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CZYTANIE – MIĘDZY POWINNOŚCIĄ A ZABAWĄ
Czytanie w przestrzeni zabawy
Gdy współcześnie analizujemy deﬁnicję zabawy zaproponowaną przez Johana Huizingę, zdaje się ona obejmować także czytanie książek. Przypomnijmy więc, że
uczony ten określił zabawę jako:
[…] czynność swobodną, którą odczuwa się jako „nie tak pomyślaną” i pozostającą poza
zwykłym życiem, a która mimo to może całkowicie zaabsorbować grającego; czynność,
z którą nie łączy się żaden interes materialny, przez którą żadnej nie można osiągnąć
korzyści, która dokonuje się w obrębie własnego określonego czasu i własnej określonej przestrzeni; czynność przebiegającą według określonych reguł i powołującą do życia
związki społeczne, które ze swej strony chętnie otaczają się tajemnicą lub przy pomocy
przebrania uwydatniają swoją inność wobec zwyczajnego świata1.

Czytanie, patrząc z dzisiejszej perspektywy, spełnia te warunki. To czynność,
którą przeciętny człowiek – wyjąwszy przypadki lektury związanej bezpośrednio
z wykonywanym zawodem, a więc tak zwanych czytelników profesjonalnych – podejmuje na ogół z własnego wyboru, w czasie wolnym albo w czasie niedającym
się wykorzystać w inny sposób2. Jest niekonieczna czy – jak mówił Huizinga – zbyteczna, bo przecież można żyć bez książek. Jej celem bywa najczęściej przyjemność
wynikająca z doznań estetycznych lub zaspokojenia ciekawości – tej naiwnej, czyli związanej z ciekawością dotyczącą tego, „co będzie dalej?”, i tej zaspokajającej
chęć poznania, głód wiedzy. Z pragnieniem zaspokojenia owej przyjemności łączy
się element napięcia wynikający z ryzyka, jakie podejmujemy, wydatkując energię
poznawczą na wybór lektury i sam akt czytania. Czytanie jest też czynnością bezinteresowną, bo trudno wyobrazić sobie korzyści materialne bezpośrednio z niej wynikające (chyba tylko recenzentom i redaktorom płaci się za czytanie książek, ale to jest

1
J. Huizinga, Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, tłum. M. Kurecka, W. Wirpsza, Czytelnik,
Warszawa 1985, s. 28.
2
Huizinga pisał: „Zabawę uprawia się w czasie wolnym. Dopiero wtórnie, wskutek tego, że staje się
ona funkcją kulturalną, pojawiają się w związku z nią pojęcia przymusu, zadania i obowiązku” (ibidem,
s. 21). Tak więc istnienie przymusu lekturowego, czy też normy kulturowej, nakazującej czytanie członkom
niektórych grup społecznych, nie wyrzuca czytania poza nawias zabawy.
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wspomniany wyżej casus czytelników profesjonalnych). Dla miłośników tej formy
spędzania czasu jest to czynność powtarzalna.
Czytanie stwarza także możliwość wyjścia poza świat „normalny”, przerwania
codziennej rutyny. Ma wyraźne ograniczenia czasowe i przestrzenne. Z jednej strony
wiążą się one z określonym, deﬁniowalnym w kategoriach ﬁzycznych tu i teraz, w jakim dokonuje się akt lektury, z drugiej zaś – z przestrzenią symboliczną, jaką tworzymy i w jaką wkraczamy, czytając przede wszystkim ﬁkcję literacką3. Jeśli więc
powtórzymy za Ryszardem Kantorem, że zabawa to „atrybut społeczeństwa”, polegający na budowaniu „rzeczywistości równoległej do zwykłego życia”4, to czytanie
idealnie wpasowuje się w tę deﬁnicję, tyle że owo budowanie rzeczywistości równoległej dokonuje się nie w przestrzeni ﬁzycznej, trójwymiarowej, lecz w abstrakcyjnej
przestrzeni umysłowej.
Reguły czytania określane są przez obowiązujące w danej epoce normy literackie
i społeczne, które stwarzają ramy interpretacyjne i podsuwają klucz do zrozumienia
utworu. Czytanie wreszcie powołuje do życia swoiste formy związków społecznych,
jakimi są publiczność czytająca i publiczność literacka5.
Zabawę opisuje Huizinga także w kategoriach przedstawienia, czyli obrazowania
czegoś, co nie jest nam dostępne w tak zwanym normalnym życiu, albo wchodzenia
w rolę, której na co dzień nie możemy odgrywać. I to kryterium spełnia czytanie:
Janusz Sławiński nazywa akt lektury „swego rodzaju przedstawieniem odgrywanym
dla innych”, dzięki któremu czytelnik może się włączyć we wspólnotę czytających6.
Czytając, możemy także wcielić się w bohatera ﬁkcji literackiej, utożsamić się z nim,
być nim przez chwilę – tyle że to przedstawienie rozgrywa się w przestrzeni imaginacyjnej.
Tymczasem sam Huizinga nie uznawał czytania za formę zabawy. „Epos traci swe
związki z zabawą z chwilą, gdy nie wygłasza się go już na uroczystych zgromadzeniach, gdy przeznaczony jest jedynie do czytania” – pisał7. Podobnie, jego zdaniem,
dzieje się z liryką, gdy rozpada się jej organiczny związek z muzyką. W przestrzeni
zabawy miał ocaleć tylko dramat – bo jego istotą jest akcja, którą się przedstawia
bądź odgrywa. Dla Huizingi więc czytanie miało charakter bierny i wykluczający ze
wspólnoty. Pamiętajmy wszakże, że Homo ludens został opublikowany w 1938 roku,
na długo zanim powstała teoria odbioru dzieła literackiego. Na jej gruncie jednoznacznie wykazano komunikacyjny charakter procesu, w ramach którego realizuje
3
O koncepcji przestrzeni imaginacyjnej zob.: E. Tabakowska, Gramatyka i obrazowanie. Wstęp do
językoznawstwa kognitywnego, Polska Akademia Nauk, Kraków 1995, s. 23–27.
4
R. Kantor, Społeczeństwo konsumpcji zabawy. Przypadek polski, [w:] Wąż w raju. Zabawa w społeczeństwie konsumpcyjnym, red. R. Kantor, T. Paleczny, M. Banaszkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagiellońskiego, Kraków 2011, s. 32.
5
Na temat publiczności literackiej obszernie pisali między innymi: J. Sławiński, Socjologia literatury
i poetyka historyczna, [w:] idem, Dzieło. Język. Tradycja, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
1974, s. 39–77; S. Żółkiewski, Obiegi społeczne literatury a problem publiczności, [w:] Publiczność literacka, red. S. Żółkiewski, M. Hopﬁnger, Polska Akademia Nauk – Zakład Narodowy im. Ossolińskich,
Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1982, s. 57–65. Zob. także inne artykuły zamieszczone w tym tomie.
6
J. Sławiński, Odbiór i odbiorca w procesie historycznoliterackim, [w:] Publiczność literacka…, s. 79.
7
J. Huizinga, op. cit., s. 205.
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się akt lektury8. Chronologicznie późniejsza teoria tekstu podkreśla aktywną rolę,
jaką odbiorca odgrywa podczas czytania9. W moim przekonaniu, w świetle ustaleń,
jakich dokonano na gruncie tych dwóch teorii, nic nie stoi na przeszkodzie, by postrzegać czytanie jako jedną z odmian zabawy współczesnego człowieka i analizować je także w takich kategoriach.

Czytelnictwo jako wyznacznik uczestnictwa w kulturze
W okresie PRL-u badania nad czytelnictwem przeprowadzano w przekonaniu, że
lektura książek i czasopism, obok recepcji telewizji, to najbardziej rozpowszechnione formy doświadczeń kulturowych społeczeństwa10. Za najważniejszą manifestację
działalności kulturalnej uznawano czytelnictwo książek. Na podstawie badań socjologicznych, które wykazały, że „czytelnicy książek są najbardziej aktywnymi odbiorcami innych form przekazu”11, poziomowi czytelnictwa przyznano status „miernika
poziomu kulturalnego zaangażowania społeczeństwa”12. W świetle tych ustaleń badania czytelnictwa jawiły się nie jako sztuka dla sztuki, nie chodziło w nich bowiem
wyłącznie o sporządzenie statystyk dotyczących tego, kto i co czyta, ale o wysnucie
na tej podstawie wniosków o kondycji kulturalnej różnych grup społecznych. Nie
przypadkiem wiele o funkcjach książki i typach publiczności literackiej pisała Antonina Kłoskowska. Na te opinie powoływała się również Grażyna Straus13, omawiając ogólnopolskie badania zasięgu książki przeprowadzone w 1985 roku na zlecenie
Instytutu Książki i Czytelnictwa. Jednakże autorka ta już poddawała w wątpliwość
szczególną pozycję książki wśród innych tekstów kultury, wskazując, że czytanie
książek w latach osiemdziesiątych trudno było uznać za powszechne, a znaczenie,
jakie skłonni byli przypisywać tej czynności badacze i działacze kultury, przypisywała oddziaływaniu oﬁcjalnej propagandy14. Ta sama badaczka jednak kilka lat później
przyznawała, że „zajmowanie się czytelnictwem, stosunkiem do książki może stać
się punktem wyjścia do reﬂeksji nad kulturą społeczeństwa i nad nim samym”15.
8
Zob. na przykład M. Głowiński, Dzieło wobec odbiorcy. Szkice z komunikacji literackiej, Universitas, Kraków 1998.
9
Pisałam o tym obszernie w artykule Recepcja przekładów literackich jako przestrzeń spotkania
międzykulturowego, [w:] Dialog na pograniczach kultur i cywilizacji, red. T. i M. Banaś, Wydawnictwo
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2009, s. 155–163.
10
Z. Kozański, Zróżnicowanie uczestnictwa w kulturze, [w:] Zróżnicowanie społeczne i jego percepcja,
red. K. Janicka, Polska Akademia Nauk – Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1987, s. 100.
11
S. Siekierski, Miejsce literatury pięknej we współczesnej kulturze, [w:] Naród – kultura – osobowość, red. A. Kłoskowska, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
1983, s. 519.
12
Z. Kozański, op. cit., s. 108.
13
G. Straus, Powszechność i powszedniość lektury, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1993, s. 7.
14
Ibidem, s. 10.
15
G. Straus, K. Wolff, Polacy i książki. Społeczna sytuacja książki w Polsce 1992, Biblioteka Narodowa, Warszawa 1996, s. 57.
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Zmianę perspektywy przyniósł przeprowadzony w 1994 roku w siedmiu krajach członkowskich Organizacji ds. Współpracy i Rozwoju (OECD) oraz w Polsce
(która jeszcze nie była jej członkiem) sondaż piśmienności, który opierał się na założeniu, że poziom piśmienności każdego społeczeństwa stanowi „podstawową cechę określającą jego zdolność przystosowawczą do szybko zachodzących zmian”
i „świadczy o umiejętności obywateli skutecznego uczenia się oraz ich podatności
na przyswajanie wiedzy”16. Wyniki sondażu wykazały, że „czytelnictwo książek jest
najistotniejszym wskaźnikiem poziomu piśmienności”17. W rezultacie badania czytelnictwa nieoczekiwanie zyskały wymiar pragmatyczny i nową dynamikę. Okazało
się bowiem, że stan piśmienności w danym społeczeństwie ma „rozległe, społeczne
i ekonomiczne, konsekwencje”18, a „czytanie książek jest jednym z podstawowych
wyznaczników przekroczenia progu cywilizacyjnego umożliwiającego pełne uczestnictwo w dzisiejszym świecie”19. Z tej perspektywy badania czytelnictwa służą nie
tylko do opisania społecznego zasięgu książki, ale mówią także o potencjale intelektualnym i ekonomicznym, jakim to społeczeństwo dysponuje.
W tym kontekście zasadne staje się pytanie, jaki stosunek do książki i do czytania mają współcześni Polacy, czy lektura jest aktywnością cieszącą się szacunkiem
i przynoszącą prestiż, jakie są dziś motywacje osób sięgających po książkę. Odpowiedzi na te pytania przynoszą wyniki sondaży przeprowadzanych co dwa lata przez
Instytut Książki i Czytelnictwa Biblioteki Narodowej.

Czytelnictwo we współczesnej Polsce
Sądzę, że w tym miejscu warto przypomnieć, co w badaniach czytelnictwa rozumie
się pod pojęciem „książka” i kogo uważa się za czytelnika. Termin „książka” jest
bowiem wieloznaczny. Można go określić jako zespół „treści utrwalonych w tekście,
elementów materialnych oraz funkcji społecznej polegającej na oddziaływaniu tych
treści na życie umysłowe i społeczne”20. W potocznym rozumieniu książka może
być po prostu przeznaczonym do rozpowszechniania dokumentem, liczącym co najmniej sześćdziesiąt cztery strony. Pojęcie „książka” jest więc dość szerokie i wcale
nie ogranicza się do utworów o charakterze artystycznym. Czytelnictwa książek nie
należy zatem utożsamiać z czytelnictwem literatury, a w rankingach książek układanych według różnych kryteriów znajdują się pozycje o charakterze popularnonaukowym, encyklopedie, poradniki itd. Do publiczności czytającej zalicza się osoby,
które czytają co najmniej sześć książek rocznie. Osoby, które w ciągu roku sięgają
po ich mniejszą liczbę, określa się jako czytelników sporadycznych. To ci, którzy
16
Eaedem, Zainteresowanie książką w społeczeństwie polskim w 1996 r. (raport z badań), Biblioteka
Narodowa, Warszawa 1998, s. 9.
17
Ibidem.
18
Ibidem, s. 23.
19
Ibidem, s. 31.
20
J. Wojciechowski, Czytelnictwo, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2000, s. 20.
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deklarują kontakt z co najmniej jedną książką, przy czym bierze się tu pod uwagę
wydawnictwa każdego typu, także książeczkę do nabożeństwa, książkę kucharską,
album, poradnik, słownik, encyklopedię, czyli takie publikacje, których na ogół nie
czyta się w całości, lecz wyrywkowo: sięga się po nie, by uzyskać konkretne informacje21. Ich liczba stale rośnie, jednocześnie zaś ubywa czytelników właściwych22.
Wskaźniki czytelnictwa w Polsce w XXI stuleciu nie są wysokie i o ile w latach
2000–2004 utrzymywały się na podobnym poziomie, o tyle od 2006 roku zaczęły
spadać. W 2008 roku 62% społeczeństwa zadeklarowało brak jakiegokolwiek kontaktu z książką, 27% przyznało się do kontaktu z co najmniej jedną książką, ale
nie sięgnęło po więcej niż sześć tytułów, a 11% czyta intensywnie, to jest co najmniej siedem książek rocznie23. Spośród badanych w 2010 roku do kontaktu z co
najmniej jedną książką przyznało się w sumie 44% respondentów, w tym rzeczywistych czytelników jest 12%24. W tym roku po raz pierwszy zadano pytanie o przeczytanie tekstu dłuższego niż trzy strony maszynopisu w ciągu ostatniego miesiąca.
Odpowiedziało na nie negatywnie 46% respondentów, w tym – 27% absolwentów
wyższych uczelni oraz 27% uczniów i studentów25. Oznacza to, że nawet fakt otrzymania dyplomu nie stanowi żadnej gwarancji, iż jego posiadacz jest naprawdę człowiekiem wykształconym, o którym można powiedzieć, że tworzy elitę intelektualną
kraju lub choćby do niej aspiruje. Oznacza to także, że upowszechnienie szkolnictwa wyższego wcale nie spowodowało podniesienia poziomu kulturalnego obywateli, ponieważ nawet wśród studentów i absolwentów zdarzają się, i to wcale nie
sporadycznie, analfabeci funkcjonalni.
Jakie książki czyta współczesny Polak? Na podstawie analizy sytuacji na rynku
w 1992 roku, to jest danych dotyczących opublikowanych wówczas i cieszących
się powodzeniem wśród nabywców nowości księgarskich, sporządzono typologię
książek najczęściej wybieranych przez czytelników. Są to: tak zwane książki chwili,
czyli wspomnienia lub relacje publicznie znanych osób, powieści romansowo-obyczajowe (tak zwana literatura kobieca), powieści sensacyjno-kryminalne, powieści
pisane w konwencji nierealistycznej (horror i fantasy), książki religijne, wydawnictwa poradnikowo-encyklopedyczne, wysokoartystyczna proza polska i obca, dawna
i współczesna26. Ta typologia wydaje się dość trwała, jakkolwiek poziom popularności poszczególnych typów zmienia się na przestrzeni lat, na przykład w połowie lat
dziewięćdziesiątych dał się zaobserwować spadek zainteresowania książkami chwili27. Stałe wydają się preferencje dotyczące beletrystki, sięgało po nią w 1992 roku
21

G. Straus, K. Wolff, Polacy i książki…, s. 57.
Eaedem, Czytanie i kupowanie książek…, s. 43.
23
I. Koryś, K. Wolff, Wybieram książkę. Społeczny zasięg książki w Polsce w 2008 roku, Biblioteka
Narodowa, Warszawa 2010, s. 21.
24
R. Chymkowski, Wyłączeni z kultury pisma. Komentarz do badań społecznego zasięgu książki,
http://www.bn.org.pl/download/document/1297852774.pdf, dostęp: 09.11.2011.
25
Z czytelnictwem nadal źle – raport z badań Biblioteki Narodowej, http://www.bn.org.pl/
aktualnosci/230-z-czytelnictwem-nadal-zle---raport-z-badan-biblioteki-narodowej.html, dostęp:
09.11.2011.
26
G. Straus, K. Wolff, Polacy i książki…, s. 73.
27
Eaedem, Czytanie i kupowanie książek…, s. 56.
22
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aż 70% czytelników. Należy przy tym pamiętać, że proza wysokoartystyczna jest
wybierana najrzadziej28. Do najtrwalszych tendencji czytelnictwa w Polsce należy
istnienie kanonu deﬁniowanego z jednej strony przez program szkoły, a z drugiej
przez poczucie, że pewne książki Polak po prostu powinien znać. Składa się nań Pan
Tadeusz, Trylogia, Krzyżacy, Quo vadis oraz Biblia. Drugą utrzymującą się tendencją
jest sukces wydawniczy seryjnych i tanich wydawnictw typu „Harlequin”, a kolejną – stałe zapotrzebowanie na hity czytelnicze, takie jak Przeminęło z wiatrem29.

Prestiż książki
Na stosunek do książki mają wielki wpływ przemiany cywilizacyjne, a przede wszystkim rozwój form masowego komunikowania, głównie telewizji. O ile w 1964 roku
czytanie książek zajęło pierwsze miejsce wśród czynności wykonywanych w wolnym czasie, o tyle w 1985 roku znalazło się dopiero na ósmym, a pierwsze miejsce
w tym rankingu zajęło oglądanie telewizji30. Nie zmienia to faktu, że w połowie lat
osiemdziesiątych prestiż książki wśród Polaków wydawał się bardzo wysoki: wyniki
sondażu przeprowadzonego przez Ośrodek Badań Prasoznawczych na próbie ogólnopolskiej wykazały, że odsetek badanych, którzy uznali czytanie za ważny rodzaj
aktywności, przewyższał o 1/3 odsetek deklarujących czytanie książek. Rozpowszechnione było także przekonanie, że częsta lektura „jest powinnością człowieka kulturalnego”, ponadto wielu badanych uznało ją za ważniejszą niż inne formy aktywności
kulturalnej, takie jak oglądanie telewizji, czytanie prasy, słuchanie radia i muzyki,
chodzenie do kina i teatru31. Niemniej jednak Straus wskazywała, że w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych prestiż książki wśród Polaków zaczynał powoli spadać32.
Na podstawie sondażu przeprowadzonego w 2002 roku pokuszono się o rekonstrukcję obrazu osoby czytającej, funkcjonującego w świadomości społecznej33.
W opinii badanych książki czytają przede wszystkim ci, którzy muszą i/lub powinni.
Kulturowy przymus czytania wiązał się zatem dla nich z określonymi sytuacjami
i odnosił do wybranych grup społecznych. Czytelnicy zatem to, po pierwsze, osoby
uczące się i dokształcające się oraz reprezentanci tak zwanych zawodów inteligenckich, czyli uczeni, literaci, księża, nauczyciele, lekarze, prawnicy, czyli humaniści
z wyższym wykształceniem. Po drugie, czytają ci, którzy mają ku temu odpowiednie
warunki, czyli przede wszystkim – wystarczającą ilość wolnego czasu, a zatem osoby starsze, określane także jako przywiązane do tradycyjnych form przekazu, oraz
niepracujące zawodowo kobiety i bezrobotni. Po trzecie, książki czytają miłośnicy
28
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książek, dla których ten rodzaj aktywności jest prawdziwą pasją. Po czwarte, jako
czytelnicy zostali zdeﬁniowani ludzie sięgający po książkę ze względu na jej wartości poznawcze. Licealiści i studenci zapytani kilka lat później o to, kto powinien
regularnie praktykować lekturę książek, wskazali na osoby uczące się oraz nauczycieli, wychowawców, ludzi kultury, polityków, naukowców, lekarzy, dziennikarzy
oraz specjalistów i fachowców z wyższym wykształceniem34.
W świetle tych wyników można by stwierdzić, że respondenci przede wszystkim
uznają czytanie za powinność wynikającą z pewnej normy kulturowej, obowiązującej przede wszystkim ludzi wykształconych, tych, których powszechnie uznaje się
za przedstawicieli inteligencji. Badani w latach 1997, 2000 i 2003 roku licealiści
i studenci wśród cech, jakie miałyby charakteryzować przedstawicieli tej grupy, wymieniali także szczególny stosunek do książek i oczytanie35.
Jednakże badania przeprowadzone jeszcze w 1992 roku wykazały, że nawet jeśli
Polacy uznają istnienie takiej normy, to nie odnoszą jej do siebie. Zapytani o motywy
podejmowania lektury spośród czterech możliwych odpowiedzi: „musi”, „może”,
„lubi”, „powinien”, tę ostatnią wybierali najrzadziej (2%). Stosunkowo niewielka
liczba badanych (13%) czytanie książek traktuje jako przymus. Kolejnych 17%
uważa, że czyta ten, kto może sobie na to pozwolić, gdyż dysponuje wystarczająco
dużą ilością wolnego czasu. Przytłaczająca większość (65,4%) czyta, bo po prostu
lubi36. Oczytany i czytający inteligent wydaje się więc pewnym bytem postulowanym, owszem, dobrze by było, by istniał i może nawet istnieje, ale nie wydaje się, by
przeciętny Polak aspirował do takiego wzorca. Jednocześnie wspomniani wcześniej
respondenci rekrutujący się spośród licealistów i studentów mieli trudności, by jednoznacznie wskazać inteligencję lub inteligentów. Powszechny dostęp do wyższej
edukacji sprawił, że grupa ta straciła wyrazistość w oczach młodych ludzi37.
W pierwszej dekadzie XXI wieku zaobserwowano inne niebezpieczne zjawisko.
W roku 2006 zanotowano szczególnie wysoki spadek czytelnictwa wśród osób z wyższym wykształceniem38. Wśród części ludzi wykształconych, chcących uchodzić za
inteligentów, „wytworzył się styl życia poza kulturą, a ściśle biorąc bez wytworów
tzw. kultury wysokiej, np. ambitniejszej literatury, wybitnych utworów muzyki poważnej, niekomercyjnych dzieł plastycznych”39. W konsekwencji czytanie przestało
być aktywnością oczywistą dla kogoś, kto chce uchodzić za człowieka kulturalnego,
przestało być nośnikiem prestiżu społecznego. Jak mówił Henryk Markiewicz w wywiadzie udzielonym „Tygodnikowi Powszechnemu”:
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dawniej człowiekowi inteligentnemu wypadało wiedzieć, kto to jest Kuncewiczowa i wypadało przeczytać Cudzoziemkę, bo wszyscy o niej mówili. Dzisiaj to już nie jest takie
konieczne i nieznajomość książek np. Pilcha czy Stasiuka nie kompromituje nikogo40.

Funkcje książki
W świetle przytoczonych wyników badań stopniowy spadek prestiżu książki wydaje
się niezaprzeczalnym faktem. Niemniej książki nadal są wydawane i czytane. Jakie są
zatem ich funkcje w dzisiejszej Polsce? Straus wylicza szereg sytuacji, w której dokonuje się aktu lektury41. Pierwszą z nich nazywa l e k t u r ą w c z a s i e k a n o n i c z n y m. Chodzi tu o czytanie w sytuacjach związanych z wykonywaną pracą (czyli na
przykład korzystanie z poradników fachowych) lub z podejmowaniem określonych
czynności, takich jak opieka nad dzieckiem (czyli czytanie na głos literatury dziecięcej) lub modlitwa (korzystanie z modlitewników). Kolejną funkcją książki jest
w y p e ł n i a n i e c z a s u n i e z a g o s p o d a r o w a n e g o. Są więc osoby, które czytają,
bo nie mają nic innego do roboty, po prostu, by zabić czas. Są tacy, którzy czytają, bo
ktoś ich zachęcił do określonej lektury. Inni sięgają po książkę tylko wtedy, gdy nie
mają nic ciekawszego do zrobienia (Straus nazywa tę funkcję lekturą z negatywnego
wyboru). Można także mówić o lekturze sezonowej, czyli kiedy bierze się książkę do
ręki w określonych sytuacjach: w czasie urlopu, choroby, święta, podróży. Czyta się
także w „czasie zawieszonym”, czyli między innymi zajęciami, w czasie, gdy trudno
robić coś innego (na przykład w poczekalni lub w środkach komunikacji miejskiej).
Wspomina się także o lekturze „od okazji do okazji”, na przykład utworów głośnych,
lansowanych przez media lub poleconych przez znajomych. Inną funkcją książki jest
świadomy wybór czytania jako f o r m y s p ę d z a n i a w o l n e g o c z a s u. Obcowanie
z literaturą może być więc traktowane jako sposób na relaks i/lub jako możliwość
realizowania potrzeb poznawczych. Dla niektórych czytanie jest p r e f e r o w a n y m
r o d z a j e m a k t y w n o ś c i, łączącym się z poznawaniem, wysiłkiem umysłowym,
doznawaniem emocji lub rozrywką. Dla najliczniejszej grupy odbiorców lektura jest
n a w y k i e m l u b z a m i ł o w a n i e m, dzięki któremu można realizować różne cele
(takie jak rozrywka, odpoczynek, kształtowanie wyobraźni, przeżycia emocjonalne,
poszerzenie wiedzy). Kolejna grupa uznała czytanie za najdoskonalszy środek do
realizowania różnych celów (funkcja ta została określona jako l e k t u r a p r z e d e
w s z y s t k i m).
Przytoczona typologia funkcji, jaką pełni książka we współczesnej polskiej kulturze czytelniczej, potwierdza, że akt lektury stosunkowo rzadko wiąże się ze sferą
obowiązku czy powinności, nie jest czynnością wykonywaną pod presją normy kulturowej. Jeśli wynika z obowiązku, to raczej ze względu na rodzaj wykonywanej
pracy. Jednocześnie, jak już wspominałam, rośnie liczba czytelników sporadycz40
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nych, którzy albo zadowalają się fragmentaryczną lekturą encyklopedii, leksykonów,
poradników i tym podobnych wydawnictw, albo czytają przymuszeni okolicznościami, czyli traktują akt lektury wyłącznie użytkowo: czytają, bo uważają, że jest
im to w danym momencie niezbędne do zrealizowania jakiegoś zadania bądź celu.
Możliwe jest zatem, że jesteśmy świadkami szerszych zmian w sposobie traktowania
książki. Mówi się wręcz o funkcjonalizowaniu się rynku książki, bo nawet literatura wysokoartystyczna bywa czytana, by zrealizować zadania narzucone na przykład
przez szkołę42.
Czytelnicy, którzy rozkoszują się lekturą, świadomie oraz niejako bezinteresownie sięgając po książkę w różnych okolicznościach, i którzy deklarują przywiązanie
do tej czynności, stanowią dziś mniejszość43. Publiczność czytająca wydaje się stopniowo przekształcać w zbiorowość zdominowaną przez czytelników sporadycznych.
Ta hipoteza znajduje potwierdzenie w obserwowanych na rynku książki wyborach
lekturowych. Od 1994 roku daje się zauważyć spadek zainteresowania literaturą,
podczas gdy publikacje niebeletrystyczne systematycznie zdobywają nowych odbiorców44.
Wyodrębnione powyżej funkcje książki wskazują jednak, że istnieje niemała grupa odbiorców, dla których czytanie wiąże się z pewną przyjemnością, stanowi formę
rozrywki. Nie zawsze jest to rozrywka ulubiona, nie zawsze jest wybierana dobrowolnie spośród innych. Czasem bowiem chodzi raczej o wybór negatywny, to znaczy niektórzy odbiorcy sięgają po książkę, kiedy chcą w jakiś sposób zapełnić czas,
a nic innego nie znajduje się w ich zasięgu. Niekiedy wybór ten zdeterminowany jest
okolicznościami zewnętrznymi – bo możliwości „zabicia czasu” w poczekalni do
gabinetu lekarskiego lub w autobusie miejskim są ograniczone. Istnieje także grupa
czytelników, którzy świadomie czytają, gdy chcą się odprężyć i odpocząć, dla innych
jest to wręcz optymalna forma spędzania czasu przeznaczonego także na rozrywkę.
Przypomnijmy, że ponad połowa czytelników zapytanych o motywy lektury, odpowiedziała, że czyta, bo lubi.
Książka zatem, mimo że traktowana przez wielu użytkowników (tu świadomie
unikam słowa „czytelnik”) instrumentalnie, wkracza także w przestrzeń zabawy.
Najczęściej jednak stanowi ona źródło rozrywki nieskomplikowanej, nieangażującej uczuć i intelektu, niewymagającej wysiłku. W roku 1992 ponad ⅔ odbiorców
zadeklarowało czytanie popularnej, łatwej w odbiorze beletrystyki45. Najpoczytniejszymi typami książek okazały się powieści romansowo-obyczajowe, uznane za lekturę „kobiecą” oraz „męskie” powieści kryminalno-sensacyjne46. Pierwsze miejsce
42
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w rankingu najpoczytniejszych książek zajęły romanse z serii „Harlequin”. Obok
powszechników lekturowych, niezmiennych od lat, czyli Trylogii, Krzyżaków, Quo
vadis i Pana Tadeusza, znalazły się na tej liście Przeminęło z wiatrem i jego kontynuacja Scarlett, powieści sensacyjne Roberta Ludluma i Kena Folleta oraz kilka tak
zwanych książek chwili, w tym Przerwana dekada Edwarda Gierka i Stan wojenny:
dlaczego? Wojciecha Jaruzelskiego47.
Wysoka ranga literatury popularnej kiepskiej jakości na listach najpoczytniejszych tytułów świadczy o tym, że dla większości Polaków książka nie stanowi ani
stymulatora doznań estetycznych, ani źródła wiedzy o świecie. Przeciętny czytelnik
czyta, by jakoś zapełnić czas, gdy nie ma pomysłu, w jaki sposób zrobić to inaczej. Jego własne życie wydaje mu się nieatrakcyjne, stąd szuka możliwości, by żyć
życiem cudzym, choćby bohaterów tanich romansów. Harlequiny odgrywają więc
w wielu wypadkach podobną rolę jak seriale telewizyjne: pozwalają utożsamić się
z bohaterem lub bohaterką o niezbyt skomplikowanej osobowości i przeżywać serię
przygód z happy endem. Nie trzeba się trudzić przy tym zapamiętywaniem treści ani
nazwiska autora, chodzi bowiem o książki jednorazowej „konsumpcji”, które zajmują umysł i serce tylko w momencie, gdy się je czyta.
Czytelnicy odróżniają książki wartościowe, które warto nabyć i dołączyć do domowych zbiorów, od takich, które czytają, ale których nie gromadzą. W tej drugiej
grupie znalazła się konfekcja literacka, czyli książki przeznaczone do szybkiej konsumpcji, czytane na co dzień, z nudy lub w środkach komunikacji, których się nie
zbiera i o których się łatwo zapomina. Mimo niskiej ceny niekoniecznie trzeba je
kupować, źródłem zaopatrzenia w tego typu literaturę stały się biblioteki publiczne,
które niepostrzeżenie z placówek oświatowych, małych centrów kultury wysokiej,
stają się instytucjami kultury masowej upowszechniającymi utwory o nikłej wartości
literackiej48.
U progu nowego tysiąclecia ludyczna funkcja książki wydawała się mniej istotna.
Z tej roli zaczęły ją wypierać coraz powszechniejsze media elektroniczne. W wyborze
lektury na pierwszy plan przesunęły się kryteria poznawcze i narodowe. Dawało to
więc pewną nadzieję, że książka w Polsce zaczyna odzyskiwać swą pozycję istotnego źródła wiedzy oraz przekaźnika tradycji, który ułatwia odkrywanie i deﬁniowanie tożsamości narodowej49. Jednak najmłodsi (a zarazem najaktywniejsi) czytelnicy,
czyli uczniowie szkół średnich i studenci ankietowani w latach 1997–2003, wśród
powodów zainteresowania książką na pierwszym miejscu wymieniali radość czytania
i związane z nim przyjemności. Dla wielu lektura była preferowanym, satysfakcjonującym i wartościowym sposobem spędzania wolnego czasu, niekiedy wiązanym z relaksem, odprężeniem, oderwaniem się od codzienności, wejściem w „inny świat”50.
Tę tendencję potwierdziły późniejsze badania, przeprowadzone na próbie reprezentatywnej, które wykazały, że w pierwszej dekadzie XXI wieku największą popular47
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nością wśród odbiorców cieszyła się beletrystyka, czyli sensacja, romans i fantastyka,
a zatem utwory, które czyta się w czasie wolnym, przede wszystkim dla przyjemności.
Analiza wyników z kilku kolejnych edycji sondażu prowadzi do wniosku, że książka
umacnia się w roli nośnika tekstów o charakterze rozrywkowym, „jednocześnie stopniowo wycofując się z funkcji informacyjnych, edukacyjnych i oświatowych”51.

A co na to literatura?
Literatura ma to do siebie, że wyprzedza albo przeczuwa pewne tendencje, niekoniecznie artystyczne, ale również te, które mają w przyszłości dojść do głosu w życiu
społecznym. Chciałabym w tym miejscu przywołać tylko jedną powieść: Grę w klasy Julia Cortázara. Jej polska wersja, czyli legendarny niemal przekład Zoﬁi Chądzyńskiej, ukazała się w 1968 roku nakładem wydawnictwa Czytelnik. Ten właśnie
utwór, niespodziewanie dla tłumaczki i wydawcy, szybko stał się jednym z najbardziej rozchwytywanych tytułów na rynku wydawniczym, a w konsekwencji okazał
się jednym z utworów najmocniej oddziałujących na polską kulturę literacką pod
koniec XX wieku. To on właśnie zapoczątkował boom literatury iberoamerykańskiej
w Polsce, mimo że wcześniej były już publikowane tłumaczenia dzieł wybitnych
autorów pochodzących z Ameryki Łacińskiej, między innymi Tunel Ernesta Sábato czy Podróż do źródeł czasu Alejo Carpentiera52. Ponadto Gra w klasy w oczach
polskiego odbiorcy stała się wzorem powieści współczesnej czy wręcz nowoczesnej, wyznaczającej nowe horyzonty literackie. Takiej prozy wcześniej nie uprawiano
w polskiej literaturze, do lat sześćdziesiątych XX wieku dominowała konwencja realistyczna, pisarze na ogół stronili od ryzykownych eksperymentów formalnych. Późniejsze poszukiwania nowych form wyrazu przejawiały się w nawiązywaniu do dzieł
Franza Kafki i do prozy intelektualnej, kształtowanej w światopoglądowym kręgu
egzystencjalizmu, a także w tendencjach faulknerowskich, w tym – wykorzystaniu
techniki „strumienia świadomości”53. Trend, który Ryszard Nycz nazwał „literaturą
modalności”54, pojawił się w literaturze polskiej dopiero w latach siedemdziesiątych
XX wieku. Wiąże się on z wydobyciem na pierwszy plan nie tego, co się dzieje, ale
sposobu prezentacji, a zatem przedmiotem wypowiedzi literackiej staje się stosunek jej autora do pozostałych elementów aktu komunikacji literackiej. W rezultacie
powstaje dzieło niezgodne z typowymi oczekiwaniami odbiorców, jawiące się jako
„układ niejasno powiązanych brulionów i glos, poczynionych na marginesach innych
wypowiedzi, anegdot i komentarzy, pre-tekstów i meta-tekstów”55.
51
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Na czym polegała nowatorskość propozycji Cortázara? Wszystko w jego powieści jest nowe i rewolucyjne – stwierdzał hiszpański krytyk, Raúl Chávarri w roku
196656. Podchodząc z pewną ostrożnością do tak radykalnych osądów, skupmy się
tutaj na jednym tylko aspekcie tej książki, który miał być istotnym wyznacznikiem
owej rewolucyjności, a mianowicie na roli, jaką Cortázar przewidział dla czytelnika. Zdaniem wielu krytyków argentyński pisarz nadał odbiorcy Gry w klasy status
wspólnika, zaproszonego do współkonstruowania dzieła. Taka inicjatywa stawia
przed nim duże wymagania, takie jak aktywność intelektualna i wyobraźnia, dzięki którym będzie on w stanie ponosić częściową odpowiedzialność za ostateczny
kształt utworu. Jednocześnie czytelnik ma wziąć udział w tytułowej grze, dzięki
czemu będzie mógł wejść w świat powieści i zrównać się z postaciami stworzonymi
przez autora57.
Taką interpretację zamierzeń Cortázara miała narzucać „tablica orientacyjna”
poprzedzająca właściwą treść. Autor zaproponował w niej dwa możliwe sposoby
czytania książki, choć nie wykluczał innych. Pierwszy z nich to lektura tradycyjna, linearna, którą można zakończyć, pomijając całkowicie ostatnią, trzecią, część.
Drugi sposób to czytanie tych samych pięćdziesięciu sześciu rozdziałów, ale tym
razem z uwzględnieniem części trzeciej, czyli lektura według klucza, który podał
sam pisarz, zamieszczając na końcu każdego rozdziału numer odsyłający do kolejnego fragmentu. Ponadto Cortázar sugerował możliwość lektury książki w dowolnej
kolejności, wybranej mniej lub bardziej przypadkowo przez czytelnika. Tym samym
w jego ręce składał ostateczny wybór metody czytania.
Polscy krytycy wypowiadali się nieco ostrożniej o zamiarach Cortázara względem czytelnika. Michał Moszkowicz, co prawda, już w tytule recenzji Gry w klasy
wołał: „Czytelnik bohaterem powieści”, ale dalej stwierdzał, że argentyńskiego pisarza szczególnie interesuje napięcie „między podmiotem literackim a świadomością,
jaka go przyswaja”58. Recenzentka „Echa Krakowa” pisała o zaufaniu, jakim darzy
on odbiorcę: „Nie wierzy w Boga, nie wierzy w Sprawiedliwość, nie wierzy w czystość Rewolucji, wierzy w Czytelnika. Cóż to za piękne szaleństwo…”59.
Jerzy Niecikowski z kolei uznał Grę w klasy za pierwszą powieść iberoamerykańską, w którą nie jest wpisane oczekiwanie na czytelnika idealnego, postulowanego,
mającego w pełni zrozumieć treść i odkryć intencje autora. Uznając w odbiorcy czytelnika rzeczywistego, który dekoduje informacje, będąc uwikłany w szereg uwarunkowań kulturowych oraz indywidualnych pragnień i potrzeb, Cortázar miał zrezygnować z wywodzącej się z romantycznej tradycji pozycji „artysty sięgającego do
absolutu, kapłana i błazna, prawdziwego buntownika i rewelatora ukrytych prawd”60
i niejako przybliżyć się do odbiorcy.
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Współcześnie w zaproszeniu Cortázara dostrzega się nie tyle wezwanie do współuczestnictwa w procesie twórczym, ile symboliczny gest, za pomocą którego pisarz
pragnie uświadomić odbiorcy jego aktywną rolę w procesie czytania61. Rzeczywiste
możliwości współtworzenia powieści są jednak znikome, ponieważ została ona skonstruowana tak, że różne lektury nie zmienią biegu wydarzeń ani nie wpłyną w istotny
sposób na losy bohaterów.
Patrząc z perspektywy lat, przypisywanie Cortázarowi zamiaru uczynienia czytelnika pełnoprawnym partnerem, uczestnikiem procesu twórczego, wydaje się przesadą. Sam tytuł powieści, nawiązujący do popularnej, nieskomplikowanej zabawy
dziecięcej, nie zachęca do podejmowania wyraﬁnowanych działań wymagających
nieprzeciętnego zaangażowania intelektualnego. Pisarz argentyński namawia raczej
do podjęcia pewnej gry, która być może jest w stanie urozmaicić proces lektury. Zamieszczona na początku instrukcja obsługi powieści nie jest skomplikowana, zrobiono wszystko, by ułatwić czytelnikowi zadanie, choćby przez zastosowanie podwójnej
numeracji rozdziałów. Jedyne działanie proponowane, choć nienarzucane odbiorcy,
to odejście od linearnej lektury na rzecz porządku innego, ale także odautorskiego.
Wysiłek czytelnika ma więc ograniczyć się do poskładania w odpowiednim porządku
gotowych elementów. To sprawia raczej wrażenie, jakby pisarz z jednej strony się
bał, że tradycyjny sposób czytania może się wydać nieinteresujący, ale z drugiej nie
miał odwagi lub nie chciał dać odbiorcy więcej swobody. Zaoferował mu więc składniki, które można złożyć albo tak, jak chce tego autor, albo dowolnie.
Nasuwa się tu raczej analogia do zabawy klockami: dzieciom też daje się je do
ręki, albo nakazując postępować zgodnie z instrukcją – wtedy efekt będzie taki, jaki
przewidział producent, albo pozwalając rządzić się własną wyobraźnią. W takim
przypadku rezultat jest znacznie mniej przewidywalny. Wydaje się zatem, że Cortázar
nie podnosił czytelnika na poziom demiurga współtworzącego świat powieści, ale raczej go infantylizował: jakby obawiając się, że znudzi się czytaniem długiej książki,
podsuwał mu zabawkę stymulującą zainteresowanie. O takim traktowaniu odbiorcy
świadczy, moim zdaniem, również uwaga zamieszczona na „tablicy orientacyjnej”:
otóż autor informuje, że lektura ostatniej części powieści jest niekonieczna, że „czytelnik bez wyrzutów sumienia może zrezygnować z dalszego ciągu”. Jest to o tyle
zastanawiające, że w tej ostatniej części zawarte zostały między innymi rozważania
pisarza Morelliego, uznawanego za porte-parole Cortázara, o naturze powieści, o roli
i znaczeniu języka artystycznego, o akcie twórczym, o niepokojach egzystencjalnych. Z całą pewnością autor uważał te reﬂeksje za istotne, a jednak z góry rozgrzeszał tych, którzy nie zechcą ich czytać, poprzestając na wątku romansowym. Sprawia
to wrażenie, że pisarz zdawał sobie sprawę, że większość potencjalnych czytelników
jego książki nie wykaże zainteresowania sprawami poważnymi, lecz raczej będzie
szukać rozrywki w miarę możności niezbyt skomplikowanej, nieprowokującej do
szukania odpowiedzi na trudne pytania.
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Z perspektywy czasu można to interpretować jako antycypowanie zmniejszającego się prestiżu literatury, tak jakby Cortázar instynktownie przeczuwał, że będzie się
ona stopniowo stawała niewyszukaną rozrywką, a nie obszarem dyskusji o sprawach
najważniejszych…

Oddziaływanie instytucji
Gdy w jesieni 2006 roku minister edukacji narodowej Roman Giertych zaproponował, by z kanonu lektur ogólnokształcącej szkoły średniej usunąć utwory Witkacego
i Witolda Gombrowicza, przez Polskę przetoczyła się ogólnonarodowa dyskusja nad
kryteriami, na podstawie których poszczególne dzieła winny być do niego zaliczane
bądź nie. Kolejna propozycja zmiany podstawy programowej dla szkół ponadpodstawowych nie wzbudziła aż takich emocji, chociaż propozycje ministerstwa były
tym razem dużo bardziej radykalne. Przede wszystkim wycofano się z wymogu przeczytania wielu pozycji uznawanych dotąd za kanoniczne. Nowością była wyraźnie
mniejsza liczba książek zaleconych do przeczytania w całości, co określono jako
„rozwiązanie pragmatyczne”62. W wielu przypadkach ministerstwo postawiło wymagania minimalistyczne, pozwalając zadowolić się lekturą fragmentów. I tak od
2008 roku licealiści mogą poprzestać na znajomości Mickiewiczowskich Dziadów
części III (w gimnazjum zapoznają się z częścią drugą, zatem część czwarta w ogóle nie została uwzględniona), tylko pierwszego tomu Chłopów Reymonta (Jesień),
fragmentów Nad Niemnem i wybranych scen z dramatów romantycznych (w rezultacie ani jeden utwór Słowackiego nie musi zostać przeczytany w całości…). Wiele
decyzji co do wyboru lektur do przeczytania pozostawia się w rękach nauczyciela,
któremu zaleca się kierowanie przede wszystkim własnymi preferencjami, a także
uzgadnianie swoich decyzji z uczniami. Liczyć się ma więc nie liczba przeczytanych
pozycji, ale jakość lektury. W założeniu winno to służyć stymulowaniu aktywności
uczniów oraz nauce inteligentnej lektury i elastycznej interpretacji63. W praktyce jest
niczym innym, jak sankcjonowaniem tak zwanego czytania defensywnego. Pojawiło
się ono w dobie zalewu informacji, gdy niejako jesteśmy zmuszani do szybkiego
i pobieżnego raczej przeglądania niż rzeczywistego czytania tekstów. Współczesny
czytelnik chętniej niż kiedyś korzysta z wstępów, indeksów, streszczeń i omówień,
po tekst źródłowy sięgając znacznie rzadziej64, i już na etapie nauki szkolnej jest zachęcany do takiego pośredniego kontaktu z literaturą. Wydawcy, także podręczników
szkolnych do języka polskiego, podążają za tym trendem, publikując lektury zaopatrzone w tak zwane marginalia, czyli wiadomości w pigułce o najważniejszych wydarzeniach, bohaterach, faktach historycznych stanowiących tło akcji, obyczajach itd.
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Umożliwia to szybkie przypomnienie sobie treści książki, a w skrajnych przypadkach – zapoznanie się z jej najważniejszymi cechami bez konieczności lektury całości… Innym przejawem podążania za wymaganiami dzisiejszych młodych czytelników jest obserwowany w księgarniach zalew tanich publikacji w rodzaju bryków,
streszczeń, skróconych wersji, zbiorów cytatów lub fragmentów utworów.
Od roku szkolnego 2012/2013 zacznie obowiązywać w szkołach średnich nowa
podstawa programowa, zgodnie z którą liczba godzin przeznaczona na obowiązkową
naukę wielu przedmiotów ma zostać zredukowana o ⅓. Jak do tej pory, nie mówi się
o tym, by ograniczenia te miały dotyczyć języka polskiego. Trzeba jednak pamiętać,
że na lekcjach języka polskiego uczy się nie tylko wiedzy o literaturze, ale także
wiedzy o języku, elementów retoryki, a także sprawności językowej, zatem dalsza
redukcja godzin będzie prowadzić do znacznego ograniczenia liczby lektur obowiązkowych.
Wydaje się więc, że współczesna polska szkoła, ulegając presji kultury masowej,
stopniowo wycofuje się z uczenia czytania i rozumienia literatury pięknej, co w kontekście rezultatów badań piśmienności realizowanych pod egidą OECD wydaje się
poważnym błędem. Przeprowadzane przez Instytut Książki i Czytelnictwa badania
wykazały bowiem, że kanon lektur szkoły średniej trwale oddziałuje na poziom czytelnictwa, a wszelkie wprowadzane do programów zmiany dość szybko znajdują odzwierciedlenie w wyborach dokonywanych przez najmłodszą grupę czytelników65.
Ponadto analiza najpoczytniejszych tytułów prowadzi do wniosku, że to właśnie
szkoła w największym stopniu oddziałuje na zbiorową pamięć lekturową i podtrzymuje świadomość wspólnoty doświadczeń lekturowych66. Polska szkoła jednak zawodzi, jeśli chodzi o programowanie pewnych zachowań, ponieważ nie wykształca
nawyku samodzielnego sięgania po wartościową książkę67. Innymi słowy, ci, którzy
wychodzą poza zasięg bezpośredniego oddziaływania instytucji edukacyjnych, przestają regularnie czytać.
W podobnym, co szkoła, kierunku podążają uniwersytety. Wystarczy wspomnieć,
że absolwent kulturoznawstwa międzynarodowego nie musi zaliczyć ani jednego
przedmiotu, w ramach którego literatura piękna byłaby obiektem reﬂeksji lub zostałaby pokazana jako środek komunikacji międzykulturowej.

Podsumowanie
Zestawienie wyników badań czytelnictwa, przeprowadzanych w ciągu ostatnich
trzydziestu pięciu lat (1985–2010) pozwala zobaczyć, jak drastyczne zmiany zaszły
w tym czasie w sposobie postrzegania książki przez Polaków. Czytanie, które jeszcze
w połowie lat osiemdziesiątych uznawano za powinność człowieka kulturalnego, sta65
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ło się na przełomie wieków przede wszystkim łatwą, jeśli nie prymitywną rozrywką,
a często – z braku lepszych zajęć – po prostu wypełniaczem czasu. Jest to zresztą
rozrywka specyﬁczna, bo pomimo że książka weszła w obieg masowy, nie zatraciła swojego indywidualnego charakteru, „polegającego na możliwości docierania do
różnych osób w dogodnym dla nich czasie”68. Jednocześnie oferta wydawnicza stała
się dużo bogatsza i dużo bardziej zróżnicowana niż kiedyś, jednak czyta się coraz
mniej i coraz słabszą beletrystykę. W konsekwencji zanikają wspólnoty doświadczeń
lekturowych. Rzadko się teraz zdarza, by książka okazała się źródłem zbiorowych
przeżyć69. Czytanie stało się więc rozrywką wykluczającą, bo, po pierwsze, uprawia się ją w samotności, a po drugie, współczesny świat nie stwarza warunków do
dzielenia się wrażeniami z lektury. Zauważmy, że taki sposób funkcjonowania lektury nie spełnia jednego z kryteriów, jakie Huizinga wyliczał, deﬁniując zabawę: nie
powołuje do życia związków społecznych, których zadaniem byłoby uwydatnienie
swojej inności w stosunku do zwykłego świata70. Można wskazać dowody na istnienie takich związków jeszcze w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia, kiedy na
przykład wielbiciele twórczości Cortázara identyﬁkowali się z kronopiami, zwariowanymi stworzeniami, nieprzystosowanymi do reguł rządzących klasą średnią, które
były bohaterami zbioru Opowieści o kronopiach i famach.
W dalszej perspektywie może się okazać, że przesunięcie książki ze sfery powinności narzucanych normą kulturową do sfery zabawy lub wręcz niewyszukanej
rozrywki przyniesie poważne straty społeczne. Dalszy spadek poziomu piśmienności zepchnie Polskę do szeregu krajów będących źródłem taniej siły roboczej, bo
stajemy się państwem zamieszkiwanym w większości przez analfabetów funkcjonalnych. Nie jest prawdziwe przekonanie, że o rozwoju decyduje przede wszystkim zaawansowanie technologiczne. Brak umiejętności czytania ze zrozumieniem
czyni człowieka bezradnym we współczesnym świecie, podatnym na manipulację,
niepotraﬁącym samodzielnie wyrobić sobie zdania na różne tematy ani poddawać
krytycznemu osądowi zjawisk, z jakimi się spotyka. Człowiek oczytany po prostu ma
przewagę nad nie-czytelnikiem. Dosadnie ujął to Tomasz Stańko mówiąc: „Gdyby
istniało dwóch Mike’ów Tysonów, wygrałby ten, który by czytał Prousta ”. Tym bardziej niepokojące jest, że współczesna polska szkoła rezygnuje z wielu dotychczas
realizowanych zadań, w tym – z egzekwowania czytania lektur i wskazywania ich
jako ważnego i wielowymiarowego źródła wiedzy o świecie.
Dzisiaj książka wydaje się po prostu jeszcze jednym towarem dostępnym w supermarkecie kultury popularnej, po który można sięgnąć, ale nie ma ku temu żadnego
przymusu. W tym kontekście hasło krakowskich Targów Książki, które odbyły się
w 2011 roku, zapożyczone od Umberta Eco: „Nie myśl, że książki znikną”, wydaje się próbą zaklinania rzeczywistości. Trzydziestopięciotysięczny tłum, jaki przez
cztery dni przewinął się przez halę wystawienniczą, nie powinien nikogo zmylić:
dla większości takie targi to jeszcze jeden event, na który przyciąga prowadzona
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z rozmachem kampania reklamowa, oraz okazja do zdobycia autografu znanego pisarza na egzemplarzu książki, której i tak się nie przeczyta. Wydaje się, że bardziej
pesymistyczną – a kto wie, czy nie bardziej realistyczną – diagnozę postawił hiszpański pisarz Eduardo Mendoza, który gościł w Krakowie w październiku 2010 roku
na zaproszenie Instytutu Cervantesa. W wywiadzie dla Radia Kraków powiedział,
że jego zdaniem książka będzie trwała dotąd, dopóki będzie istniał na nią popyt,
w przeciwnym razie podzieli los takich zjawisk, jak dyliżans czy poczta konna, które
zniknęły wyparte przez szybsze środki transportu. A zatem wszystko zależy od nas,
czytelników…

