowego, ilustracji czy wreszcie czcionki (sic!), nieosadzone właściwie
w ogóle w bogatej przecież literaturze przedmiotu, ma charakter raczej własnych
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spostrzeżeń i odczuć niż naukowych ustaleń. Stopień uproszczenia pewnych zagadnień, a wręcz błędny sposób ich omówienia widać choćby w zamieszczonym
na stronie 167 fragmencie poświęconym układowi typograficznemu: „ Na percepcję tekstu wpływa także układ typograficzny, który z grubsza można by podzielić
na jednokolumnowy (wyłącznie tekst główny) i wielokolumnowy (tekst główny,
informacje w ramkach, śródrozdziały na marginesach)”. Wiele równie dyskusyjnych lub — przeciwnie — nazbyt dla bibliologa oczywistych, a niepogłębionych
dalszą analizą stwierdzeń pada w odniesieniu do ilustracji czy okładki.
Ostatni, szósty rozdział (Książka wczoraj i dziś) zawiera krótkie omówienie
przemian, jakim ulegały w procesie historycznym obiegi literackie, dochodząc
do sytuacji współczesnej, w której obrazie ważnym wątkiem rozważań uczynił
autor nowe formy książki, przede wszystkim e-booki i audiobooki, a także zagadnienia komunikacji książkowej w kontekście multimedialności czy wreszcie
konwergencji mediów. Oprócz trafnych i interesujących spostrzeżeń, jak choćby
te dotyczące obniżenia znaczenia profesjonalnej krytyki literackiej na rzecz opinii i rekomendacji nieprofesjonalnej publiczności czytającej, pojawiają się znów
takie, które można uznać za dyskusyjne czy niezupełnie już tak naprawdę aktualne. Na przykład w przypadku stwierdzenia, że „Dynamika rozwoju książki elektronicznej będzie się wiązała z nowymi wyzwaniami dla autorów i wydawców,
a mianowicie problemem piractwa, do tej pory doświadczanym głównie przez
przemysł fonograficzny” wątpliwość budzi użyty w nim czas przyszły, a sprowadzenie problemów związanych z wytwarzaniem, dystrybuowaniem i wreszcie funkcjonowaniem na rynku, w obiegu czytelniczym i bibliotecznym książek
elektronicznych do zagadnienia piractwa jest ogromnym uproszczeniem.
Nie rozwijając wątku pewnej powierzchowności czy dyskusyjności niektórych pojawiających się w pracy Marcina Rychlewskiego stwierdzeń, warto podsumować go konkluzją, że uwzględnienie dorobku bogatych badań nad książką, jej
formą i społecznym funkcjonowaniem — rozwijanych zresztą przecież nie tylko
na gruncie nauki o książce, ale stanowiących w istocie interdyscyplinarny obszar
badawczy — na pewno korzystnie wpłynęłoby na stopień kompletności i merytoryczną wartość niektórych obszarów rozważań zaprezentowanych w książce.
Może to stanowić pewien zarzut wobec autora, zwłaszcza że sam podkreśla on, iż
zarysowana przez niego propozycja nowego spojrzenia na zagadnienia socjologii
literatury „pociąga za sobą nieuchronność metodologicznego eklektyzmu” i „konieczność integrowania narzędzi badawczych z różnych dziedzin” (s. 104–105).
Paradoksalnie, omówione niedostatki w analizie niektórych wątków potwierdzają w najwyższej mierze słuszność tej konstatacji.
Ocena książki Marcina Rychlewskiego jako studiów z socjologii literatury
jest z oczywistych względów zadaniem, do którego podjęcia autorka niniejszego
omówienia z pewnością nie jest uprawomocniona. Zaprezentowane tutaj spojrzenie jest spojrzeniem z perspektywy sąsiedniej dyscypliny, jaką jest bibliologia.
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Pozwala ono dostrzec — zasygnalizowane wcześniej — słabości w pewnych obszarach przedstawionych rozważań, ale umożliwia też jednocześnie zauważenie
niezaprzeczalnej wartości książki, która mimo iż w sposób bezpośrednio niewyartykułowany, to jednak jest w istocie propozycją ściślejszego niż dotąd zintegrowania pól badawczych socjologii literatury i nauki o książce, wskazuje na
zagadnienia i problemy, które mogą i powinny stać się punktami zetknięcia tych
dyscyplin, nie po raz pierwszy zresztą. Wiele zjawisk i problemów rozpatrywanych w obrębie obu dyscyplin jawi się w pracy w nowym świetle, co może okazać
się inspirujące dla przedstawicieli każdej z nich.
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