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„Pismo, książka, lektura” Pawła Rodaka
to zbiór rozmów z wybitnymi francuskimi
humanistami. Są wśród nich: Jacques Le
Goff, Roger Chartier, Jean Hébrard, Daniel
Fabre i Philippe Lejeune. Choć dotyczą
przede wszystkim badań nad praktykami
lekturowymi, to jednak polski czytelnik
może odnaleźć w nich więcej interesują-
cych wątków. A przede wszystkim zoba-
czyć, jak myśli się o literaturze w państwie,
które jest wciąż czytelniczą potęgą.

Kraj książek

Z rozmów Rodaka wynika bowiem, że
wielkie zainteresowanie opinii publicznej
oraz zażarte dyskusje wokół opisanej te-
matyki mają źródło w traktowaniu literatury
jako czynnika państwowotwórczego, nie
zaś narodowo- i nie społecznotwórczego.

Państwo jako żandarm pilnujący –
za pośrednictwem szkół publicznych, roz-
budowanej sieci bibliotek, a nawet poprzez
centralny system egzaminacyjny – okre-
ślonego sposobu lektury, stosunku do
książek oraz interpretacji tekstu to oczy-

wiście nie tylko specyfika francuska. Jak
jednak pokazują rozmówcy Rodaka, kraj
Voltaire’a w swojej dbałości o kulturę
słowa pisanego jest faktycznie wyjątkowy.

Jean Hébrard przytacza np. infor-
macje na temat wielkich debat, jakie prze-
toczyły się w szerokich (!) kręgach fran-
cuskiej opinii publicznej wokół roli szkoły
i bibliotek oraz programów na rzecz czy-
telnictwa tworzonych przez Ministerstwo
Edukacji Narodowej przy udziale wydaw-
ców. Wskazuje przy tym i negatywne
aspekty tych zjawisk. W jego ujęciu bib-
lioteka publiczna, a zwłaszcza szkoła
współcześnie, „zawłaszcza” czytanie i wpaja
jedynie słuszne modele lektury, tak jak
w średniowieczu robił to Kościół. Polski
czytelnik może jedynie pozazdrościć Fran-
cji tego problemu.

Przemyślane i wieloetapowe central-
nie kierowane działania mające wpłynąć
na praktyki lekturowe całych pokoleń są
z pewnością i tak lepsze niż chaotyczne
i histeryczne zmiany na liście lektur, któ-
rych zresztą i tak już prawie nikt w całości
nie czyta.

Joanna Szwechłowicz

Doktorantka w Instytucie Literatury Polskiej UW

Nad Sekwaną zarówno dyskusje wokół czytelnictwa, jak i żywe zaintere-
sowanie opinii publicznej książkami ma źródło w traktowaniu literatury
jako czynnika państwowotwórczego.

Francja: patriotyczny bibliofilizm



Tropami „Annales”

Głównym tematem książki Rodaka są jed-
nak badania historyczne nad praktykami
lekturowymi oraz przeciwstawianie ich
zdecydowanie bardziej popularnej i po-
ważanej historii tekstów literackich. Taka
analiza ma swoje źródło w antropologii
kultury, której przyspieszony rozwój na-
stąpił we Francji w międzywojniu.

„Widz raczej niż artysta, czytelnik
raczej niż pisarz, słuchacz lub wykonawca
raczej niż kompozytor, zwykły człowiek
raczej niż geniusz czy bohater – taka jest
najzwięźlejsza chyba formuła zwrotu, jaki
dokonał się w humanistyce europejskiej
i światowej, poczynając od lat sześćdzie-
siątych XX w. W każdym kraju i w każdej
dyscyplinie przebiegał on, rzecz jasna,
inaczej. Ale we wszystkich dyscyplinach
i we wszystkich krajach spowodował
z upływem lat zmianę kwestionariuszy
badawczych: przesunięcie ich środka cięż-
kości z pytań dotyczących tworzenia ku
pytaniom dotyczącym odbioru” – pisze
we wstępie do publikacji Krzysztof Pomian,
starając się ogólnie zasygnalizować zjawi-
sko, które analizują rozmówcy Rodaka.

Istotnie, humaniści francuscy poka-
zują szerokie tło procesów wpływających
na praktyki czytelnicze, ich społeczne oraz
ekonomiczne przyczyny. Najogólniej rzecz
biorąc, można tę działalność wpisywać
w obszar zainteresowań antropologicznej
historii kultury, na gruncie francuskim
zapoczątkowany przez grupę skupioną
wokół pisma „Annales”. Jej podstawowym
i – zwłaszcza zważywszy na rok powstania
„Annales”: 1929 – rewolucyjnym założe-
niem było zaś stwierdzenie, że fakt histo-
ryczny nie jest dany, ale konstruowany
przez historyka.

W centrum badań historiografii znaj-
duje się więc sam historyk – stwierdza

Le Goff. Drugim ważnym stwierdzeniem
było zauważenie konieczności korzystania
przez historyków z metodologii i ustaleń
różnych nauk społecznych, w tym przede
wszystkim ekonomii oraz socjologii. Do-
piero wyposażeni w te narzędzia badacze
mogli odejść od „historii pokawałkowanej”
w stronę „historii totalnej”, od „wydarze-
niowości” w stronę możliwie całościowego
opisu.

Jak w tej perspektywie przedstawiają
się badania nad tytułowymi: pismem,
książką i lekturą? Najciekawiej odpowiada
na to pytanie chyba Roger Chartier. Badacz
stwierdza: „W naszych nowoczesnych
koncepcjach książka to zarazem specy-
ficzna rzecz, przedmiot oraz dzieło (lub
zbiór dzieł). Jednocześnie dzieło zakłada
istnienie kogoś, kto je stworzył, i to dla
kogoś, zakłada zatem istnienie czytelnika
[…]. Teraz ważne jest, by zrozumieć, w jaki
sposób czytelnicy zgłębiają znaczenia
i konstruują je w zależności zarazem od
samego tekstu, jaki otrzymują, jak i od
przedmiotu materialnego, dzięki któremu
go czytają, oraz od swych własnych kom-
petencji, przyzwyczajeń i praktyk. Trzeba
zrozumieć ten moment, w którym tekst
spotyka czytelnika…”.
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publiczna 



Nowi czytelnicy, nowa literatura

W tej perspektywie można badać nowo-
żytność jako okres stopniowego pojawiania
się nowych grup czytelniczych oraz ich
emancypowania się spod wpływu Kościoła
oraz innych instytucji. Zgodnie z ustale-
niami historyków wywodzących się z nurtu
„Annales” byliby to kolejno: duchowni,
szlachta, urzędnicy, kupcy, mieszczanie
i robotnicy i na samym końcu chłopi.

Wkraczanie kolejnych grup i warstw
społecznych do świata czytania byłoby
więc w dużej mierze historią ich emancy-
pacji – to w skali makro. W skali mikro
francuscy badacze postulują analizę zmie-
niających się modeli lektury w obrębie
tego samego środowiska oraz ich związki
z szerszymi przemianami społecznymi
oraz ekonomicznymi. To, co i jak czytamy,
jest więc dla nich papierkiem lakmusowym
pozwalającym na szersze wnioskowanie.

Badania wyrosłe z tradycji „Annales”
weszły we Francji do szerszego obiegu
pozaakademickiego; interesują się ich wy-
nikami zarówno instytucje państwowe,
jak i opinia publiczna. Dzieje się tak,
mimo iż samo czytanie książek jako sposób
spędzania wolnego czasu jest coraz mniej
popularne. Jean Hébrard pyta: „Dlaczego
mówienie o lekturze jest tak bardzo pas-
jonujące dla opinii publicznej, podczas
gdy wszystkie badania pokazują, że prak-
tyka lektury słabnie?”. I, na podstawie
badań, odpowiada m.in., że paradoksalnie
media elektroniczne wzmacniają potrzebę
lektury, choć osłabiają pozycję książki.
Warto przy tym dodać, że i metodologia
takich analiz coraz wyraźniej odstaje od
tego, co właściwie ma być badane – czy-
tanie jako czynność czy korzystanie z ist-
niejących fizycznie papierowych książek?

Można wymienić jeszcze kilka tema-
tów, wokół których rozmówcy krążą. Są

to choćby: antropologia pisma, nowe me-
tody w badaniach archiwistycznych i pro-
blematyka zapisów osobistych. Wszystkie
one mają swe źródło w założeniu, że ba-
danie praktyk lekturowych jest jednym
z najlepszych i najbardziej wartościowych
podejść badawczych w nowoczesnej hu-
manistyce.

Pewną słabością książki jest natomiast
to, że Rodak explicite przyznaje, iż roz-
mowy te przeprowadza osoba niewątpliwie
zafascynowana zarówno osobowościami
i dorobkiem naukowym naukowców, jak
i samą kulturą Francji. Choć więc Paweł
Rodak jest rozmówcą dynamicznym i bły-
skotliwym, z zasady oddaje pole swoim
bardziej znanym interlokutorom.

Mimo to wartość „Pisma, książki,
lektury” jest dla polskiego odbiorcy nie-
zaprzeczalna. W naszej akademickiej his-
torii literatury (i ogólnie: historii) badań
w typie reprezentowanym przez francu-
skich uczonych wciąż jest bardzo mało.
Analizuje się życie literackie „od wieszcza
do wieszcza” czy dzieje toposów i moty-
wów.

Modne coraz bardziej badania nad
literaturą popularną różnych okresów
także koncentrują się na samych tekstach
i ich twórcach, zdecydowanie rzadziej na
ich percepcji wśród czytelników. Ten brak
na swój sposób starają się wypełnić ba-
daczki feministyczne, które analizują ko-
biece praktyki lekturowe. Trudno jednak
powiedzieć, że to wystarczy. Z pewnością
warto, by po narzędzia wypracowane przez
rozmówców Rodaka sięgali częściej rów-
nież akademicy reprezentujący inne nurty
naukowe.

Paweł Rodak, 
„Pismo, książka, lektura”, 

Wydawnictwo Uniwersytetu 
Warszawskiego, 2009
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