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s ło w e j  ( 1 8 2 0 -1 9 1 8 ), Wydawnictwo U niw ersytetu Łódzkiego, Łódź 
2005, s. 501, nlb. 1.

P raca .Jadwigi Konicczncj, 
ukazała się w ostatn im  kw artale ubie
głego roku, wieńcząc długi okres badań 
autorki nad różnymi aspektam i funkcjo
nowania książki w Łodzi. Recenzowana 
publikacja pod wieloma względami jest 
wyjątkowa, dlatego warto nieco szerzej 
ją  omówić.

Monografia nosi wyraźne cechy ujęcia 
erudycyjnego. Liczba faktów, jakie za
rejestrowane zostały przez Jadwigę Ko
nieczną, wręcz przytłacza, pomimo tego 
autorka nic traci z oczu wyraźnego celu 
zbudowania zintegrowanego modelu ty 
tułowego określenia „kultura książki". Nie 
było oczywiście problemu ze zdefiniowa
niem tego terminu. W  piśmiennictwie 
kilkakrotnie podejmowano udane próby 
jego określenia, przy czym wyraźnie ewo
luował on w kierunku szerokiego ujęcia, 
którego autorem  jest wybitny polski teo
retyk księgoznawstwa Krzysztof Migoń1. 
Jadwiga Konieczna słusznie przyjmuje

definicję Migonia, co umożliwia jej sfor
mułowanie długiej listy postulatów ba
dawczych i konsekwentną ich realizację. 
Wobec tego, jak pisze „[...] celem badań 
miało być ukazanie zarówno kulturotwór
czej roli książki polskiej, jak i zaznacze
nie wpływu otoczenia na kształtowanie 
się poziomu produkcji, rozpowszechnia
nia i recepcji piśmiennictwa. Przy czym 
pod pojęciem „otocznie” należ)^ rozumieć 
nic tylko lokalne uwarunkowania społecz
ne, ekonomiczne, kulturowe, ale także 
wszelkie procesy i zjawiska o charakterze 
zarówno politycznym, jak i bibliologicz- 
nym, zachodzące w tym  czasie w skali 
zaboru rosyjskiego lub — nawet szerzej — 
na ziemiach polskich” [s. 8].

Przed nieco bliższym zaprezentowa
niem struktury i treści monografii, jedna 
uwaga odnosząca się do ty tu łu . Dla 
autora recenzji nie do końca zrozumiały 
jest cel dookreślenia Łodzi przymiotni
kiem przemysłowa. Charakter miasta, nic

1 K. Migoń, K ultura książki. Program dla bibliologii i potrzeba dla studiów biblioteko- 
znawczych, w: Nauka o książce, bibliotece i inform acji we współczesnym świecie. W arszawa 
2003, s. 11-20.
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tylko zresztą w owym okresie, był wła
śnie taki, dlatego dodanie tego w tytule 
w żaden sposób nie precyzuje jego zakre
su. Oczywiście, zabieg ten  miałby sens, 
gdybyśmy podzielili ty tu łow ą kulturę 
książki na segmenty (odnoszące się do 
różnych grup społecznych, np. robot
ników, inteligencji etc.), a recenzowana 
monografia dotyczyłaby jednej z nich. 
A utorka trak tu je  jednak cały ośrodek 
łódzki kompleksowo.

Książka m a kilkuwarstwową struk tu 
rę. Podzielona została na trzy  podsta
wowe części. Część pierwsza nosi ty tu ł 
System  instytucjonalny książki w Łodzi 
przemysłowej, część druga Promocja 
książki w Łodzi przemysłowej, wreszcie 
trzecia Książka polska w obiegu społecz
nym  w Łodzi.

Pierwsza część jest najbardziej ob
szerna. W ydaje się, że w zamiarze au
torki ten  fragm ent pracy m iał łącznie 
zaprezentować szereg zjawisk księgo- 
znawczych w ujęciu chronologicznym. 
Prawdopodobnie, przyjm ując tak ą  w ła
śnie konwencję przedstawienia problema
tyki, m ateriał podzielono na następujące 
okresy: 1820-1880,1881-1904, 1905-1918. 
Jak  uzasadnia Jadw iga Konieczna, róż
nice w ich długości w ynikają z coraz 
większej intensywności zjawisk księgo- 
znawczych w dziewiętnastym  i na po
czątku dwudziestego wieku. Oczywiście, 
trudno  się z tym  nie zgodzić, niemniej, 
nie w dając się w bardziej szczegółowe 
rozważania, pierwszy sześćdziesięcioletni 
okres z pewnością nie był jednorodny za
równo z punk tu  widzenia rozwoju ruchu 
wydawniczo-księgarskiego, jak  i wielu 
innych procesów kształtujących kulturę 
książki polskiej. Może lepszym zabie
giem, przede wszystkim z punk tu  widze
nia heurystyki bibliologicznej. byłoby 
zastosowanie bardziej szczegółowego po
działu chronologicznego i rozbicie pierw

szego segm entu na  trzy  okresy -  
przedpowstaniowy, międzypowstaniowy 
oraz popowstaniowy.

Olbrzym ia liczba zarejestrowanych 
przez autorkę faktów sprawia, że nie 
zawsze jest konsekwentna i precyzyjna 
w nadaw aniu poszczególnym rozdzia
łom tej części tytułów . I tak  np. roz
dział drugi nosi ty tu ł Formy handlu 
książką w latach 1881-1904 ~  zamiesz
czono w nim jednak rozważania, które 
dotyczą działalności nakładczej (Działal
ność nakładowa księgarzy). Może lepiej, 
gdyby ty tu ł tego rozdziału brzmiał: 
Księgarstwo asortymentowo-nakładcze 
w latach 1881-1904-

Poza zasygnalizowanymi uwagami, 
trudno  cokolwiek więcej zarzucić tym  
fragm entom  książki. Są one olbrzymim 
rezerwuarem  nieznanych dotąd faktów, 
trafnym  opisem zjawisk bibliologicznych 
i udaną próbą odtworzenia przez autor
kę wielu mechanizmów historyczno-księ- 
goznawczych.

Część druga monografii składa się 
z kolejnych czterech rozdziałów, w ca
łości poświęconych zagadnieniom infor
macji o książce oraz różnym formom 
promocji książek, z jakim i mieliśmy 
do czynienia w Łodzi. W  tym  przy
padku wyraźnie zawężono okres analizy, 
albowiem trzy  rozdziały opublikowane 
w ram ach tego fragm entu dotyczą lat 
1884-1918, czwarty natom iast 1863-1918. 
M ateriał, k tóry został zaprezentowany 
przez Jadwigę Konieczną to  rezultat 
wnikliwych kwerend i analiz prasy łódz
kiej z tego okresu, ponieważ wydaw
nictwa zwarte promowane były przede 
wszystkim na łam ach prasy. Chyba 
trochę jednak na wyrost pierwsza część 
rozdziału siódmego nosi ty tu ł Rola prasy 
w społeczeństwie w drugiej połowie 
X IX  w. A utorka dokonała w nim  próby 
rekapitulacji tego problem u na  dwóch
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stronach, nie informując przy tym  czy
telnika, o jakie społeczeństwo, i jaką 
prasę chodzi. Nie sądzę, aby tak  za ty tu 
łowany rozdział był w książce potrzeb
ny. W ydaje się, że niepotrzebnie rozbija 
011 zw artą w sensie tem atycznym  struk
tu rę  rozprawy, niewiele w zasadzie wno
sząc do zasobu wiedzy o kulturze książki 
w Łodzi. Aby w miarę kompleksowo 
omówić rolę prasy polskiej w tym  
okresie, należałoby prowadzić rozległe 
studia kontrastywne. Zawarcie rezul
ta tów  takich badań w jednym  tomie 
byłoby trudne. Tym  bardziej zaprezen
towanie ich w jednym  krótkim  podroz
dziale nie jest wykonalne.

O statn ia, trzecia część zatytułow a
na Książka polska w obiegu społecznym 
w Łodzi porusza dwa problemy: rozwój 
księgozbiorów domowych oraz czytel
nictwo. Tym  właśnie zagadnieniom po
święcono dwa zaprezentowane w niej 
rozdziały (Księgozbiory domowe łodzian 
oraz Czytelnictwo). Także i w tym  
zakresie Jadw iga Konieczna odkrywa 
nowe fakty, które dotychczas nie były 
znane środowisku badaczy dziejów książ
ki łódzkiej.

Na szczególną uwagę zasługuje roz
dział om awiający zagadnienia czytel
nictwa. Przygotowany został w sposób 
wyjątkowo rzetelny i kompetentny. Au
torka nie ucieka w nim  od liczb, co po
zwala na gruntowniej sze analizy, których 
celem jest nie tylko odtworzenie czytel
nictwa w Łodzi w omawianym okresie 
w kategoriach porządkowych (ograni
czających się do stwierdzeń: dużo — 
mało, wysoki — niski etc.). W prowadza 
wiele interesujących wskaźników, ilustru
jących poziom czytelnictwa łodzian oraz 
obserwowane w tym  zakresie tendencje 
w wymiarze ilorazowym. Postępowanie 
takie wychodzi naprzeciw postulatom  
stosowania w bibliologii m etod ścisłych.

Chodzi oczywiście o jak  najszersze wyko
rzystanie m etod statystycznych. W  om a
wianym rozdziale Jadw iga Konieczna 
postulaty  te  rozwija twórczo i konse
kwentnie.

Kilka uwag krytycznych, na które 
pozwolił sobie recenzent, a które i tak  
obciążone są -  towarzyszącym nie
odmiennie wszelkim ocenom -  subiekty
wizmem, w żaden sposób nie obniżają 
wartości pracy. Zresztą, jak  mawiał 
A. W . Crosby: „napisanie książki histo
rycznej bez popełnienia błędu, to  jak 
przeżycie życia bez popełnienia grzechu; 
jest to  godne starań , ale niemożliwe”. 
Książka Jadwigi Koniecznej z pewno
ścią wejdzie do klasycznego repertuaru  
historycznej literatu ry  księgoznawczej. 
M a charakter m onum entalny i wyzna
czać będzie dalsze kierunki badań nad 
dziejami kultury  książki w Łodzi, choć 
nie sądzimy, aby -  po tym  czego do
konała Jadw iga Konieczna -  udało się 
wiedzę tę  istotnie poszerzyć.

Przykład recenzowanej pozycji jest 
także dowodem na to, że należy pro
wadzić badania, w których jednocze
śnie uwzględnia się szerokie spektrum  
problemów księgoznawczych. Budowa
nie takich modeli -  w arto powtórzyć to  
raz jeszcze -  pozwala dokładniej opisy
wać i wyjaśniać zjawiska bibliologiczne.

Z recenzenckiego obowiązku pozwolę 
sobie także na dwie uwagi pod adresem 
wydawcy.

WTielowątkowość oraz objętość recen
zowanej monografii może świadczyć o be
nedyktyńskiej wręcz pracowitości autorki. 
Jadwiga Konieczna, dokonując z pewno
ścią selekcji, zawarła wyniki swych badań 
na ponad 500 stronach druku. W  tej 
sytuacji może zaskakiwać fakt, że Kultu
ra książki w Łodzi przemysłowej wydana 
została zaledwie w 100 egzemplarzach. 
Praca samej autorki, a także duży wysiłek
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redakcyjny, z jakim  wiązało się wyda
nie książki traci nieco społeczny sens, 
w obliczu tak  niskiego nakładu. Praw 
dopodobnie wydawca potraktow ał książ
kę jako publikację o charakterze czysto 
regionalnym. Recenzowanej monografii 
nie m ożna jednak w taki sposób klasy
fikować. Odtwarzane przez autorkę me
chanizmy funkcjonowania rynku książki 
w owym okresie m ają  o wiele szersze 
konteksty -  opisuje i wyjaśnia ona zjawi
ska wręcz uniwersalne dla ku ltury  książ
ki w Łodzi. B adania Jadwigi Koniecznej 
um ożliwiają dokonywanie analiz porów
nawczych funkcjonowania rynku książki 
w Łodzi z innymi ośrodkami o podob
nym, przemysłowym charakterze. W  tej 
sytuacji jeszcze raz pozwolę sobie powtó
rzyć, że K ultury książki polskiej w Łodzi 
nie m ożna traktow ać jako pozycji re
gionalnej, a tym  samym nakładu 100

egzemplarzy, w jakim  — niestety — zo
s ta ła  wydana, za wystarczający.

Kolejna uwaga dotyczyć może nie 
tylko recenzowanej pozycji, ale w ogóle 
n u rtu  historycznego piśmiennictwa księ- 
goznawczego. Pomimo olbrzymich udo
godnień, na jakie pozwala technika 
reprodukcji cyfrowej, większość książek 
z tej dziedziny pozbawiona jest ilustra
cji. Jedyny w yjątek to  pozycje poświę
cone sztuce książki, ale także w tym  
zakresie pod względem ilości m ateriału  
ilustracyjnego nie jest lepiej, niż było 
w przeszłości. D okum entacja fotogra
ficzna z okresu, jakiem u poświęcona jest 
monografia Jadwigi Koniecznej, rzecz 
jasna istnieje. Rezygnacja z jej repro
dukcji, podyktow ana -  jak  należy się 
domyślać — względami oszczędnościo
wymi, jest dla książki niepowetowaną 
stra tą .


