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   Nie istniej¹ proste, klarowne i za-
mknięte definicje, które satysfakcjo-
nowa³yby cz³owieka myśl¹cego i w¹t-
pi¹cego. Najważniejsze dla cz³owieka 
pojęcia, dotycz¹ce jego egzystencji, 
duchowości, wszelkiego rodzaju po-
trzeb –  wci¹ż wymagaj¹ redefinio-
wania. Tak jest również z pojęciem 
sztuki, które wy³ania³o się stopniowo 
ze źród³a ³acińskiego i greckiego, kon-
stytuowa³o, po czym traci³o elementy 
sk³adowe i zyskiwa³o kolejne, czasem 
nawet diametralnie różne od pierwo-
wzoru definicje, od których aż zaroi³ 
się wiek XX. Andy Warholowi przy-
pisuje się s³owa: „sztuk¹ jest to, co ar-
tysta uzna za sztukę“. Prowokacja, któ-
rej dokona³ ten artysta, w³¹czaj¹cy do 
swej twórczości gotowe, masowo pro-
dukowane przedmioty i korzystający
z graficznych multiplikacji na prawach
orygina³u, znalaz³a podatny grunt. 
Tabuny epigonów rozumiej¹cych do-
s³ownie has³o Warhola potraktowa³o 
je jak przes³anie dla w³asnej, często 
niezbyt klarownej i wartościowej twór-
czości. Pojęcie sztuki zaczęło się roz-
ci¹gać, wzbudzaj¹c wiele kontrower-
sji zw³aszcza wtedy, gdy dzie³a sztuki 
zaczę³y anektować i penetrować te-
maty tabu w sposób agresywny, na-
tarczywy i burz¹cy wyobrażenia zde-
klarowanych stróżów moralności, cze-
go przyk³adem by³by orgiastyczno-
-misteryjny teatr Hermanna Nitscha. 
Warhol nie by³ ani pierwszym, ani je-
dynym twórc¹, którego s³owa i reali-
zacje plastyczne wp³ynęły na redefi-
niowanie pojęcia sztuki. Równie moc-
no odcisn¹³ swe piętno „najs³ynniejszy 
szachista wśród artystów zarazem naj-
s³ynniejszy artysta wśród szachistów”
– Marcel Duchamp, oraz inni: Joseph 
Kossuth, Kazimierz Malewicz, Tadeusz
Kantor, by wymienić jedynie twórców 
bliskich sztukom plastycznym. 
 Dywagacje wokó³ definicji sztuki s¹ 
dla mnie ważne ze względu na obszar 
moich zainteresowań, które rozci¹ga-
j¹ się pomiędzy kilkoma dziedzinami: 
literatur¹, sztukami plastycznymi i 
wizualnymi, oraz muzyk¹. Interesuj¹ 
mnie XX wieczne ksi¹żki artystyczne: 
unikatowe, niskonak³adowe, oficjalnie
uznane i niszowe, zrobione z dosko-
na³ej jakości matera³ów i te z odpa-
dów, wykonane indywidualnie i zbio-
rowo, w postaci materialnej bądź efe-
merycznej. Jednym s³owem – wszel-
kie fascynuj¹ce przejawy ludzkiej krea-
tywności, odnosz¹ce się pierwotnie do 
formy, historii lub mitów zwi¹zanych 
z ksi¹żk¹. 
 Szukam ksi¹żek artystycznych w pol- 
skich muzeach i bibliotekach, czym 
wywo³uję zażenowanie opiekunów 
zbiorów specjalnych i unikatowych, 
oraz kuratorów muzealnych zakamar-
ków. S¹ cymelia, nierzadko inkunabu-
³y, ksi¹żki cenne, dawne, zagraniczne, 
znakomicie wydane albumy... ksi¹żek 
artystycznych brak. Nie figuruje taka 
kategoria, co w przypadku bibliotek 
ma zwi¹zek z międzynarodow¹ no-
menklatur¹ ksi¹żkow¹. Okazów dziw-
nych, rzadkich i nietypowych można 
szukać w zbiorach specjalnych, w ka-
tegoriach „inne“ b¹dź „unikatowe“, 
przy za³ożeniu, że biblioteka lub dana 
placówka wogóle je przechowuje. 
Najczęściej jednak biblioteki unikaj¹ 
kolekcjonowania i przechowywania 
obiektów, które nastręczaj¹ trudności 

Dlaczego tak trudno zdefiniować 
polsk¹ ksi¹żkę artystyczn¹?

w katalogowaniu oraz udostępnianiu.  
Muzea, zw³aszcza duże ich oddzia³y,  
nastawione s¹ z kolei na prezentowa-
nie uniwersalnych, typowych i roz-
poznawalnch dzie³ sztuki. Gdzie się 
maj¹ podziać ksi¹żki artystyczne?
  W Polsce funkcjonuje prywatne mu-
zeum ksi¹żki artystycznej w Łodzi, 
nastawione na przechowywanie mię-
dzynarodowch dzie³ ksi¹żkowych 
oraz informacji na ich temat w po-
staci katalogów, wystaw, periodków, 
esejów oraz ksi¹żek teoretycznych. 
Opiekunowie tego muzeum kieruj¹ 
się subiektywn¹ ocen¹ i wybieraj¹ do 
swojej kolekcji realizacje ich zdaniem 
najwartościowsze z punktu widzenia 
rozwi¹zań formalnych i estetycznych. 
Najczęściej s¹ to ksi¹żki drukowane, 
niskonak³adowe, o wysublimowanej 
szacie graficznej.   
  Ponieważ rozpiętość form ksi¹żek 
artystycznych rozci¹ga się od form 
przypominaj¹cych tradycjne kodeksy, 
poprzez  rzeźby, instalacje, a  także  per-
formance i dzia³ania dźwiękowe, dość
trudno uchwycić ich różnicę gatun-
kow¹. Tym niemniej ich twórcy nie 
stawiaj¹ sobie pytania: czy to jeszcze 
jest ksi¹żka? Nie potrzebuj¹ definicji 
i precyzyjnych określeń niwecz¹cych 
– ich zdaniem – swobodn¹ interpre-
tację zawartego w takim dziele prze-
kazu. Co innego historycy sztuki, bib-
liotekarze, badacze, kolekcjonerzy dla 
którch adekwatna definicja stanowi 
oś organizacyjn¹, punkt wyjścia dla 
budowania typologii, formu³owania 
syntez oraz wyróżnienia differentia 
specifica.  
  Uchwycenie specyfiki ksi¹żek, okreś-
lanych mianem „nie do czytania“ (jak 
s¹dzę – bardziej do odbierania wielo-
ma zmys³ami, przeżywania, delekto-
wania się) komplikuj¹ istniej¹ce po-
jęcia: sztuka ksi¹żki, ksi¹żka artysty, 
ksi¹żka artystyczna. Zbyt często używa 
się ich zamiennie, choć każde z nich
ma nieco inny zakres. Podczas konfe-
rencji pod has³em „Druga rewolucja
ksi¹żki” w Gdyni zaproponowa³am 
rozwi¹zanie, które – jak mniemam 
– przyda się wszystkim zaintereso-
wanym tematyk¹. Przedstawi³am esej 
graficzny, sk³adaj¹cy się ze zbiorów i 
podzbiorów, w które wpisa³am istnie-
j¹ce przyk³ady polskich ksi¹żek arty-
stycznych. Pojęcie sztuki ksi¹żki trak-
tuję jako zbiór największy (większym
od niego jest tylko zbiór „ksi¹żka“), 
zawieraj¹cy w sobie przyk³ady inku-
nabu³ów, manuskryptów, bia³ych kru-
ków, wydań bibliofilskich oraz luksu-
sowych edycji. Mieszcz¹ się w nim 
także ksi¹żki konwencjonalne, katalo-
gi i albumy poświęcone artystom. Naj-
większym podzbiorem sztuki ksi¹żki 
s¹ w tym uk³adzie ksi¹żki artystyczne, 
podzielone wed³ug styczności z inny-
mi dziedzinami np. liBeratura – blisko
literatury, ksi¹żki dźwiękowe – blisko 
muzyki, ksi¹żki – rzeźby obok sztuk 
plastycznych, ksi¹żki – performance 
jako reprezentacja sztuk wizualnych, 
cyberksi¹żki – realizacje wykorzystu-
j¹ce rozwi¹zania technologiczne. Po-
dzia³ na zbiory pozwala na zobrazo-
wanie przenikania się dziedzin oraz na 
zaobserwowanie wzajemnych oddzia-
³ywań. Ksi¹żka artystyczna może być 
jednocześnie unikatowa, luksusowa 
b¹dź znajdować się w bibliofilskiej 
kolekcji, tymczasem książka cenna

pod względem komercyjnym, biblio-
filskim lub unikatowa nawet na skalę 
światow¹, nie zas³uguje automatycznie 
na miano „artystycznej“. Na czym 
polega owa „artystyczność“? Czy do-
wolna ksi¹żka, którą wykona artysta
staje się ksi¹żk¹ artystyczn¹? Czy jest 
znamienna różnica pomiędzy książką
artystyczn¹ i ksi¹żk¹ artysty? 
  Clive Phillpot, teoretyk sztuki, d³u-
goletni kurator kolekcji ksi¹żek arty-
stycznych w bibliotece nowojorskie-
go Museum of Modern Art, trafnie 
zauważa, pisz¹c we wstępie jednego 
z katalogów, iż z regu³y wrzuca się 
ksi¹żki do jednego worka „ksi¹żek 
artystów“ jeśli tylko w jakiś sposób 
odstaj¹ od reszty tradycyjnych. Przy 
czym teoretyk ten, jak większość kry-
tyków, nie widzi sensu w kruszeniu
kopii o odcienie znaczeniowe pomię-
dzy „ksi¹żk¹ artystyczn¹“ a „ksi¹żk¹ 
artysty“.  
  Sam termin „ksi¹żka artysty“ wywo-
dzi się od francuskiego „livre d’artist“, 
używanego na pocz¹tku XX wieku na 
określenie wysokiej jakości ksi¹żki, 
albumu lub teki z oryginalnymi pra-
cami (najczęściej grafikami) s³ynego 
artysty. Tym niemniej określenia tego 
używaj¹ obecnie również sami twór-
cy, dla podkreślenia swego powi¹za-
nia ze sztukami plastycznymi b¹dź 
wizualnymi, w przeciwieństwie do
wydawców i komercyjnych edycji
ksi¹żek. Ksi¹żka artysty jest najczę-
ściej unikatowym, ręcznie wykona-
nym dzie³em, odnosz¹cym się do waż-
nego dla artysty zagadnienia: czasu, 
miejsca, osobistych przeżyć etc. W ję-
zyku niemieckim funkcjonuje jako 
„Malerbuch“. W języku polskim po-
jawi³ się termin „malarskie dzienniki“, 
odnosz¹cy się do pionierskich ksi¹żek 
Zbigniewa Makowskiego. 
  Inny znawca i zarazem twórca ksi¹-
żek artystycznych – Dick Higgins – za-
znacza³, że problem ze skonstruowa-
niem adekwatnej definicji tkwi w nas 
samych, ponieważ jesteśmy gotowi 
wy³¹czyć z tego obszaru wiele ksi¹-
żek, które inni zdecydowanie zaliczy-
liczyliby do tego zbioru. Higgins po-
daje przyk³ad autorskich ksi¹żek Wil-
liama Blake’a, podkreślaj¹c tym sa-
mym, że ksi¹żka artystyczna nie jest 
snobistyczn¹ zabaw¹ dla elit, wymy-
ślon¹ w XX wieku, ale naturalnym 
aktem ludzkiej ekspresji i kreatywno-
ści, której przyk³adów szukać można 
dużo wcześniej. 
  Osobiście uważam, że podzia³ na 
„ksi¹żki artystyczne“ i „ksi¹żki artys-
tów“ jest uzasadniony, jeśli s³użyć ma
podkreśleniu, iż dany artysta wyko-
rzystuje ksi¹żkę jako g³ówn¹ formę
swojej ekspresji lub zajmuje się ni¹ 
sporadycznie. W przypadku Jana Berd-
szaka lub Jaros³awa Koz³owskiego, 

eksperymentuj¹cych z form¹ ksi¹żki 
na marginesie swojej twórczości, moż-
na mówić o ksi¹żkach artystów. Ksi¹ż-
kami artystycznymi by³yby zatem pra-
ce Joanny Adamczewskiej, Andrzeja
Bartczaka, Joanny Hoffmann, Andrze-
ja Szewczyka, Tomasza Wilmańskie-
go, by wymienić tylko kilka nazwisk 
twórców od wielu lat eksploatuj¹cych 
formę, treść i ideę ksi¹żki.   
  Definicja ksi¹żki artystycznej zmie-
nia się w zależności od punktu widze-
nia jej użytkownika. Najczęściej przy-
taczana polska definicja, autorstwa Piot-
ra Rypsona, powstala w latach osiem-
dziesi¹tych w oparciu o francusko- i 
anglojęzyczne teksty zamieszczane 
w katalogach, periodykach, oraz arty-
ku³y opublikowane w formie analiz 
teoretycznych. Wed³ug tego autora, 
„ksi¹żka artystyczna to dość umowny
termin oznaczaj¹cy różnorodne ekspe-
rymenty w wieku dwudziestym z prze-
strzeni¹ zapisu, tekstu lub tekstu połą-
czonego z obrazem.“ Wed³ug mnie, 
powyższy opis jest ma³o precyzyjny 
i nie kieruje wyobraźni na przedmiot 
zainteresowania. Zak³ada też, że książ-
ki artystyczne s¹ tworem XX wiecz-
nym oraz izoluje ksi¹żki zwi¹zane 
z przestrzeni¹ dźwięku. 
  Chociaż istnieje obiegowa definicja 
ksi¹żki tradycyjnej, to – jak podkreśla 
m.in. Robert Escarpit – nikomu nie 
uda³o się stworzyć jednoznacznej de-
finicji. Ksi¹żka ewoluuje. Jej postacie
zmieniaj¹ się, czego ksi¹żka artystycz-
na może być znamiennym przyk³a-
dem. S¹dzę, że stworzenie funkcjonal-
nej definicji ksi¹żki artystycznej jest
równie trudne i karko³omne, ale nie-
zbędne dla polskich badań interdys-
cyplinarnych. Pomimo bogactwa i róż-
norodności polskie ksi¹żki artystycz-
ne wciaż pozostaj¹ w cieniu i na mar-
ginesie sztuk plastycznych i literatury.
Przysparzaj¹ trudności interpretacyj-
nych, ale nie s¹dzę, by by³ to dostatecz-
ny powód na zaniechanie refleksji teo-
retycznej na ich temat.      
 Twórcy ksi¹żek artystycznych, wśród
których s¹ plastycy, literaci oraz tak
zwani „amatorzy“, nie zwi¹zani ze śro-
dowiskiem artystycznym, zgodnie pod-
kreślaj¹, że aby ksi¹żka artystyczna by-
³a pe³nym, znacz¹cym i jednocześnie 
uniwersalnym dzie³em, powinna być 
tworzona zgodnie z dionizyjskim mi-
tem: wyzwolona z konieczności pod-
dawania się istniej¹cym regu³om. Ot-
warcie na różnorodność zwalnia je tym 
samym z konieczności opowiadania 
historii, uwalnia od tradycyjnego tek-
stu, narracji i chronologicznego porząd-
ku. Dobra ksi¹żka artystyczna przyku-
wa uwagę sw¹ oryginaln¹ form¹, oraz 
wci¹ga w proces ³amania kodu zasto-
sowanego przez jej twórcę. Ów kod, 
tekst, obraz, symbol, znak, jest rów-

nież pretekstem do „czytania“ w takiej 
ksi¹żce w³asnego tekstu, czyli swoi-
stego rodzaju pisania historii poprzez 
czytanie tekstu kultury.      
  Od bez ma³a dziesięciu lat zwiedzam
muzea, galerie i biblioteki na ca³ym 
świecie, wynajduj¹c przyk³ady znako-
mitych ksi¹żek artystycznych. W bib-
liotece uniwersytetu stanu Waszyng-
ton istnieje kilkunastotysięczny zbiór 
(stale powiększany), otoczony pieczo-
³owit¹ trosk¹ i refleksj¹ teoretyczn¹, 
udostępniany każdemu, komu ekspe-
rymenty z ksi¹żk¹ wydaj¹ się intere-
suj¹ce. Ide¹ kuratorki tej kolekcji jest 
szeroko zakrojona akcja edukakacyj-
na i promocyjna, skierowana do stu-
dentów, artystów oraz wszystkich za-
interesowanych. Podobne kolekcje
posiada większość europejskich uni-
wersytetów i placówek kulturalnych. 
W moich podróżach towarzyszy mi 
niestety „syndrom Kozio³ka Mato³ka“, 
który „po szerokim szuka świecie tego, 
co jest bardzo blisko“. Mamy wspa-
nia³e zbiory, o których zdecydowanie 
za ma³o mówimy i piszemy. Jeden z o-  
statnich przyk³adów: będ¹c na kwe-
rendzie w poznańskim Muzeum Na-
rodowym dost¹pi³am zaszczytu zejścia 
do piwnic muzealnych, w których głę-
boko schowane tkwi³y ręcznie robio-
ne ksi¹żki artystyczne Cezarego Stani-
szewskiego, artysty zmar³ego w 2000 r.
Unikatowe, oryginalne, wartościowe
dzie³a zapieczętowane, skatalogowane 
i... wystarczy. Przeciętny widz nigdy 
do nich nie dotrze, co gwarantuje filo-
zofia muzealnika z bożej ³aski.
 Brak zainteresowania promocj¹ w³a-
snego dziedzictwa tkwi pewnie głębo-
ko w polskiej mentalności, do której 
nie przebija się autorefleksja. To smut-
ne i z³owróżbne dla polskiej kultury. 
Rej zapewne w grobie się przewraca.  
Czy Polacy to gęsi... w inne kraje za-
patrzone? 
 Polskie zbiory wydaj¹ się być rozpro-
szone po bliżej niezidentyfikowanych 
miejscach. Sekcja ksi¹żki artystycznej
Zwi¹zku Polskich Artystów Plastyków 
urz¹dzi³a dywersję i od³¹czyła się od
zwi¹zku, by w dość chaotyczny sposób 
funkcjonować okazjonalnie w wielu 
miejscach.  Łódzkie prywatne mu-
zeum ksi¹żki zmaga się z kryzysem 
finansowym, licz¹c na dary i depozy-
ty. Najcenniejsze polskie ksi¹żki arty-
styczne s¹ schowane przed wzrokiem 
tych, którzy chcieliby je ogl¹dać.  
  Ani polska teoria literatury, ani tym 
bardziej krytyka i teoria sztuki nie ob-
ję³y sw¹ refleksj¹ polskich dzie³ skła-
daj¹cych się na zbiór ksi¹żek artysty-
cznych. Mam nadzieję, że stworzenie 
funkcjonalnej definicji otworzy drogę
do polemiki środowisk oraz zwróci 
uwagę na polskie dziedzictwo, odcho-
dz¹ce w zapomnienie.
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