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Czy wiecie że…
Najważniejsze informacje w Jerozolimie składane są krojem Chaim, zaprojek-

towanym w międzywojennej Warszawie przez młodego Jana Levitta?
Głowice składopisowe z polskimi znakami do pisma OCR-B, przemycono

przez żelazną kurtynę w kieszeni pilota, dzięki współpracy projektanta tego pisma
Adriana Frutigera i Romana Tomaszewskiego?

Znane w całej Polsce znaki drogowe zostały zaprojektowane w sześć tygodni?

Temat projektowania typograficznego staje się coraz bardziej interesujący
nie tylko dla wąskiego kręgu specjalistów, ale również dla osób niezwiązanych bez-
pośrednio z branżą graficzną czy wydawniczą. Przytoczone wyżej pytania przestają
być domeną historyków dizajnu, a zaczynają ciekawić także szerszy krąg odbior-
ców. Wysiłki w kierunku popularyzacji typografii, grafiki użytkowej i dizajnu służą
swoistemu wprowadzaniu społeczeństwa w tematykę trudną, rozgałęzioną, tech-
niczną, a równocześnie zakorzenioną w odległej przeszłości. Książka Agaty Szy-
dłowskiej i Mariana Misiaka Paneuropa. Kometa. Hel jest doskonałym przykładem
na to, jak wedle starych zasad Kwintyliana nauczać (docere), wzruszać (movere) i wy-
woływać przyjemność estetyczną (delectare). Lekka forma krótkich i ciekawych
opowieści o literach, projektach i projektantach pozwala każdemu, zarówno profes-
jonaliście, jak i człowiekowi po prostu otwartemu na wiedzę wejść w fascynujący
świat typografii, w tym wypadku zawężony do polskiego podwórka, lecz co ważne,
z szerokim spojrzeniem na świat zewnętrzny. To ostatnie warto podkreślić, gdyż 
jak mówią sami autorzy, chodzi im raczej o zakwestionowanie samego podziału na
„centrum” i „peryferia” jako podziału stygmatyzującego i zawierającego nieusuwalną
nierówność i podległość1. Takie ujęcie bardzo mnie cieszy, bowiem ostatnio (a wła-
ściwie – ciągle) w wypowiedziach polskich polityków, artystów, ludzi kultury po-
brzmiewa rodzaj kompleksu prowincjonalnego kraju oddalonego o lata świetlne od
centrum Europy2. 

[1] A. Szydłowska, M. Misiak, Paneuropa. Kometa.
Hel. Szkice z historii projektowania liter w Polsce,
Kraków 2015. s. 190.

[2] Echa tego kompleksu zabrzmiały nawet 
na spotkaniu promocyjnym książki, niezgodnie
zresztą z intencjami jej Autorów.

Dlaczego litery budzą emocje?
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Tandem Szydłowska–Misiak doskona-
le sprawdził się w roli przewodnika po pol-
skich krojach. Agata Szydłowska, krytyk i his-
toryk dizajnu (przepraszam za wersję męską,
jestem ze starej szkoły), już od dłuższego
czasu interesuje się projektowaniem fontów, 
o czym świadczą choćby rozmowy z ich twór-
cami (np. Magdaleną i Arturem Frankow-
skimi, Łukaszem Dziedzicem czy Marianem
Misiakiem), opublikowane w zbiorze Miliard
rzeczy dookoła w roku 20133. Projektant Ma-
rian Misiak natomiast wniósł do zespołu 
wiedzę dostępną wyłącznie praktykom świa-
domym trudności czyhających w procesie 
wymyślania, wykreślania i realizowania kroju
pisma. Ten zestaw umiejętności sprawia, że
książka napisana została nie tylko z polotem,
ale również z pewną pasją ludzi świadomych
tematu, znających się na rzeczy i mających
przemyślenia w wielu ważnych kwestiach. Co
prawda, im bliżej współczesności, tym trud-

niej o obiektywizm, ale Autorzy wcale nie ukrywają swego uwikłania w opisywane
zjawiska4. Może to i lepiej, gdyż dzięki temu można z nimi wejść w polemikę, która
nie jest „wytykaniem błędów przez wszechwiedzącego recenzenta”, lecz dyskusją 
z pasjonatami, którzy rzeczywiście fascynują się światem liter, rozumieją problemy
i dążenia ich twórców oraz pragną prześledzić ich genezę. Jak sami twierdzą, przy-
świecała im bardzo szczytna, choć i zuchwała jednocześnie ambicja:

interesowały nas bowiem te zjawiska związane z liternictwem – postaci, insty-
tucje, wydarzenia i dyskusje z historii projektowania pism na terenie państwa
polskiego – które, […] stały się istotnymi składnikami cywilizacji5.

Z drugiej strony odżegnują się od jakichkolwiek zamiarów napisania szerokiej 
syntezy obejmującej wszystkie osiągnięcia paleografów, bibliologów, historyków
druku i książki. Paneuropa miała być (i jest) zbiorem esejów na tematy wybrane 
arbitralnie przez Autorów, uznane przez nich za interesujące z punktu widzenia
projektanta.

Warto zauważyć, że Autorzy odwołali się do wypowiedzi trzech wielkich au-
torytetów: Otla Aichera, Romana Tomaszewskiego i Leona Urbańskiego, wyrażają-
cych najważniejsze przesłania projektowania pism. Tomaszewski podkreśla rangę
pracy liternika i jego znaczenie społeczne, Urbański zwraca uwagę na służebność
typografii i jej związek z rzemiosłem, Aicher zaś rozwiewa mit „niewinnych” liter,
mówiąc: Systemy pisma są polityczne, a typografia jest tak samo bogatym źródłem

[3] Miliard rzeczy dookoła. Agata Szydłowska 
rozmawia z polskimi projektantami graficznymi,
Kraków 2013.

[4] A. Szydłowska, M. Misiak, Paneuropa…, 
dz. cyt., s. 191.
[5] Tamże, s. 6.
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wiedzy o kulturze, jak gastronomia6. Rzeczywiście, kilkukrotnie, mimo lektury „re-
cenzenckiej”, całkowicie bezstronnej i obiektywnej, poczułam się wciągnięta w po-
lemikę, zaangażowana ideowo i gotowa do czynnego sprzeciwu. Kroje nie są nie-
winne, mogą być nośnikami ideologii, mogą łączyć ludzi pod wspólnymi sztanda-
rami lub ich różnicować, ale o tym za chwilę.

Książkę podzielono na trzy części, chronologicznie wyróżniając okres naj-
wcześniejszy – od XV do początku XX wieku, później dwudziestolecie i okres po-
wojenny. Część pierwsza przywołuje przede wszystkim dwa niezwykle ciekawe
projekty związane z polskim drukarstwem: pierwszą na świecie czcionkę cyrylicką,
odlaną w Krakowie według projektu Ludolfa Borchtorpa oraz Nowy Karakter Pol-
ski Jana Januszowskiego. Paradoksalnie, czcionka cyrylicka miała swoje kontynua-
cje, choć literatura specjalistyczna nie wspomina o nich zbyt często, zaś Nowy Ka-

rakter, choć niemający zbyt częstego zastosowania, doczekał się kilku opracowań.
Z  punktu widzenia historyków druku była to niewątpliwie bardzo ważna inicja-
tywa, choć motywy działania Januszowskiego nie były odosobnione: w wydanej
przez siebie broszurce promującej krój zamieścił także opracowania Jana Kocha-
nowskiego i Łukasza Górnickiego dotyczące polskiej ortografii. Jednak tylko on
miał możliwości techniczne niezbędne do stworzenia własnego kroju. Ciekawe,
zwłaszcza w kontekście późniejszych debat nad „polskością kroju”, były decyzje
związane z wprowadzeniem ligatur dla dźwięków charakterystycznych dla języka
polskiego, oddawanych zresztą do dziś za pomocą dwuznaków.

Ostatni rozdział tej części książki zawiera rozliczne dywagacje na temat
przyczyn braku polskich projektów pism w następującym później, ponad trzystu-
letnim, okresie. Poza ciekawym, ale raczej graficznym pismem Jeremiasza Falcka 
w drukarstwie polskim panuje ciemna noc. Oczywiście trudno się z tym nie zgo-
dzić, zwłaszcza gdy porówna się wysmakowane druki francuskie czy angielskie ze
„zgrzebną rzeczywistością” kraju nad Wisłą. Obraz ten wydaje mi się jednak nieco
zbyt ponury: Polska oczywiście przeżywała wszystkie opisane problemy i klęski:
wojny, epidemie, brak świadomości roli rzemiosła, nieuczciwą konkurencję, a po-

[6] Cyt. za: tamże.

Cyrylicki półustaw 
z krakowskiej oficyny
Szwajpolta Fiola, 
którego czcionki wyciął 
i odlał Ludolf Borchtorp 
w 1491 roku
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tem zabory i związane z nimi ograniczenia
(choć akurat to zaowocowało ciekawą ini-
cjatywą stworzenia specjalnej czcionki po-
mocnej w rusyfikacji), lecz warto prócz
okoliczności polityczno-gospodarczych za-
uważyć również pewną specyfikę naszego
kraju. Wbrew pozorom druk w Polsce po-
jawił się wcześnie: byliśmy w pierwszej dzie-
siątce państw, do których dotarł ten wyna-
lazek7. Wcześnie też krakowscy drukarze
przejęli nowe kroje: antykwę o prowenien-
cji strasburskiej wprowadził w 1515 r. Jan
Haller, zaś jej typ wenecki, projektu Nico-
lasa Jensona przywiózł z Wiednia Hiero-
nim Wietor (1518)8. Odpowiedź na pyta-
nie, dlaczego przez tyle lat nie powstał
– poza Nowym Karakterem – żaden ory-
ginalny polski krój może wynikać także 
z pewnej tradycji, która tłumaczy chyba
także brak sukcesu projektu Januszowskie-
go: antykwę i kursywę stosowano (niemal
do połowy XVIII wieku) do składania teks-
tów obcych, głównie łacińskich, zaś do
dzieł w języku polskim używano krojów
gotyckich, głównie szwabachy, choć nieraz
pojawiała się w tej roli również fraktura9.
Przekonanie o „stosowności” poszczegól-
nych typów pism do określonych języków
mogło być nie do zwalczenia, a jak wska-
zują także głosy współczesnych projektan-

tów10, uwzględnienie przyzwyczajenia czytelniczego jest czynnikiem najważniej-
szym dla dobrej typografii. Nie znaczy to, że drukarze nie odczuwali trudności
związanych z niedopasowaniem obcych „karakterów” do polskich realiów: próby
dostosowania diakrytyków, liczne głosy teoretyczne i działania drukarzy wskazują,
że problem był bardzo żywy w ciągu tych 300 lat. Na marginesie tych rozważań
warto także zwrócić uwagę na dwie sprawy. Przede wszystkim drogi, jakimi do Pol-
ski przenikały wzory obce: czasem rzeczywiście przewożono puncony lub matryce,
które oczywiście trzeba było dostosować do polskiego składu, ale często droga po-

Polska fraktura z oficyny Hieronima 
Wietora w dziele Baltazara Opeca
Żywot Pana Jezu Krysta wydrukowanym
w 1522 roku w Krakowie

[7] B. Bieńkowska, H. Chamerska, Zarys dziejów
książki, Warszawa 1987, s. 127.
[8] M. Juda, Pismo drukowane w Polsce XV–XVIII
wieku, Lublin, 2001, s. 183.
[9] W wieku XVI stosowano także teksturę 
i rotundę.

[10] Warto przywołać stanowisko Jacka Mrowczyka,
który za Zuzanną Ličko powtarza, że o czytelności
decydują przyzwyczajenia użytkowników, 
zob. A. Szydłowska i M. Misiak, Paneuropa…, 
dz. cyt., s. 167.



RECENZJA 81

szczególnych krojów była bardziej zawiła. Porównanie wzorników wskazuje, że
oryginalne projekty, np. angielskie czy francuskie, w swej podróży na wschód zmie-
niały się pod wpływem literników niderlandzkich, a bardziej jeszcze niemieckich, 
i do Polski docierały jako zupełnie inne wzory. Do tego dość istotne wydaje się za-
gadnienie oryginalności. W historii sztuki i literatury już dawno przestaliśmy sto-
sować dzisiejsze znaczenie tego terminu do realiów dawnych, czemu więc żądamy,
by ten termin w obecnym znaczeniu obowiązywał w historii dizajnu? Wzory były
kopiowane, zmieniane, stanowiły inspirację lub punkt wyjścia, gdyż mimo pew-
nych prób prawnej regulacji działań drukarskich i wydawniczych (prób związanych
choćby z działalnością cechów lub z przywilejami drukarskimi) prawo autorskie to
dopiero pieśń odległej przyszłości. Nie twierdzę bynajmniej, iż nieprawdą jest
twierdzenie o braku polskich krojów, lecz uważam, że powinniśmy spojrzeć na to 
w nieco innym kontekście. Wiadomo, powinno się porównywać z najlepszymi, lecz
rzadko (chyba w swym polskim kompleksie) spoglądamy na najbliższych sąsiadów:
polskie druki bywają bardzo podobne do druków krajów ościennych, co wskazuje
na pewne wspólne dla naszej części Europy prądy. Czasem mamy także pokusę 
oceniania estetyki druków według naszych, współczesnych kryteriów wyrosłych 
z funkcjonalizmu, modernizmu i  szwajcarskiego minimalizmu. Zaiste, w takim
ujęciu estetycznym druki barokowe będą zawsze postrzegane jako przeładowane,
zaciemnione i zbyt gęste, a książki dziewiętnastowieczne przyprawią o ból głowy
feerią krojów pism, zwłaszcza ozdobnych. Bardziej wnikliwa analiza pozwala jed-
nak zobaczyć, że drukarze (czyli siedemnasto- czy dziewiętnastowieczni dizajne-
rzy) byli fachowcami: wybierali określone proporcje stronicy i kolumny, dbali o za-
chowanie zasad składu, a nade wszystko dostosowywali się do czytelnika: jego
potrzeb i oczekiwań (w przeciwnym razie bowiem mogliby mieć problem ze zby-
tem publikacji).

Warto jednak porzucić dywagacje i wrócić do samego tekstu. Kolejna część
Paneuropy omawia bardzo ciekawy i projektowo płodny okres dwudziestolecia
międzywojennego, przywołując nazwiska takich projektantów, jak Adam Półtaw-
ski, Ludwik Gardowski, Tadeusz Gronowski, Jan Kuglin, Anatol Girs czy Bolesław
Barcz. Pojawia się w niej także, stary niemal jak drukarstwo w Polsce, problem
kroju narodowego. Autorzy, dość słusznie zresztą, widzą w wysiłkach podejmowa-
nych w kierunku stworzenia kroju narodowego próby zaspokojenia pewnej po-
trzeby, która zaistniała na fali polityki i ideologii. Właściwie po bliższym zbadaniu
okazuje się, że nie jest to problem ani nowy, ani tylko polski. Litery, które miały być
„przeźroczystymi” reprezentantami dźwięków, stają się nośnikami licznych ideolo-
gii. Jak już wspomniałam, problem nie nowy i nie wyłącznie nasz: już w odległym
średniowieczu, po upadku imperium rzymskiego pismo łacińskie zaczęło się roz-
wijać wielostronnie, w zależności od ośrodka, w którym było wykorzystywane. Te
lokalne odmiany nazwał pismami szczepowymi ojciec współczesnej paleografii Jean
Mabillon11, tusząc (zresztą błędnie), że były one pismami szczepów Longobardów,
Gotów, Merowingów albo Anglosasów, niezależnymi od łaciny12. Jeszcze głębiej 

[11] J. Mabillon De re diplomatica libri sex (1681). [12] W. Semkowicz, Paleografia łacińska, Kraków
2011, s. 224–225.



w ideologię nacjonalistyczną weszły hitlerowskie Niemcy, uznając gotyk za pismo
stricte niemieckie. Polityka, wykorzystująca każdy dostępny aspekt życia, sięgała
także po pismo. Poszukiwanie kroju narodowego było jednak w  Polsce uzasad-
nione: po wielu latach niewoli nagle utworzony organizm państwowy usilnie szu-

kał podobieństw łączących poszczególne czę-
ści kraju. Bardzo trudna sytuacja gospodar-
cza i ekonomiczna nie odsuwała na drugi plan
działań, które mogły się wydawać drugo-
rzędne, jak ustalenie jednego obowiązującego
kształtu godła13, wzorów druków czy bankno-
tów. Do tej grupy projektów scalających mło-
de państwo należała pogoń za ideą poszuki-
wania kroju narodowego. 

O Antykwie Półtawskiego napisano już
wiele. Najczęściej oczywiście wypowiadali się
jej zagorzali przeciwnicy. Stanowi ona dla no-
woczesnych projektantów symbol utopii i to
utopii źle zaprojektowanej. Faktem jest, że krój
ten ma wiele niedociągnięć, trudno się jednak
oprzeć pewnemu urokowi Antykwy – kroju 
z myszką, ale i z przeszłością. Antykwa niesie
z sobą także pewne niebezpieczeństwa: jej di-
gitalizacja może wzbudzać wątpliwości wy-
nikające z faktu, że oryginalny krój Półtaw-
skiego był przewidziany dla technologii druku
wypukłego, a współczesne kroje reproduko-
wane są zwykle w technice offsetowej lub cyf-
rowej. Zupełnie inny sposób odbicia: brak sil-

nego tłoczenia rozgniatającego farbę i odkształcającego papier może sprawiać, że 
w krojach zdigitalizowanych kreski tworzące litery wydają się zbyt cienkie i kroje te
nie mają takiego charakteru, jak ich pierwowzory.

Nie tylko Antykwa Półtawskiego wzbudza emocje. Także inne kroje dosto-
sowane do specyfiki języka polskiego, takie jak Grotesk polski, Danowa czy wresz-
cie osławiona Apolonia wznieciły wiele kontrowersji. Zwykle twórcy wycofywali
się ze swych założeń i rezygnowali z bardzo skądinąd ciekawego pomysłu prze-
wijającego się od czasu Nowego Karakteru Jana Januszowskiego: specjalnych liga-
tur oddających głoski obecne tylko w naszym języku. W tym miejscu aż się na-
rzuca fragment wypowiedzi Łukasza Dziedzica (także zresztą przeciwnika Anty-
kwy Półtawskiego) o fascynacji „innością” zapisu obecną u młodych ludzi z krajów 
zachodnich14.
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[13] P. Rypson, Nie gęsi. Polskie projektowanie
graficzne 1919–1949, Kraków 2011, s. 14.
[14] Dziedzic przywołuje manifest pewnego Ame-
rykanina, który żąda wprowadzenia do języka 

angielskiego znaków diakrytycznych w celu jego
urozmaicenia, zob. A. Szydłowska i M. Misiak, 
Paneuropa…, dz. cyt., s. 168–169.

Czcionki wersalików Antykwy 
Półtawskiego w zecerskiej kaszcie



W Paneuropie niewiele powiedziano o drugim (niestety nieudanym) projek-
cie Półtawskiego – Mediewalu15, piśmie zaginionym w mrokach dziejów dizajnu,
podobnie jak wiele innych projektów, które nie zostały wdrożone do realizacji. 
Zapewne większość projektantów uzna, że nie warto pamiętać o inicjatywach nie-
ukończonych lub niezrealizowanych, lecz niekiedy analiza takich projektów mog-
łaby się stać materiałem dydaktycznym, wskazującym, jakich błędów należy unikać.

Ostatnia refleksja dotyczy samej nazwy Antykwy: Autorzy wspominają, że
Półtawski wywiódł jej kształty z grupy pism zwanych w klasyfikacjach zachodnich
Didone16, czyli późnych antykw klasycystycznych o maksymalnym kontraście kre-
ski i włosowatych szeryfach. Jak piszą Agata Szydłowska i Marian Misiak: 

Tym co wyjątkowe w polskiej wersji „typograficznego nacjonalizmu”, jest fakt,
że wszystkie powszechnie funkcjonujące kroje narodowe są de facto anty-
kwami, czyli krojami będącymi synonimami nowoczesności i kultury europej-
skiej zbudowanej na tradycji oświecenia17.

Zapewne antykwy klasycystyczne odsyłają do tego okresu, ale antykwa jest wszakże
typem pisma o rodowodzie znacznie starszym: przecież jej korzenie sięgają wzorów
średniowiecznych, a właściwie minuskuły karolińskiej, która tak zachwyciła kali-
grafów renesansowych, że zaczęli ją wiernie kopiować i z tego zachwytu zrodziła się
minuskuła humanistyczna18, przekuta później w pismo drukarskie przez Nicolasa
Jensona19. Dzięki temu źródeł wspólnej, nowoczesnej Europy szukać można dużo
głębiej. Skądinąd bardzo ciekawe wydają się zmiany w odczuwaniu tego, co stare,
tradycyjne i nowoczesne lub wręcz nowatorskie: dla pisarzy i literników renesansu
stara karolina była odkryciem, ale nazwali ją littera antiqua20 w opozycji do ro-
tundy (pisma gotyckiego), nazywanej littera moderna. Podobnie jest z pismami bez-
szeryfowymi, uchodzącymi od czasów dwudziestolecia za symbol nowoczesności, 
a w rzeczywistości stanowiącymi typ pisma równie stary jak pisma wykończone
szeryfami21.

Czym w rzeczywistości jest nowoczesność i tradycja? Kolejny przywołany 
w Paneuropie twórca, Władysław Strzemiński, wyprzedził swoją epokę, konstruując
alfabet składający się z samych cech dystynktywnych: doszedł do granicy abstra-
kcji, by podobnie jak późniejsi odkrywcy tego problemu, np. Wim Crouwel, prze-
konać się, że ta granica nie istnieje: pismo bowiem osiągnęło już dawno formę
optymalnie funkcjonalną i dalsze jego upraszczanie nie ma właściwie sensu.

[15] Zachowane w archiwum Andrzeja Tomaszew-
skiego wzory Mediewalu zreprodukowała i opisała
Estera Sendecka w ramach pracy dyplomowej
obronionej w Katedrze Edytorstwa i Nauk Pomoc-
niczych Uniwersytetu Jagiellońskiego. 
[16] Określenie klasy antykw pochodzące od 
nazwisk największych twórców pism tego okresu:
rodziny Didotów oraz Bodoniego (klasyfikacja
Vox-ATypI).
[17] A. Szydłowska, M. Misiak, Paneuropa…, 
dz. cyt., s. 65.

[18] W. Semkowicz, Paleografia, s. 383, A. Giey-
sztor, Zarys dziejów pisma łacińskiego, Warszawa
2009, s. 171–172.
[19] Jenson wyciął swoją antykwę w Wenecji 
w 1469 r., zob. R. Bringhurst, Elementarz stylu 
w typografii, Kraków, 2007, s. 256.
[20] Nazwy tej użył Collucio Salutati, kanclerz flo-
rencki, zob. A. Gieysztor, Zarys dziejów pisma s. 171.
[21] Rober Bringhurst przywołuje bezszeryfowe
wersaliki występujące w greckich inskrypcjach 
i w renesansowej Florencji, zob. tegoż, Elementarz
stylu, s. 280.
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Ale międzywojnie to nie tylko pogoń za mrzonkami: pismem uniwersal-
nym czy krojem narodowym. Dwa ostatnie eseje w drugiej części książki wskazu-
ją na niezwykle istotny aspekt projektowania graficznego w tym okresie. Po pierw-
sze kwestia wielokulturowości: podobnie jak czterysta lat wcześniej, gdy w Kra-
kowie powstawał krój przeznaczony dla mniejszości etnicznej, która znalazła swoje
miejsce w Rzeczpospolitej Obojga Narodów, w międzywojennej Polsce zaprojekto-
wano krój dostosowany do zapisu języka hebrajskiego. Jest on symbolem wielkiej
grupy Żydów obecnych nie tylko jako grupa etniczna, ale wnoszących ogromny
wkład do polskiej kultury i sztuki. Jednocześnie obecność w polskich kasztach licz-
nych krojów europejskich (o nieco egzotycznych nazwach, lecz glifach niemal toż-
samych z oryginałami) wskazuje nieustanną łączność z Europą, z jej myślą tech-
niczną i prądami estetycznymi. 

Więź ta była ciągle żywa mimo problemów opisanych w trzeciej części książ-
ki, obejmującej czasy powojenne. Polska, formalnie oddzielona od Zachodu, za 
pośrednictwem takich organów jak czasopismo „Litera” trwała w głównym nurcie
przemian obecnych w projektowaniu typograficznym. Brak możliwości technicz-
nych i  ograniczenia formalne doprowadziły do ukształtowania swoistego podej-
ścia w projektowaniu graficznym. Szczególny typ zapotrzebowania na projekty gra-
ficzne – głównie plakaty, identyfikację wizualną czy reklamę o charakterze społecz-

Stronice z krojem Chaim we wzorniku pism żydowskich
warszawskiej odlewni czcionek Jan Idźkowski i S-ka 
przed II wojną światową
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nym i propagandowym – zaowocował niezwykłym nurtem projektowania, pro-
stego technicznie, sięgającego po dostępne środki, ale niezwykle wyrafinowanego 
w swej prostocie. Pomijając prądy artystyczne, jak polska szkoła plakatu czy polska
szkoła ilustracji, warto wspomnieć bardzo ciekawe rozwiązania liternicze obecne 
w przestrzeni miejskiej (np. neony czy murale) lub w postaci krojów pism. Realia
tego „okresu niedoboru” doskonale ilustrują pewne fakty zakrawające na aneg-
doty, jak projektowanie spójnego zestawu znaków drogowych w miesiąc czy prze-
myt głowic składopisowych z polskimi znakami. Bardzo ciekawie przedstawione
sylwetki projektantów i typografów omawianego okresu: Zygfryda Gardzielew-
skiego, Romana Tomaszewskiego, Heleny Nowak-Mroczek, Jerzego Desselbergera, 
Henryka Sakwerdy, Leona Urbańskiego, Marka Sigmunda, Bronisława Zelka, An-
drzeja Heidricha, Karola Śliwki, Romana Duszka czy Andrzeja Zbrożka ukazują ten
trudny czas w perspektywie ich projektów, nie zawsze idealnych, lecz funkcjo-
nalnych i odpowiadających na potrzeby użytkowników. Szczególną rolę w tych
wspomnieniach odegrał Adrian Frutiger, jawiący się nie tylko jako wielki euro-
pejski projektant, ale jako człowiek zatroskany o funkcjonalność swego dzieła, ro-
biący wszystko, by zaprojektowany przez niego krój mógł być w pełni wykorzystany 
w kraju, który bezsensowne dyrektywy odgórne odcięły od najnowszych zdobyczy
technologicznych.

Pośród kolejnych esejów szczególnie poruszający wydaje się ten dotyczący
polityki – być może ze względu na pewną drażliwość tematu. Rzadko się bowiem
zdarza, by jakiś temat tak bardzo elektryzował Polaków: niewinna uwaga poli-
tyczna rzucona mimochodem doprowadza do gorących dysput i straszliwych kon-
trowersji. Co ciekawe, żaden inny temat nie budzi tak wielkich emocji; być może
ma to związek z polskim temperamentem. Generalnie, trawestując słynny cytat 
z Żeromskiego, można również doszukiwać się związków między pismem a sprawą
polską. Problem polityki w liternictwie powraca silnie w kontekście solidarycy –
córki wielu ojców, jako że sam krój był dość swobodnie tworzony przez licznych

Krój pisma Alauda zaprojektowany przez Jerzego Desselbergera 
w 1970 roku w Ośrodku Pism Drukarskich – oddziale Ośrodka Badawczo-Rozwojowego
Przemysłu Poligraficznego w Warszawie. Wyróżniony na konkursie RWPG 
w Dreźnie w 1971 r.
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naśladowców na podstawie oryginalnego projektu Jerzego Janiszewskiego. Oczywi-
ście sam projekt jest znany powszechnie i na stałe wszedł do pewnego kanonu ogól-
nie rozpoznawalnych znaków i symboli. Dużo więcej emocji budzi jego wtórne
używanie, zarówno w kontekstach stricte politycznych (np. zapożyczenie go przez
Ruch Węgierskiej „Solidarności”, „Szolidaritás”), jak i polityczno-obyczajowych
(zastosowanie w publikacjach wydawanych przez mniejszości seksualne). Opisy-
wane przez Autorów Paneuropy przypadki wskazują, że pismo nie tylko może nieść
pewne przesłania ideologiczne, ale podobnie jak inne symbole może być rozmaicie
interpretowane w nawiązaniu do wielu aspektów sprawy, którą symbolizuje.

Ostatnie rozdziały opowiadają o projektantach najnowszych, ukazując nie-
jako dwa nurty: nurt podkreślania tradycji i powrotu do korzeni, czasem ukrywa-
ny wstydliwie, oraz prąd projektowania światowego, multiscriptowego. Obydwie
postawy są nie tylko zrozumiałe, ale także potrzebne. Stąd nieuzasadnione wydaje
się zawstydzenie projektantów, którzy zasłaniają się określeniem „projekt typogra-
ficzny”. To nieco lekceważące określenie, sugerujące jednorazowość i nietrwałość
produktu jest krzywdzące w przypadku tak ciekawych inicjatyw jak Grotesk pol-
ski, Danova czy Silesiana. Jedynym problemem, jaki mogą rodzić te projekty, jest
czasem ich niedopracowanie czy niewykończenie, gdyż konkretne (niekiedy dość
rygorystyczne) założenia przyjęte przez twórcę, a nawiązujące np. do tradycji, his-
torii czy rzemiosła (jak w przypadku Silesiany, która oparła się o kaligrafię, wczesne
druki i nieokreśloną „wizję śląskości”) dodają im tylko oryginalności. Z takim

Lato Hairline Italic
Lato Thin Italic
Lato Light Italic
Lato Regular Italic
Lato Medium Italic
Lato Semibold Italic
Lato Bold Italic
Lato Heavy Italic
Lato Black Italic

Osiemnaście 
odmian kroju Lato 
zaprojektowanych przez 
Łukasza Dziedzica 
dla ponad stu języków
używających alfabetu
łacińskiego, pięćdzie-
sięciu używających 
cyrylicy oraz greki, 
a także znaków 
fonetycznych IPA
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stwierdzeniem nie zgodziłaby się zapewne grupa projektantów „ogólnoświato-
wych”, dążących do swoistej unifikacji i prostoty. Właśnie tą prostotą (oraz oczy-
wiście darmowym dostępem) tłumaczy Łukasz Dziedzic sukces swojego kroju
Lato22. Ale z drugiej strony okazuje się, że rozmaitość języków, reprezentowana
przez mnogość diakrytyków, staje się w zunifikowanym świecie atrakcyjna: teksty
w językach narodowych wyglądają różnie i to właśnie jest interesujące!23 W tym
kontekście szukanie kroju narodowego staje się zbędne, bo – ujmując to w pew-
nym uproszczeniu – każdy krój jest narodowy, gdyż każdy pokazuje odrębność 
danego języka.

Drugą stroną tego projektanckiego medalu jest projektowanie krojów multi-
sciptowych o wielkiej liczbie odmian, tworzonych niejako taśmowo. Luc(as) de
Groot, w wykładzie wygłoszonym 29 kwietnia 2015 roku w Goethe-Institut w Kra-
kowie, dotyczącym projektowania pism mówił o swej teorii interpolacji i pokazy-
wał tworzone za jej pomocą odmiany pism. Co niezwykłe, pozwala ona wygenero-
wać np. odmianę ekstra bold, która zaprzeczy całkowicie zdrowemu rozsądkowi:
grubość kreski bowiem będzie tak duża, że zanikną zupełnie punce i światła mię-
dzyznakowe. To zaprzeczenie elementarnych zasad opisanych wiele lat temu przez
Adriana Frutigera, określających najprostsze ograniczenia w projektowaniu pism
wynikające z zasad geometrii24. Oczywiście we wzorniku fontów firmy LucasFont
próżno szukać bezsensownych ultragrubych odmian, lecz sama wizja fontów two-
rzonych wyłącznie przez program komputerowy wydaje się niepokojąca. Może
brzmi to w erze komputerów jak poglądy nieco wsteczne i nadmiernie idealis-
tyczne, lecz akurat liternictwo powinno jednak zachować więź ze swymi korze-
niami, które są na wskroś humanistyczne, pismo bowiem rozwijało się od obrazu
poprzez kaligrafię po produkcję rzemieślniczą. W dobie niezwykle precyzyjnego
rozrysowywania krojów i ich przetwarzania przez programy komputerowe zanikać
może to, co w  produkcji ręcznej najcenniejsze: niepowtarzalność i oryginalność, 
a nawet pewna niedoskonałość. Autorzy Paneuropy przywołują w tym miejscu 
polskie nurty wyrastające z fascynacji wernakularyzmem ze słynnym typo-polo 
na czele, nie zgadzając się jednak (i chyba słusznie) z postawą wyższości, mogącej 
grozić projektantowi, który przestanie widzieć w popkulturze literniczej szczerość 
i naturalność, a zacznie ją analizować z wyższością członka kultury rozwiniętej oce-
niającego domki z trawy zbudowane przez ciemnych tubylców. 

Jak widać, książka Agaty Szydłowskiej i Mariana Misiaka jest na tyle nie-
zwykła, że nie da się jej ocenić z pozycji typowego recenzenta. Przywoływane przez
Autorów tematy wciągają w dyskusję, prowokują, domagają się odpowiedzi na
różne pytania. Dlatego pozycja jest wartościowa – nie tylko dla upowszechnienia
wiedzy o zjawiskach dotyczących projektowania typograficznego, choć ta rola edu-
kacyjno-misyjna wydaje się bardzo ważna. Niekiedy przedstawione przez Autorów
problemy mogą być ciekawym punktem wyjścia do rozważań dla ludzi związanych

[22] A. Szydłowska, M. Misiak, Paneuropa…, 
dz. cyt., s. 177.
[23] Również pogląd Łukasza Dziedzica, 
zob. tamże, s. 168.

[24] A. Frutiger, Człowiek i jego znaki, Kraków
2010, s. 138–140.
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z dizajnem, typografią, a także szerzej: historią druku czy książki. Ujęcie, które na
pierwszy plan wysuwa bardzo skromnych w swej powszechności bohaterów, jaki-
mi są litery, daje do myślenia. Ich geneza może być pasjonująca zarówno dla stu-
denta, młodego projektanta, jak i dla badacza pisma, sądzącego, że wie już o nim
wszystko.

Jako że recenzent powinien jednak nieco skrytykować recenzowane dzieło, 
chciałabym upomnieć się o trzy nazwiska, choć oczywiście przyjmuję tłumacze-
nie Autorów o arbitralności wyboru. Brak mi bardzo skromnej (jako osoba) po-
staci Franciszka Otto z jego szalonymi i tymi bardziej „uczesanymi” pisankami 
oraz wesołego duetu Aleksandry i Daniela Mizielińskich, tworzących kroje pism 
i książki generalnie (jak sami przyznają) nie dla dzieci. Muszę przyznać również, że
projekt książki jest ciekawy, choć niekiedy kolejność ilustracji wydaje się odwró-
cona (to zapewne świadome działanie projektantów mające wzmóc uwagę czytel-
nika). Zabrakło mi także jeszcze jednego elementu: fotografii śmiałego przemyt-
nika Adriana Frutigera, bowiem ilustracją do eseju o „Literze” jest zdjęcie Romana
Tomaszewskiego z dwoma innymi gigantami typografii: Tiborem Szántó i Janem
Tschicholdem. 
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