WSPOMNIENIE

Wspomnienie o profesorze Januszu Sowińskim,
badaczu polskiego drukarstwa i typograﬁi
książki końca XIX oraz XX w.
„Z czasów mojego dzieciństwa pamiętam tatę korygującego maszynopisy
lub wyklejającego makiety książek (…). W domu mimochodem zostałam wyedukowana w dziedzinie drukarstwa i edytorstwa. Terminy, takie jak czcionki szeryfowe i bezszeryfowe, wersaliki, tekst na osi strony, a także rastry lub offset, naturalnie wzbogaciły zasób mojego słownictwa. Tato przekazał mi zasady kompozycji
tekstu i ilustracji, pomógł mi zaprojektować układ pierwszego plakatu naukowego
na konferencję. Tak jak Mama wpoiła mi miłość do literatury, tak Tato wpoił mi
szacunek do książki jako materialnego nośnika treści. Zwracam uwagę na wydania
bibliofilskie i reprinty, nie potrafię cieszyć się książką elektroniczną tak jak papierową; uwielbiam targi książki” – tak wspomina ojca, Janusza Sowińskiego, jego
córka, Jadwiga Maniewska.
Profesor Janusz Sowiński zmarł 27 lutego 2015 r. Wybitnego badacza polskiego drukarstwa i typografii książki końca XIX i XX w. pożegnali z żalem najbliżsi,
przyjaciele i współpracownicy na wrocławskim cmentarzu Ducha Świętego przy
ulicy Bardzkiej.
Urodził się 20 marca 1939 r. w Równem na Wołyniu. Szkołę podstawową
i liceum ogólnokształcące ukończył w Wałbrzychu, do którego jego rodzina została
przesiedlona, gdy miał siedem lat. W 1957 r. rozpoczął studia polonistyczne na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Jego praca magisterska, napisana pod kierunkiem prof. dr. Bogdana Zakrzewskiego, Polszczyzna wrocławska
w 2. poł. XIX w. i obroniona w 1962 r. jest świadectwem początków zainteresowania
Profesora lokalnym środowiskiem Wrocławia. Zainteresowania te rozwijał m.in.
poprzez długoletnią działalność w Towarzystwie Miłośników Wrocławia1.
Kariera zawodowa Janusza Sowińskiego od samego początku była jednak
ukierunkowana na problematykę wydawniczą zarówno w praktycznym, jak i teoretycznym wymiarze, nie tylko współczesnym, lecz także historycznym. Jeszcze jako
student, w 1962 r., rozpoczął pracę na stanowisku korektora w oddziale wrocławskim Państwowego Wydawnictwa Naukowego. W 1964 r. awansował na stanowisko
starszego redaktora w Redakcji Wydawnictw Spółdzielczych. Był to jednak zaledwie drobny epizod w Jego karierze, ponieważ jeszcze w tym samym roku zatrudnił
się w Wydawnictwie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, z którym związał się
[1] Profesor Sowiński przez kilkanaście lat działał
w Komisji Wydawniczej Towarzystwa Miłośników
Wrocławia.
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na trzydzieści lat (1964–1995). W Wydawnictwie Ossolineum pełnił kolejno funkcje redaktora technicznego, kierownika Działu Produkcji, kierownika Redakcji
Historii Sztuki i Bibliologii, zastępcy redaktora naczelnego i redaktora naczelnego.
W lutym 1982 r. obronił na Uniwersytecie Wrocławskim rozprawę doktorską Sztuka typograficzna Młodej Polski, przygotowaną pod kierunkiem prof. Jana
Trzynadlowskiego. Sześć lat później gotowa już była monografii Adam Półtawski,
typograf-artysta, która została przedstawiona w 1991 r. jako rozprawa habilitacyjna.
Na jej podstawie Rada Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego nadała mu stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Dziewięć lat później, w czerwcu 2000 r., otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych
z rąk Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Aleksandra Kwaśniewskiego.
Dzięki karierze wydawniczej, która rozwijała się wielotorowo, obejmując
pełny cykl produkcji książki – od prac redakcyjnych poprzez projektowanie układu
typograficznego edycji, nadzorowanie produkcji, aż po sprawy organizacyjne – Sowiński poznał wszelkie aspekty współczesnej pracy nad książką. Ta dogłębna znajomość praktyki wydawniczej wpłynęła na rozbudzenie zainteresowań teoretycznych,
związanych z historią polskiego drukarstwa, estetyką druku i typografią, a w dalszej
kolejności zaowocowała pracą badawczą. Profesor przeszedł więc drogę od praktyki wydawniczej do pracy badawczej, co ostatecznie przesądziło o zmianie miejsca
zatrudnienia. We wrześniu 1991 r. rozpoczął pracę w Instytucie Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, najpierw na stanowisku adiunkta w wymiarze
1/2 etatu, a od lutego 1994 na pełnym etacie, na stanowisku profesora nadzwyczajnego (od września 1996 r.) i profesora zwyczajnego (od czerwca 2000 r.). We wrześniu 2004 r. przeniósł się z Wrocławia do Krakowa, gdzie objął stanowisko profesora
zwyczajnego w Instytucie Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Akademii
Pedagogicznej im. Edukacji Narodowej w Krakowie. Od października 2004 r. pracował również na stanowisku profesora zwyczajnego w Wyższej Szkole Zarządzania „Edukacja” we Wrocławiu w Instytucie Dziennikarstwa. Z dniem 30 września
2009 r. przeszedł na emeryturę.
Praca dydaktyczna Janusza Sowińskiego, była nieodłączną częścią jego
działalności zawodowej. Do Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa
Uniwersytetu Wrocławskiego przyszedł już jako doświadczony dydaktyk. W Wydawnictwie Ossolineum do jego obowiązków należało bowiem m.in. szkolenie
młodych pracowników i praktykantów, był też wykładowcą na kursach dla redaktorów merytorycznych i technicznych organizowanych przez Polskie Towarzystwo
Wydawców Książek. Praca dydaktyczna wiązała się także z pełnionymi przez Sowińskiego funkcjami. Jako kierownik Zakładu Książki Współczesnej i Edytorstwa
Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa we Wrocławiu (1994–2004),
odpowiadał za prowadzoną w Instytucie specjalizację edytorską. Prowadził m.in.
zajęcia z edytorstwa książki współczesnej, estetyki druku, historii technik drukarskich, technologii wytwarzania książki i inne. Był kierownikiem zorganizowanego przez siebie Podyplomowego Studium Wydawniczego (od 1994 r.), a w latach
1996–1999 pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu ds. dydaktycznych. W edukacyjnym dorobku Sowińskiego znajduje się także sprawowanie opieki promotor-
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skiej nad kilkudziesięcioma magistrantami zarówno na Uniwersytecie Wrocławskim, jak i w Akademii Pedagogicznej w Krakowie
i czterema doktorantami. Prowadzone przez niego seminaria miały charakter monograficzny i dotyczyły przede wszystkim zagadnień wydawniczych, a szczególnie
kształtowania, wytwarzania i analizy książki jako przedmiotu materialnego.
Warto przyjrzeć się z bliska
pracy badawczej profesora Sowiń- Zdjęcie z lat 70. ze zbiorów córki,
skiego i omówić pokrótce najważ- Jadwigi Maniewskiej
niejsze Jego dzieła, ponieważ był
jednym z pionierów badań nad problematyką formy typograficznej polskiej książki, zwłaszcza z przełomu XIX i XX stulecia, a także pierwszej połowy XX wieku.
Przez pryzmat formy książki badał także historię polskiego drukarstwa i ruchu
wydawniczego.
Jedną z najważniejszych książek Sowińskiego jest niewątpliwie Sztuka typograficzna Młodej Polski, (zagadnienie ujęte w tytule było, przypomnijmy, przedmiotem Jego rozprawy doktorskiej), opublikowana przez Zakład Narodowy im.
Ossolińskich w serii „Książki o Książce”. Publikacja jest cennym źródłem informacji na temat epoki, tak istotnej z perspektywy badań bibliologicznych, w której estetyka druku i piękno książki po kilkusetletniej przerwie znów stały się ważne2.
Poprawa jakości polskiej książki była w tym czasie przedmiotem troski wielu środowisk. Oprócz wydawców i drukarzy sprawami estetyki książki zajęli się artyści,
którzy sztuki stosowane podnieśli do rangi wzniosłej sztuki. Sowiński w swojej
książce ukazał działania wymienionych środowisk. Opisał także starania w kierunku poprawy jakości polskiej książki, które przedstawiano na łamach periodyków o tematyce fachowej (m.in. „Grafiki Polskiej”), a także czasopism dotyczących
szeroko pojętej sztuki, kultury i literatury, m.in. w krakowskim „Życiu” i warszawskiej „Chimerze”.
Działania polskich drukarzy i artystów przedstawił na tle działalności artystów Zachodu, omawiając przemiany tam zachodzące i ich wpływ na naszą rodzimą
sztukę książki. W publikacji nie zabrakło także prezentacji sylwetek poszczególnych
twórców, wybitnych postaci tamtego okresu, m.in. Stanisława Witkiewicza, Stanisława Wyspiańskiego i innych, a także opisu działalności towarzystw, które wniosły
szczególne wartości do polskiej książki przełomu wieków, propagując ścisłą współpracę artysty i drukarza, m.in. Towarzystwa „Polska Sztuka Stosowana” i „Warsztaty
Krakowskie”.
[2] J. Sowiński, Sztuka typograficzna Młodej Polski,
Wrocław 1982.
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Interesującym wątkiem jest również polemika grafików dotycząca konieczności stworzenia polskiej czcionki. Zamysł pojawił się w redakcji „Grafiki Polskiej”,
w której trwały gorące dyskusje na ten temat, choć wszelkie próby zdefiniowania
pojęcia polskiej czcionki nie wyszły jeszcze poza mgliste sformułowania3. Profesor
Sowiński szczegółowo opisał także kwestie związane z wzornictwem książkowym,
ukazując charakterystyczne, a także najbardziej interesujące rozwiązania. W Jego
opinii polskie zdobnictwo książkowe przełomu XIX i XX w. jest interesujące nie
tylko ze względu na wysoką jakość estetyczną, lecz także dlatego, że odbijają się
w nim tendencje i niepokoje charakterystyczne dla sztuki tego okresu4.
Kolejna książka Janusza Sowińskiego ukazała się 6 lat później, w 1988 r.
Było to znane Polskie drukarstwo, pełniące funkcję podręcznika akademickiego,
również wydane w Zakładzie Narodowym im. Ossolińskich. Książka, bogato ilustrowana, ukazała się w nietypowym kwadratowym formacie i estetycznej szacie
graficznej. Było to dzieło zakrojone na szeroką skalę, ponieważ przedstawił w nim
historię polskich oficyn drukarskich od narodzin „czarnej sztuki” do początku
XX w. Nie ograniczył się jednak wyłącznie do dziejów warsztatów drukarskich,
lecz opisał również procesy produkcyjne związane z techniką wytwarzania książki. W opinii recenzentki książki, prof. Alodii Kaweckiej-Gryczowej, cenne jest to,
że traktował samą książkę jako istotne źródło do badań nad jej historią, co skutkowało zwróceniem szczególnej uwagi na sposoby kształtowania formy typograficznej książki drukowanej w Polsce do 1939 roku, takie jak technika składu,
[3] Tamże, s. 112.
[4] Tamże, s. 200.
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Publikacje Janusza Sowińskiego
z serii wydawniczej „Książki o Książce”
wrocławskiego Ossolineum

druku, stosowane kroje pism oraz zdobnictwo
książkowe.
Polskie drukarstwo po ponad dziesięciu
latach zostało wznowione (wydanie 2. rozszerzone i poprawione) przez Wydawnictwo TART
z podtytułem Historia drukowania typograficznego i sztuki typograficznej w latach 1473–1939.
Do książki został dodany rozdział Dziedzictwo
Gutenberga, dotyczący zagadnień komputerowego wspomagania prac wydawniczych (DTP),
w którym profesor zawarł swoją ulubioną myśl,
że doskonałe możliwości kształtowania książki,
jakie oferuje współczesna technologia, są niczym
bez znajomości kultury książki i jej historii,
a tym samym zasad estetyki druku i typografii.
Zwracał także uwagę na negatywne skutki niemal nieograniczonych możliwości manewrowania pismem w programach DTP. Ubolewał, że polski rynek zalewają setki źle zaprojektowanych pism, nieodpowiadających specyfice języka polskiego. Znamienne są
słowa Sowińskiego, które czę-sto powtarzał: „Edytor, otrzymując «na biurko» prawie nieograniczone możliwości techniczne operowania formą typograficzną, nie
może (…) zapominać, iż od stuleci obowiązują (oczywiście w różny sposób modyfikowane) kanony edytorskie, zasady, według których każdy druk winien otrzymywać swój kształt zewnętrzny. Bowiem nowe, wspaniałe narzędzie formowania
składu nie może być zabawką techniczną w ręku amatora”5. Trzeba pamiętać, że
postulaty profesora przypadły na lata dziewięćdziesiąte, a więc na okres wielkiej
przypadkowości panującej na polskim rynku wydawniczym i bezkrytycznego podejścia do kwestii estetyki druku i typografii.
Kolejną ważną książką Sowińskiego była monografia Adama Półtawskiego,
pt.Adam Półtawski, typograf-artysta, która stała się podstawą do nadania badaczowi tytułu doktora habilitowanego nauk humanistycznych. Została opublikowana
już wcześniej, w 1988 r. w serii „Książki o Książce” przez Wydawnictwo Ossolineum. Książka ta była niejako kontynuacją poprzedniej, o sztuce typograficznej
Młodej Polski. Przedstawia życie i twórczość artysty-plastyka Adama Półtawskiego, a jednocześnie drukarza o ogromnej wiedzy fachowej, nazywanego przez mu
współczesnych odnowicielem polskiej książki6. Sowiński omówił działalność Pół[5] J. Sowiński, Polskie drukarstwo. Historia drukowania typograficznego i sztuki typograficznej
w Polsce w latach 1473–1939, wyd. II poprawione
i rozszerzone, Wrocław 1996, s. 241.

[6] J. Sowiński, Adam Półtawski. Typograf artysta,
Wrocław 1988.
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tawskiego, jego najważniejsze dzieła, przedstawiając twórcze związki młodopolskie, inspiracje przeszłością, a także współpracę artysty z rozwijającym się bujnie
ruchem bibliofilskim. Bardzo ważnym wątkiem są wszelkie kwestie związane
z powstaniem polskiego kroju pisma, opisane znacznie szerzej niż w wcześniejszej
publikacji.
Trzecią książką Profesora o estetyce druku nowożytnego jest Typografia wytworna w Polsce 1919–1939, wydana w 1995 r. w serii „Książki o Książce” Wydawnictwa Ossolineum. Wszystkie trzy prace (Sztuka typograficzna Młodej Polski,
Adam Półtawski, typograf-artysta oraz Typografia wytworna w Polsce 1919–1939)
składają się na monografię estetyki polskiej książki drukowanej od lat dziewięćdziesiątych XIX w. do roku 1939. Na szczególną uwagę zasługuje tytuł publikacji,
który jest świadomą transformacją terminu „książka wytworna”, użytego przez Stanisława Lama w tytule jego słynnej pracy o estetyce druku wydajnej w drukarni
Władysława Łazarskiego, cenionego warszawskiego bibliofila. Jednocześnie profesor przedstawił różne spojrzenia na estetykę druku, charakterystyczne dla epoki
dwudziestolecia międzywojennego, nie tylko nurt tradycyjny, lecz także dokonania
polskiej awangardy (m.in. Władysława Strzemińskiego, Mieczysława Szczuki, Henryka Berlewiego), będącej do niego w opozycji.
Książka jest próbą stworzenia klasyfikacji stylowej polskiej typografii w
dwudziestoleciu międzywojennym, ukazania różnorodności działań formalnych
zmierzających do wydobycia piękna w dziedzinie, która ma przede wszystkim spełniać funkcje użytkowe7. Sowiński przedstawił działalność wydawniczą pierwszych
towarzystw bibliofilskich i kanon estetyczny edycji tego typu, starania profesjonalnych oficyn wydawniczych, m.in. działalność Jakuba Mortkowicza i jego współpracę z Drukarnią Narodową oraz Drukarnią Anczyca, a także działalność niezwykle aktywnego Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska”, oficyny Rudolfa
Wegnera, Wydawnictwa „Ultima Thule” oraz nietypowe przedsięwzięcia wydawnicze Spółki Wydawniczej „Fala” w Krakowie, powołanej w jednym tylko celu – aby
Zofia Stryjeńska, żona właściciela oficyny, mogła w sposób nieskrępowany zająć się
zdobnictwem książkowym8.
Trzy omówione publikacje dotyczące estetyki druku lat 1919–1939 są szczególnie cennym wkładem wniesionym w badania nad historią polskiej typografii
i estetyki druku. Dziś, gdy wreszcie zainteresowanie typografią w Polsce się odradza, książki te z pewnością zasługiwałyby na wznowienie w godnej szacie graficznej, m.in. w większym formacie, który dawałby możliwość odpowiedniego zilustrowania tekstu. Z powodzeniem mogłyby służyć nie tylko bibliologom, lecz także
grafikom za podręczniki do kształcenia młodych pokoleń typografów.
Ostatnia książka Sowińskiego Między oryginałem, kopią a falsyfikatem ukazała się w 2009 r. nakładem wydawnictwa Naukowego Uniwersytetu Pedagogicznego. Wydawnictwa faksymilowe od lat były przedmiotem zainteresowań badawczych profesora, na co wpłynęło doświadczenie zdobyte w ponad trzydziestoletniej
pracy w Wydawnictwie Ossolineum, wzbogacone kilkunastoletnią pracą naukowo[7] J. Sowiński, Typografia wytworna w Polsce
1919–1939, Wrocław 1995, s. 19.

[8] Tamże, s. 143.
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Janusz Sowiński
(po lewej)
z nieżyjącym
profesorem
Janem Pirożyńskim,
historykiem
i inkunabulistą,
autorem książki
Johannes Gutenberg
i początki ery druku
Zdjęcie
ze zbiorów córki,
Jadwigi Maniewskiej

dydaktyczną na wyższych uczelniach9. Sowiński podkreślał, że edytorstwo faksymilowe wymaga zainteresowania badaczy, ponieważ stało się na nowo atrakcyjne
dla wydawców ze względu na dostępne obecnie metody digitalizacji procesów wydawniczo-poligraficznych. Autor podjął też próbę pogłębienia i przybliżenie wiedzy na temat faksymilów oraz ich zróżnicowanej funkcji, poczynając od XIX wieku
do współczesności. Stworzył klasyfikację druków faksymilowych, przyczyniając się
do uporządkowania wiedzy o edycjach tego typu.
Zainteresowania naukowe Sowińskiego znalazły również odzwierciedlenie
w ponad dwudziestu artykułach naukowych, publikowanych m.in. na łamach „Studiów o Książce”, „Roczników Bibliotecznych”, „Bibliotekoznawstwa”, „Przeglądu
Bibliotecznego”, „Sprawozdań Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego”. Godne
uwagi są tu prace z historii polskiego ruchu wydawniczego (np. rozprawa o Instytucie Wydawniczym „Lektor”, Spółce Nakładowej „Ostoja”, Wydawnictwie Ultima
Thule 1910–1939), estetyki druku i typografii (m.in. dotyczące typografii polskiej awangardy, publikacji wydawanych przez polskie towarzystwa bibliofilskie do
1939 r.), a także poruszające współczesne problemy edytorstwa w kontekście rozwoju nowych technologii (m.in. nowe tendencje w produkcji książki współczesnej,
zwłaszcza naukowej, cyfrowe systemy gromadzenia, przekazywania i przetwarzania
informacji w edytorstwie, problemy terminologiczne komputerowych programów
edytorskich itp.). Na uwagę zasługują także rozważania na temat współczesnej typografii w systemie komunikacji i informacji społecznej.
Sowiński był także autorem ponad czterdziestu artykułów publikowanych
w czasopismach fachowych, przede wszystkim stale współpracował z „Wydawcą”
i „Gutenbergiem”. Najczęściej poruszał tam problemy współczesnej praktyki wy[9] J. Sowiński, Między oryginałem, kopią a falsyfikatem, Kraków 2009, s. 5–6.
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dawniczej, m.in. jakości merytorycznej i estetycznej wydawnictw, opracowania typograficznego i poligraficznego oraz druku. Jednocześnie ukazywał współczesne
problemy w kontekście historycznym.
Profesor wykonywał także liczne prace redakcyjne, m.in. przez kilkanaście
lat współredagował „Kalendarz Wrocławski”, pełnił funkcję sekretarza redakcji
„Rocznika Wrocławskiego”, był członkiem redakcji naukowej serii „Książki o Książce”, należał do redakcji naukowej Nowej Encyklopedii Wiedzy o Książce (działy:
drukarstwo i zagadnienia wydawnicze), a także recenzował książki dla Oficyny Wydawniczej Politechniki Wrocławskiej i Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego. Bogaty dorobek Sowińskiego jest dziś ogólnie dostępny w sieci dzięki inicjatywie
dr. Michała Rogoża z Instytutu Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, który zebrał bibliografię prac profesora10.
Tuż po śmierci Janusza Sowińskiego ukazała się najnowsza książka Mariana
Misiaka – publicysty, grafika i typografa oraz Agaty Szydłowskiej – historyka designu, pt. Paneuropa. Kometa. Hel. Szkice z historii projektowania liter w Polsce 11. We
wstępie do książki jej autorzy dziękują m.in. profesorowi Januszowi Sowińskiemu
za pomoc i cenne wskazówki. Cytują też jego publikacje. Niech książka ta będzie
znakiem, że profesor wprawdzie odszedł, ale prace badawcze, które po sobie pozostawił, będą jeszcze długo służyły następnym pokoleniom.

Ewa Repucho

[10] M. Rogoż, Bibliografia publikacji prof. zw.
dr hab. Janusza Sowińskiego, „Annales Universitatis
Paedagogicae Cracoviensis. Studia ad Bibliothecarum Scientiam Pertinentia VII”, 2009, s. 14–17.

[11] M. Misiak, A. Szydłowska, Paneuropa. Kometa.
Hel. Szkice z projektowania liter w Polsce, Kraków
2015.

