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Printed Beauty is the title of a symposium  
devoted to historical and contemporary 
printed items and the current status of the 
traditional artistic and industrial printing. 
The issues that were analysed in the sympo-
sium from various points of view included 
the social function, beauty, ergonomics, and 
a range of old and current printing techniques.

Despite their best efforts, the symposium 
participants may have been subjective to 
a certain extent. However, this should not 
be considered wrong. The beauty of the old 
and today’s printed books and other materi-
als was reflected in (as it seems) a balanced 
way through the multiplicity and diversity  
of the presentations, whose authors discussed 
areas of their interest, demonstrated their atti-
tudes, and defended analyses.

The speakers also presented various points 
of view on the old and new forms of printed 
items. They discussed the culture-forming role 
of books and other publications on the natio-
nal, regional, and local scale. They also analy- 
sed printing techniques, including industrial 
ones (letterpress, linotype, and flat offset print-
ing), and artistic ones (linoleum block printing, 
screen printing, intaglio, and lithography). 

Looking back at the civilizational develop-
ment of human settlements, it seems impos-
sible to overvalue the role of various printed 
materials (books in particular) in the previ-
ous centuries: the role of the dissemination 
of thoughts, attitudes, inventions, or artistic 
works. On the cultural map of the world, 
strong and permanent positions were taken 
up by the agglomerations and regions in 
which the book was an appreciated means of 
the promotion of philosophy, exact sciences, 
literature, and art. Such an understanding of 
the role of printed books and other materials 

Drukowane piękno to tytuł sympozjum  
poświęconego zabytkowym i współcze-
snym obiektom drukarskim oraz aktualnej 

kondycji tradycyjnego drukarstwa artystycz-
nego i przemysłowego. Z różnych punktów 
widzenia analizowano funkcję społeczną, 
urodę, ergonomię i zróżnicowanie (dawne  
i współczesne) technik drukarskich.

Pomimo starań i wysiłków, uczestnicy sym-
pozjum pewnie byli w jakiejś mierze subiek-
tywni. Jednak nie należy uważać tego za wadę. 
Uroda druków dawnych i współczesnych, zna-
lazła swoje wyważone (jak się zdaje) odbicie 
poprzez wielość i różnorodność prezenta-
cji autorskich zainteresowań, demonstrację 
postaw i obronę analiz.

Prelegenci przedstawili również różne pun- 
kty widzenia na dawną i nową formę obie- 
któw drukowanych. Omawiano rolę kultu-
rotwórczą książek i innych publikacji w skali 
miasta, regionu i kraju. Analizowano także 
techniki produkcji druków, między innymi 
druk przemysłowy (druk wypukły, linotyp  
i płaski druk offsetowy) oraz druk technika-
mi artystycznymi (linoryt, sitodruk, wklęsło-
druk i litografię).

Patrząc wstecz na rozwój cywilizacyjny  
siedlisk ludzkich, nie sposób przecenić roli 
różnorakich druków (szczególnie książek)  
w wiekach ubiegłych. Roli rozpowszechniają-
cej myśli, postawy, wynalazki czy twórczość. 
Na mapie kulturalnej świata zajęły mocne 
i trwałe pozycje te aglomeracje i regiony, gdzie 
książka była docenianym środkiem promo-
cji filozofii, nauk ścisłych, literatury i sztuki.  
Takie pojmowanie roli druków, sprzyjało roz-
wojowi ośrodków wydawniczych oraz po-
zwalało zdobywać wpływy na obszarach ze-
wnętrznych. Powiedzmy po prostu: w dobie 
przed Internetem, książki i czasopisma (obok 
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promoted the development of publishing 
centres and allowed them to influence oth-
er areas. Put simply, in the pre-Internet era, 
books and magazines (along with letters) 
were the basic form of social communication 
and the presentation of thoughts.

It is largely to printed books and other ma-
terials that we owe the closeness of people 
we have never met, the knowledge of beliefs 
we have never heard, the appreciation of 
scientific achievements, and outstanding 
works of literature and art. Paradoxically,  
it was print (including Gutenberg’s small 
invention of the movable metal type) which 
changed the doctrine-based, flat and tight, 
although boundless world of the Middle Ages 
into the contemporary global village – a lost 
globe in the diverse universe. 

Modern printing techniques are no lon-
ger a barrier to the development of books 
and other printed materials. People learnt 
to provide extremely sharp image patterns 
(raster), typefaces adequate for the required 
needs and ergonomics, as well as precise 
reflection of any colour. These days one may 
produce any printed item and make just one  
or a million of its copies. However, books or any 
other materials printed on paper – being phys-
ical objects – are unable to compete, in terms 
of the speed and cost of the dissemination of 
contents, with the Internet or other electronic 
publications. This does not mean, neverthe-
less, that traditional print has fully com-
pleted its laudable mission consisting in the 
civilizational development of mankind.

Among the contents that are still pre-
ferred to be published using printing tech- 
niques are academic studies, literary works, 
bibliophile items, and unique ar tistic 
works. Wherever the time factor and the 
unlimited circulation are not of the utmost 
importance, the overwhelming majority 
of authors choose the traditional form of print. 
It takes the winning position where durability,  

korespondencji listowej) były podstawową 
formą komunikacji społecznej oraz prezen-
tacji myśli.

To drukom w wielkiej mierze zawdzięcza- 
my bliskość ludzi nigdy nie widzianych, znajo-
mość poglądów nigdy nie usłyszanych, uzna-
nie dla osiągnięć naukowych, wybitnych dzieł 
literatury i sztuki. Paradoksalnie, to druk (w tym 
między innymi ruchoma czcionka metalowa, 
ten mały wynalazek Gutenberga) zmienił dok-
trynalny, płaski i ciasny, choć bezbrzeżny świat 
wieków średnich we współczesną globalną  
wioskę – zagubioną kuleczkę w różnorodnym 
wszechświecie.

Współczesne techniki drukarskie nie są już  
barierą rozwoju książek i innych druków. 
Opanowano ekstremalną rozdzielczość ilu-
strowania (raster), adekwatną do potrzeb  
i ergonomii czcionkę oraz umiejętność precy-
zyjnego odzwierciedlania dowolnej kolorystyki.  
Obecnie można wyprodukować dowolny 
obiekt drukowany i powielić go w milionach 
lub tylko w jednym egzemplarzu. Jednak 
książka lub inny druk na papierze – jako obiek-
ty fizyczne  nie są w stanie konkurować pod 
względem tempa i kosztów rozpowszechnia-
nia treści z Internetem lub innymi publikacjami 
elektronicznymi. Nie znaczy to wcale, że druki 
tradycyjne skończyły swoją chwalebną misję 
w rozwoju cywilizacyjnym człowieka.

Opracowania naukowe i utwory literackie, 
obiekty bibliofilskie i unikatowe druki arty-
styczne to nadal treści chętniej publikowane 
technikami drukarskimi. Tam, gdzie czynnik 
czasu oraz nieograniczony nakład nie mają 
zasadniczego znaczenia, autorzy w przy-
tłaczającej większości wybierają tradycyj-
ną formę druku. Wygrywa ona tam, gdzie 
ceniona jest trwałość, najwyższa jakość,  
niezależność od „aktualnych” technologii 
elektronicznych i brak uwarunkowania od-
bioru dostępem do Sieci.

Uczestnicy sympozjum nie prezentowali swo-
ich wystąpień z założeniem antagonizowania 

publikacji elektronicznych z tymi, które roz-
powszechniamy drukiem. Uważny obser-
wator z pewnością dostrzeże liczne obsza-
ry, gdzie wydawnictwa elektroniczne albo 
drukowane mogą demonstrować swoje 
przewagi. Raczej towarzyszyła nam troska 
o to, „by nie wylewać dziecka z kąpielą”. 
By mieć świadomość ciągłego zapotrzebo-
wania na każdy z obu rodzajów publikacji.  
Koegzystencja różnorodnych form upowsze- 
chniania treści wymaga określenia precyzyj-
nych zasad. Nawet lepszych niż w ruchu dro-
gowym. Tym bardziej, że wciąż przybywa  

„pojazdów” i zagęszcza się częstotliwość 
samego ruchu.

Sympozjum „Drukowane piękno” zostało 
zorganizowane w 2017 roku wspólnie przez 
dwie instytucje: Polską Akademię Nauk Bibli- 
otekę Gdańską oraz Wydział Grafiki Akademii 
Sztuk Pięknych w Gdańsku. To pierwsze wspól-
ne dokonanie tych dwóch instytucji. W chwili, 
kiedy powstaje ten wstęp, mają one już za 
sobą następne sympozjum i spektakularną 
wystawę „100 x Propaganda”. Dotychczasowe 
przedsięwzięcia zakończyły się sukcesem 
w opinii odbiorców i organizatorów. To upo-
ważnia do zakomunikowania, że będą przy-
gotowywane następne.

Raz jeszcze, w imieniu organizatorówi wła-
snym, dziękuję obu Instytucjom za wsparcie 
i za umożliwienie sprawnej organizacji sym-
pozjum. Dziękuję włodarzom miasta Gdań-
ska za patronat honorowy. Jednak, przede 
wszystkim, dziękuję tym wszystkim, którzy 
wystąpili – przyczyniając się do sukcesu obu 
imprez oraz tym pozostałym uczestnikom, 
którzy poświęcili swój czas, wiedzę, energię 
i zapał dla wspólnego dobra.

top quality, and independence from the “cur-
rent” electronic technologies are valued, and 
where it is not necessary to provide access via 
the Internet. 

The symposium participants did not present 
their speeches in order to challenge electronic 
publications with the ones we disseminate 
in the printed form. A careful observer will no 
doubt notice many areas where either the elec-
tronic or the printed publications may demon-
strate their superiority. Instead, we were guided 
by the concern not to throw the baby out with 
the bath water, and to remain aware of the con-
stant demand for both types of publications.  
Coexistence of various forms of dissemination 
of content calls for the determination of pre-
cise rules – even better than the ones applying 
to the road traffic, especially given that the 
number of “vehicles” increases and the traffic 
becomes ever busier.

The symposium Printed Beauty was organ-
ised jointly by two institutions: the Gdansk 
Library of the Polish Academy of Sciences, and 
the Faculty of Graphic Arts of the Academy  
of Fine Arts in Gdansk in 2017. This was the first 
joint accomplishment of the two institutions. 
As I am writing these words, they are already 
past another symposium and a spectacular 
exhibition – the 100 × Propaganda. Since the 
heretofore organised projects were consid-
ered successful by the public and organisers 
alike, I am entitled to communicate that sub-
sequent events will be prepared as well.

Once again, on behalf of the organisers 
and on my own behalf, I kindly thank both 
Institutions for their support and for mak-
ing the efficient organization of the sym-
posium possible. I also thank the authori-
ties of the city of Gdansk for their honorary 
patronage. Last but not least, I thank all  
the speakers who contributed to the success 
of both events and the other participants who 
devoted their time, knowledge, energy, and  
passion to our common interest.
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Artykuł podejmuje zagadnienie zasto-
sowania w drukach piętnastowiecznych  
szeroko pojętej szaty graficznej, która 
kształtuje estetykę inkunabułów. Począw-
szy od kształtu czcionki, poprzez skład,  
aż po elementy typowo graficzne, jak ilu-
stracje czy inicjały, edytorskie wyposaże-

nie najstarszych druków pokazane jest jako 
dziedzictwo doby rękopiśmiennej z jednej 
strony, ale z drugiej ukazane zostają również 
te jego elementy, które kształtowane były  
w sposób nowatorski, jak karta tytułowa 
czy sygnety drukarskie. Stopniowe oddziela-
nie estetyki rękopisów od ich drukowanych 
odpowiedników przedstawione zostało jako 
etap pewnej standaryzacji, której podstawo-
wym narzędziem była graficzna strona druku. 

Słowa kluczowe: sztuka typograficzna, 
inkunabuły, historia książki.

  

The article discusses the issue of the use  
of the broadly understood graphic artwork 
shaping the aesthetics of incunabula in 15th 
century books and other printed materials. 
Starting with the shape of the font, through 
typesetting, to typical graphic elements such 
as illustrations or initials, the editorial content  
of the oldest printed books and other materi-
als is shown as a heritage of the handwriting 
era on the one hand, but on the other, also 
as those elements which were shaped in a no- 
vel way, such as the title page or printer’s marks. 
The gradual separation of the aesthetics of 
the manuscripts from their printed equiva-
lents is presented as a stage of a certain stan-
dardization, the basic tool of which was the 
graphic side of the print. 

Keywords: typographic art, incunabula, 
book history.

beatagryzio

Graficzne 
wyposażenie druków 

piętnastowiecznych
Graphic art of 15th  

century printed books  
and other materials 
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Pomimo, iż zdaniem niektórych badaczy wynalazek druku 
„uprzemysłowił” produkcję książki, nie wahamy się dziś opisy-
wać druków piętnastowiecznych w kategoriach estetycznych, 
a samego drukarstwa tamtego czasu nazywać czarną sztuką1. 
Aspekty, na których należy się skoncentrować omawiając wizu-
alną stronę paleotypów to między innymi: kształtowanie kroju  
i koloru czcionki oraz znaków specjalnych, sposób rozmiesz-
czenia tekstu na karcie, sygnety drukarskie oraz zdobnictwo  
iluminatorskie. Wszystkie te czynniki kształtują wspólnie tek-
stowo-graficzną kompozycję druków wczesnych, nadając im 
charakter użytkowy i artystyczny zarazem.
Alodia Kawecka-Gryczowa, pisząc o powinowactwie formalnym 
obu nośników jakimi były rękopis i inkunabuł, używa określenia 

„udawania rękopisów” przez druki piętnastowieczne. Dotyczy to 
przede wszystkim takich właśnie elementów, jak naśladujący pi-
smo ręczne krój czcionek, układ graficzny zadrukowanej karty do-
stosowany do rodzaju tekstu oraz efekty zabiegów iluminator-
skich2. Te ostatnie nie są wynikiem mechanicznego powielenia, 
lecz niepowtarzalnym w swej formie elementem pracy ręcznej ar-

tysty, mającej na celu zdobienie tekstu i nadanie egzemplarzowi indywidualnego 
charakteru, często na życzenie właściciela [il. 1]. Natomiast ryciny, mające charak-
ter ilustracyjny, a więc odnoszący obraz wprost do tekstu, wprowadzone zostają  
do książki drukowanej jako jej tylko właściwy element. Niekiedy są one bar- 
wione już na etapie druku lub przez zatrudnionych przy oficynach artystów.  
Tym, co decyduje o wizualnej różnicy między oboma nośnikami tekstu – rękopi-
sem i drukiem – jest niewątpliwie identyczność użytego do mechanicznego po-
wielenia zestawu liter, tej cechy nie mógł oczywiście zapewnić nawet najzręcz-
niejszy kopista.

1    A. Kawecka-Gryczowa, Inkunabulistyka. Notatki z wykładów na kursie dla bibliotekarzy, Kraków 1948, s. 2.

2    Tamże, s. 3.

Pierwociny sztuki 
drukarskiej – powszechnie 

 zwane inkunabułami –  
ze względu na fakt, iż jako  

nośnik tekstu konkurowały, 
a później stopniowo 

zastępowały kodeks ręko-
piśmienny, były w swej for-

mie graficznej bardzo do nie-
go podobne i korzystały z ty-

powych dla rękopisu środków 
graficznego wyrazu.

4. Karta z drzeworytową 
ilustracją z Biblii wydanej 

przez A. Kobergera 
w Norymberdze w 1493 roku

(PAN Biblioteka Gdańska)

Graficzne wyposażenie druków piętnastowiecznych
Graphic art of 15th century printed books and other materials
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Rytownicy biorący udział w procesie kształtowania czcionki 
wzorowali się na ręcznym dukcie pisma3. Zestawy czcionek 
były różne w różnych warsztatach, choć ogólna typologia 
używanych pism pozwala wskazać, że używano tekstury, go-
tyko-antykwy, antykwy, rotundy i szwabachy.
 Johann Gutenberg używał tekstury, która była pismem gotyc-
kim, monumentalnym i dość kanciastym. Ta ostrość konturu  
została nieco złagodzona przez drukujących na terenie Włoch 

Konrada Sweynheyma i Arnolda Pannartza – oni posługiwali się gotyko-antykwą, 
pismem przejściowym, zwanym czasem fere-humanistica. Antykwa narodziła się 
jako pismo ręczne we Włoszech. W Niemczech po raz pierwszy użyta została 
przez Adolfa Ruscha w 1464 roku. Piękna antykwa powstała w Wenecji u Nicolasa 
Jensona i Erharda Ratdolta, stając się wzorem dla całej Europy. Konkurencją dla 
niej była bez wątpienia kursywa łacińska Alda Manutiusa oraz tzw. lettera Vene-
tiana, czyli rotunda. Szwabacha, oparta na lokalnej interpretacji bastardy, naro-
dziła się w Norymberdze, będąc nieco zaokrągloną wersją pisma zbliżonego do 
gotyckiego. Powstała ze szwabachy fraktura wyszła z Augsburga i Norymbergi4.

Oczywiście między tymi typami pism zachodziły indywidualne różnice 
w poszczególnych warsztatach, co długo później stało się podstawą do badań 
księgoznawczych wykorzystujących tzw. metodę typograficzną. Ona właśnie po-
mogła bądź pozwoliła na atrybucję wielu paleotypów do właściwych im warsz-
tatów; określenie przybliżonej daty produkcji, co w przypadku inkunabułów 
jest fundamentalną kwestią oraz stworzyła możliwość badania poszczególnych  
egzemplarzy danego wydania, celem wykazania istnienia wariantów danej edycji.

Aby zrealizować powyższe cele wyżej wspomnianą metodą należało pod-
dać analizie właśnie materiał typograficzny: czcionki, inicjały, drzeworyty oraz 
skład książki czyli „kompozycję powstałą w formach drukarskich z elementów 
materiału typograficznego”5. Opisu i systematyki pism stosowanych w oficynach 
piętnastowiecznej Europy dokonali, ulepszając ją stopniowo, Robert Proctor 
i Konrad Haebler. Ten drugi opracował tablice wykazujące ponad 100 od-
mian litery majuskulnej „M” – wykazuje ona bowiem największą różnorod-
ność rysunku spośród wszystkich majuskuł pism gotyckich. Natomiast tą samą  
cechę dla pism antykwowych wykazuje majuskuła „Q” a więc i ona została przez 
Haeblera uwzględniona w tablicach monumentalnego dzieła Typenrepertorium 
der Wiegendrucke 6.

3     We wczesnym drukarstwie wzorowano czcionki na ręcznym piśmie gotyckim. Pierwsi drukarze 
Johann Gutenberg, Johannes Faust, Peter Schöffer St. – do wycinania czcionek drukarskich  
używali wzorów z będących aktualnie w obiegu rękopisów literackich (Biblię 42-wersową Guten-
berga wydrukowano pismem tekstowym).

4     Na północ od Alp w XV pierwszej połowie XVI wieku najpospolitszym krojem pisma była szwa-
bacha, rozpowszechniona przez drukarzy niemieckich w środkowej Europie. Por. R. Bringhurst,  
Elementarz stylu w typografii, Kraków 2007, s. 133-134.

5     H. Bułhak, Metoda typograficzna w badaniach nad dawną książką. Uwagi i refleksje, „Biuletyn 
Poligraficzny” 1977, s. 39.

6    K. Haebler, Typenrepertorium der Wiegendrucke, Bd. 1-5, Halle, New York, Leipzig 1905-1924.

1. Przykład inicjału 
wstępnego z  gdańskiego 

warsztatu introligatorskiego 
Nicolaus de Lyra, 

Postilla super totam Bibliam, 
Norymberga: A. Koberger 1481

(PAN Biblioteka Gdańska)
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Opierając się o wyniki powyższej pracy klasyfikacyjnej  
inkunabulistyka dysponuje narzędziem umożliwiającym 
przypisanie użytego w danym druku zestawu typograficz-
nego do określonego warsztatu, opierając się o wstępne roz-
poznanie kroju czcionki (rotunda, szwabacha, fraktura, anty-
kwa), określenie majuskuły „M” lub „Q” oraz podanie w mili-
metrach przestrzeni zajmowanej przez 20 linii danego dru-

ku (mierząc od podstawy ostatniej linii w górę do podstawy linii 21). Warto nad-
mienić, iż przedmiotem badania w metodzie typograficznej jest zarówno ma-
teriał typograficzny użyty do druku (a właściwie jego odbicie), jak i kompozycja 
powstała w formach drukarskich z elementów materiału typograficznego, czyli 
skład i jego ewentualne warianty7.

Co do koloru farby drukarskiej, należy wspomnieć, iż głębia jej czerni znacz-
nie przewyższała atrament. Jakkolwiek czerwonej farby używał już Gutenberg 
w nagłówkach rozdziałów Biblii 42-wersowej – później robił to Schöffer, który 
w 1457 roku wprowadził w Psałterzu mogunckim inicjał dwubarwny, tzw. 
Meisterstück – szybko jednak ograniczono te zabiegi do pism liturgicznych,  
ze względu na czasochłonność procesu, którego wymagało użycie odmienne-
go niż czarny koloru w składzie. Starano się raczej używać innych graficznych 
wyróżników, np. przez stopniowanie liter. Sporadycznie stosowano druk żółty/
złoty, na przykład u znanego z eksperymentatorstwa typograficznego Ratdolta, 
głównie w wydawnictwach astronomicznych. Tu wspomnieć należy o rubry-
kowaniu, czyli wypisaniu czerwoną farbą lub większym stopniem pisma tytu-
lików kolumnowych w górnym marginesie tekstu drukowanego. Zadania tego 
podejmowali się rubrykatorzy, często na stałe związani z oficynami drukarski-
mi lub warsztatami introligatorskim. Niejednokrotnie pozostawiali oni swój 
podpis na kartach druku, jak uczynił to Eggardus de Stocken w Catena aurea 
św. Tomasza z Akwinu, wydanym w Bazylei 1476 roku, a pochodzącym z biblio-
teki kościoła św. Jana w Gdańsku8.

Początkowo problematyczny był także druk nut, linie i znaki wrysowywano 
więc w tekst. Później drukowano nuty (nota quadrata lub romana) i linie osobno, 
dwukrotnie podkładając formę pod prasę, niekiedy drukowano tylko nuty,  
a linie dorysowywano. Pod koniec XV stulecia Ottaviano de Petrucci unowo-
cześnił metodę druku nut poprzez użycie czcionek zawierających znak nutowy 
umieszczony we fragmencie pięciolinii9.
Sposób rozmieszczenia tekstu drukowanego na karcie już w XV wieku był zróż-
nicowany i stał się narzędziem służącym celom praktycznym i estetycznym. 

7    Oczywiście, dzisiaj, kiedy większość inkunabułów została już przypisana do określonych warsz-
tatów drukarskich, problemem pozostają tylko nieliczne anonimowe oficyny oraz badanie 
wariantów i ewentualna falsyfikacja tego, co dotychczas ustalone.

8    PAN Biblioteka Gdańska, Sygn. XV. 1043.

9    A. Kawecka-Gryczowa, Inkunabulistyka..., s. 14.

2. Układ tekstu 
w typie modus modernus

Corpus iuris civilis
Norymberga: 

A. Koberger 1488
(PAN Biblioteka Gdańska)
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Również ta cecha była kontynuacją tradycji rękopiśmiennej. 
Teksty w układzie jedno – i dwukolumnowym oraz tzw. mo-
dus modernus, czyli otaczanie tekstu właściwego komenta-
rzem (często dwuszpaltowym), to trzy najpopularniejsze roz-
wiązania układu graficznego na stronnicach paleotypów [il. 2]. 
Statystycznie najczęściej dla szeroko pojętych tekstów teolo-
gicznych (w tym liturgicznych i służących dewocji prywatnej) 
stosowano układ dwukolumnowy; dla tekstów wymagają-
cych komentarza naukowego czy objaśnień historycznych – 
modus modernus, który pojawia się stosunkowo często w dzie-

łach prawniczych oraz innych tekstach źródłowych, w tym literackich, teologicz-
nych i medycznych.

Funkcje późniejszej karty tytułowej druku spełniał kolofon. Pojawiały 
się w nim dane o autorze i drukarzu, dacie druku (niejednokrotnie dziennej),  
korektorach, wydawcach, nakładcach, mecenasach, itd. Kolofon – po raz pierw-
szy użyty w Psałterzu mogunckim z 1457 roku, a trzy lata potem w mogunckim 
Catholicon, gdzie wprowadził go prawdopodobnie sam Gutenberg10 – kartą 
tytułową zastąpiony został stosunkowo późno. Początkowo drukowany tekst 
zaczynał się od tzw. tabuli, czyli spisu treści, albo od listu dedykacyjnego 
lub przedmowy. Zazwyczaj pierwsza karta była pusta i służyła ochronie tekstu.  
Właściwą kartę tytułową w jakiejś mierze zastępował także incipit. Z czasem 
zaczęto na pierwszej karcie niezadrukowanej umieszczać skromny, często  
lakoniczny tytuł, tzw. occhietto, odbijany z drzeworytu. W 1464 roku Ulrych Zell 
zadrukował verso pierwszej karty. Wszystkie elementy należące do karty tytu-
łowej wprowadził Ratdolt11 [il. 3] w Calendarium Regiomontanusa (1470), a swój 
właściwy układ zyskała ona po raz pierwszy w 1500 roku w dziele Exercitium 
super omnes tractatus Parvorum logicalium Petri Hispani, wydrukowanym przez 
Wolfganga Stöckela w Lipsku.

Szczególną rolę odgrywały w piętnastowiecznych drukach ilustracje.  
Raczej schematyczne, najczęściej przeciętnej jakości artystycznej, zazwy-
czaj drzeworytowe przedstawienia postaci historycznych, biblijnych, miast 
czy scen rodzajowych, nie miały za zadanie dokumentować dosłownie tre-
ści, które komentowały, lecz raczej zaspokajać wyobraźnię czytelnika dokład-
nie tym, do czego w szerokim kontekście kulturowym nawykła. Były to często 
tzw. accipies, czyli sceny szkolne w licznych wariantach, albo tzw. Canonbilder, 
czyli przedstawienia Chrystusa ukrzyżowanego, poprzedzające kanon w msza-
łach. Osobno należy tu potraktować wydawnictwa aspirujące do charakteru 

10    A. Kawecka-Gryczowa, M. Bohonos, E. Szandorowska, Incunabula quae in bibliothecis Poloniae 
asservantur, t. 1-3, Wrocław 1970, poz. 730.

11    Ratdolt jako pierwszy wydał wzornik 14 krojów używanych w swojej oficynie pism. Zostały 
one reprodukowane w: K. Burger, Monumenta Germaniae et Italiae typographica. Deutsche und 
italienische Inkunabeln…. Bd. 1, Berlin 1892.

3. Próbki krojów czcionek,
tzw. Schriftprobe 

z augsburskiego warsztatu 
E. Ratdolta, 1486 rok, K. Burger,

Monumenta Germaniae et Italiae 
typographica. Deutsche und 

italienische Inkunabeln…, 
Bd. 1, Berlin 1892, tabl. nienum. 

(PAN Biblioteka Gdańska)
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naukowych, np. podręczniki geometrii, astronomii, geografii i medycyny, 
w których zamieszczano ilustracje dążące do realistycznego przedstawienia 
obiektów, zgodnego z ówczesnym stanem wiedzy.
W dziedzinie wczesnej ilustrowanej książki niemałe zasługi położył bez wątpie-

nia Anton Koberger z Norymbergi. Zaopatrzona w 24 prasy ofi-
cyna Kobergera była jednym z największych przedsięwzięć ko-
mercyjnych na rynku drukarskim w owym czasie i do końca XV 
wieku wypuściła 22 tytuły o zróżnicowanym profilu tematycz-
nym [il. 4]. Generujący ogromne zyski wydawca i księgarz 
mógł pozwolić sobie na współpracę z najlepszymi korektora-
mi i artystami. Do najbardziej rozpoznawalnych ilustrowanych 

dzieł z warsztatu Kobergera należą między innymi Biblia z 1483 roku, modlitew-
nik Schatzbehalter z 1491 roku oraz Kronika świata (Weltchronik) wydana w 1493 
roku. W realizacje tej ostatniej publikacji zaangażowany był zespół złożony  
z autora Hartmanna Schedla, nakładców Sebalda Schreyera i Sebastiana Kamer-
meistra oraz artystów Michaela Wolgemuta i Wilhelma Pleydenwurffa, którzy  
zaprojektowali i wykonali szatę ilustracyjną dzieła, to jest 1809 drzeworytów, 
spośród których część posiada znaczną wartość artystyczną. Kronika Świata osią-
gnęła wielki nakład i wydana została w dwu językach: niemieckim i łacińskim12.

Piętnastowieczna Norymberga, zwana Wenecją Północy, była miastem 
drukarzy i wydawców, z którymi współpracowali artyści tej rangi, co Albrecht 
Dürer czy Holbeinowie. Drzeworyt niemiecki, charakteryzujący się ciężką  
sylwetką grubo ciętych linii, początkowo stosowany był dość rzadko (było 
to spowodowane interesami cechów ksylografów). W 1467 roku Ulrich Hahn wy-
dał we Włoszech pierwszy druk wyposażony w drzeworytowe ilustracje wzoro-
wane na włoskich freskach. Zdobnictwo takie doskonale rozwijało się w Neapolu,  
np. ilustrowane bajki Ezopa ukazały się tam w 1485 roku u Francesco dal Tuppo. 
Książkowe drzeworytnictwo kwitło w Wenecji: styl klasycyzujący dominuje 
tam w wydawnictwach naukowych, a realizm na przykład w wydaniach Dante-
go. Drzeworytu używało się także dla zdobnictwa marginalnego i  do wykona-
nia inicjałów. Natomiast technika miedziorytu była wówczas zarezerwowana 
prawie wyłącznie dla map.

Warto nadmienić, że właściciele inkunabułów niekiedy wyposażali je róż-
nymi dodatkowymi akcydensami z odbitkami ilustracji o różnej treści, na przy-
kład dewocyjnej. Wklejki te najczęściej dołączane były na odwrociu górnej okła-
dziny; choć nie stanowią integralnej części druków, ze względu na ich niejed-
nokrotnie wielką wartość artystyczną oraz unikatowość, są traktowane jak nie-
odłączna część wydawnictwa. Jako dobry przykład można podać pochodzący  
z biblioteki kościoła Mariackiego w Gdańsku egzemplarz Leonarda de Utino  

12    W. Iwańczak, Do granic wyobraźni: Norymberga jako centrum wiedzy geograficznej i kartograficz-
nej w XV i XVI wieku, Warszawa 2005, s. 47.

4. Karta z drzeworytową 
ilustracją z Biblii wydanej 

przez A. Kobergera 
w Norymberdze w 1493 roku

(PAN Biblioteka Gdańska)
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Sermones aurei de sanctis13. Pod górną okładziną doklejono w nim odbitkę 
metalorytu z przedstawieniem cudu eucharystycznego podczas mszy od-
prawianej przez św. papieża Grzegorza I, autorstwa tzw. monogramisty D.  
Odbitka pochodzi z 1470 roku, jest więc starsza od inkunabułu i przedstawia 
ogromną wartość – jako jedyna znana na świecie zachowana odbitka tego formatu  
ze wspomnianego warsztatu. Biblioteka Gdańska przechowuje także inne przy-
kłady tego typu graficznego wyposażenia paleotypów, jak choćby osygnowany 
przez lipski warsztat Wolfganga Stöckla i odbity w 1518 roku drzeworyt przed-
stawiający układ kostny człowieka wraz z opisem. Odbitka wklejona została  
do pomnikowej edycji dzieł Awicenny z 1498 roku14.

Sygnety drukarskie, pełniące rolę marketingową i estetyczną, pojawiają  
się w 1457 roku za sprawą drukarskich oficyn Johanna Fusta i Petera Schöffera 
w ich Psałterzu Mogunckim. W XV stuleciu były one odbitkami drzeworytowy-
mi lub metalorytowymi. Przedstawiały gmerki lub wyobrażenia nawiązujące  
do nazwisk, mające być może jeszcze mocniej utrwalić w umyśle nabywcy 
i czytelnika nazwisko drukarza. Często stosowano w tym celu również formy 
quasi literackie, za pomocą których impresorzy anonsowali produkty swych 
warsztatów jako nienaganne pod względem edytorskim, tak na przykład za-
chwala Missale dominorum Teutonicorum z 1499 roku wydawca Georg Stuchs 
z Norymbergi15.

Drukarze niemieccy często stosowali sygnety o charakterze heraldycznym, 
np. w postaci tarczy zawieszonej na gałązce. Sygnety włoskich drukarzy noszą 
znamiona gmerków kupieckich, używanych jako znaki handlowe umieszczane 
na skrzyniach z towarem czy na sklepach. Są najczęściej zaprojektowane jako 
kompozycja kół i linii prostych, np. krzyży; często również nawiązują znaczenio-
wo do nazwisk drukarzy. Zdarzały się także godła nakładców, które umieszczano 
na początkowej karcie. Sygnety często rozrastały się do dużych kompozycji zaj-
mujących całą stronę, jaką wykonał paryski drukarz Jean Petit w dziele Baptisty 
Mantuanusa De suorum temporum calamitatibus, wydanym w 1499 roku16.

Wiele paleotypów wyróżnia odręczne wyposażenie w postaci inicjałów,  
często połączonych z motywem florystycznym wici roślinnej, ozdobionych wpi-
saną w inicjał postacią lub całą sceną rodzajową, nierzadko z herbem właścicie-
la. Te niewielkie, ale bardzo nieraz efektowne zabiegi artystyczne indywiduali-
zują powielony mechanicznie, identyczny dla całego wydania tekst niemalże 
tak samo jak wpisy proweniencyjne.

13    PAN Biblioteka Gdańska, sygn. XV. 963-965.

14    PAN Biblioteka Gdańska, sygn. XV. 867.

15    PAN Biblioteka Gdańska, sygn. XV.1025: Nos castigati viciorum labe caremus. / Non habet in nobis 
cretica lingua locum. / Arte sua Georgius Stöchs nos pressit in urbe / Nurnberga celebri: quem bonum 
laudat opus.

16    PAN Biblioteka Gdańska, sygn. XV. 348 adl.

Graficzne wyposażenie druków piętnastowiecznych

Inkunabuły zajmują w dzisiejszych bibliotekach i bibliologicznych bada-
niach miejsce szczególne. Ze względu na fakt, iż stanowią pomniki dawnej sztuki  
drukarskiej, zostały objęte szczegółowym opisem przy pomocy odrębnych 
metod badawczych17. Wyłączając nie ujawnione pozycje z księgozbiorów pry-
watnych, wszystkie egzemplarze wydań poszczególnych dzieł ujęto w rejestry 
centralne poszczególnych państw, a obecnie dokonuje się ich rejestracji w kata-
logach elektronicznych, które mają zasięg ogólnoeuropejski. Powstają też bazy  
gromadzące dane o poszczególnych egzemplarzach, czyli ich szczegółowy 
opis fizyczny, zwierający informacje o indywidualnej szacie graficznej i historii  
proweniencyjnej. Należy się spodziewać, że w najbliższych latach przynajmniej 
część z nich stanie się dostępna dla szerszego grona badaczy różnych dyscyplin. 
Stworzy to niewątpliwie nowe możliwości w badaniach nad początkami sztuki 
typograficznej.
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grzegorzprotasiuk

Celem niniejszego artykułu jest ukaza-
nie zapożyczeń, cytatów oraz zjawiska 
ponownego wykorzystywania płyt, jako 
metod stosowanych w sztuce graficznej.  
Do ilustracji wspomnianych zjawisk wy-
korzystane zostały przykłady ze zbiorów 
PAN Biblioteki Gdańskiej. Omawiając 
liczne zabiegi artystyczne i technologicz-
ne, wskazano na wybitne prace graficz-
ne, będące wzorcami artystycznymi dla 
mniej utalentowanych twórców. W eseju 
wskazano na dzieła twórców takich jak 
Andrea Mantegna, Albrecht Dürer, Hiero-
nymus Wierix, Aegidius Dickmann, Pieter 
Kaerr, Willem Hondius. 
Zjawisku powszechnego kopiowania i przej-

mowania najbardziej udanych motywów 
graficznych przez szerokie rzesze mniej za-
awansowanych artystów często przyświe-
cały cele komercyjne, a sprzyjała sama tech-
nologia powstawania rycin. Złożony proces 
powstawania odbitki, jako końcowego eta-
pu postępowania twórczego, powodował,  
że mogła mieć ona kilku autorów. Równo-
cześnie grafika posiada przywilej stosowania 
pojęcia oryginału na szeroką skalę, obejmu-
jącą wszystkie egzemplarze odbite pod prasą. 

Samodzielna dziedzina sztuki – grafika, 
była i jest nadal autorskim medium artystycz-
nym, a do czasu upowszechnienia się fotogra-
fii, pełniła także funkcję powielającą materia-
ły ikonograficzne o charakterze edukacyjnym.  

Słowa kluczowe: migracje tematów w gra-
fice, retusze płyt graficznych, zapożyczenia, 
Andrea Mantegna, Albrecht Dürer, Aegidius 
Dickmann, Pieter Kaerr, Willem Hondius.

This article presents borrowings, quota- 
tions and the phenomenon of the reuse 
of plates as methods used in graphic art.  
The above phenomena are illustrated with 
examples from the collections of the Gdansk 
PAS Library. A discussion of numerous artistic 
and technological measures is supplement-
ed with eminent graphic works constituting 
artistic models for less talented artists.  
The paper refers to works by such artists as 
Andrea Mantegna, Albrecht Dürer, Hiero-
nymus Wierix, Aegidius Dickmann, Pieter  
Kaerr, and Willem Hondius. 

The phenomenon of widespread copy-
ing and taking over of the most successful 
graphic motifs by large numbers of less ad-
vanced artists was often motivated by com-
mercial purposes, and was facilitated by the 
very production technology of engravings.  
Due to the complexity of the copy-making 
process as the last stage of the artistic pro-
cedure, the copy could have several au-
thors. At the same time, graphic art has the 
privilege of using the notion of an original  
on an extended scale, which covers all the co-
pies made by the press. 

Graphic art – an independent field of art, 
was and continues to be an original artistic 
medium, and until the times of the popu-
larization of photography, it was also used  
for the reproduction of educational icono-
graphic materials.  

Keywords: migration of topics in graphic 
arts, retouching of graphic plates, borrowings, 
Andrea Mantegna, Albrecht Dürer, Aegidius 
Dickmann, Pieter Kaerr, Willem Hondius.

krystynajackowska

Migracje tematów –  
migracje płyt XVI–XX w. 

Zapożyczenia, cytaty
Migrations of topics –  

migrations of plates  
between the 16th  
and 20th century.

Borrowings, quotations

fragment il. 4
Heinrich Göding Starszy, 

Alegoria powietrza,
1596 rok, akwaforta

(PAN Biblioteka Gdańska)



26 27 

Omawiając wspomniane zjawiska, skupimy się na wskazaniu licz-
nych, skomplikowanych zabiegów artystycznych i technologicz-
nych, mających na celu różnorodne przekształcenia treści dzieł 
sztuki graficznej przy pomocy środków takich jak, między inny-
mi retuszowanie płyt w celu uczytelnienia kompozycji,  retuszo-
wanie sygnatur, dokonywanie zmian kompozycyjnych i ponow-
ne odbijanie, kopiowanie fragmentów lub dokonywanie kom-
pilacji paru kompozycji na jednej płycie. Zabiegom tym najczę-
ściej przyświecały cele komercyjne, a sprzyjał sam proces tech-
nologiczny powstawania rycin1.
Grafika, jako jedyna obok medalierstwa gałąź sztuki, posiada przy-
wilej stosowania pojęcia oryginału na szeroką skalę. Obejmuje 
ono wszystkie egzemplarze odbite pod prasą. Tymczasem prze-
ciętny nakład z dawnej płyty miedziorytniczej obejmował aż kil-
kaset odbitek2. Proces powstawania odbitki, jako końcowego 
etapu postępowania twórczego, powodował, że mogła mieć 
ona kilku autorów. Pierwszym był wykonawca rysunkowego 

lub malarskiego wzoru, drugim rytownik, który przenosił ów oryginalny wzór 
na płytę w odbiciu lustrzanym. W ten sposób powstawała matryca, przy czym 
autor matrycy nie zawsze był tym, który dokonywał odbicia pod prasą. Tymcza-
sem dopiero matryca powleczona farbą i odciśnięta na karcie papieru pod prasą, 
daje odbitkę zwaną ryciną bądź pracą graficzną3.

1      Wśród polskich badaczy dawnych rycin problematykę warsztatową, rolę rycin w transmisji wzor-
ców formalnych i ikonograficznych dawnych mistrzów, podejmuje najczęściej Jolanta Talbierska. 
Por. J. Talbierska, Nowożytna grafika europejska XV-XVIII wieku. Funkcje, ośrodki, oddziaływanie, 
[w:] Inspiracje grafiką europejską w sztuce polskiej, red. K. Moisan-Jabłońska, K. Ponińska,
Warszawa 2010, s. 11-36.

2     Jolanta Talbierska podaje liczbę ok. 800 odbitek. Por. J. Talbierska, Grafika w XVII wieku w Polsce. 
Funkcje, ośrodki, artyści, dzieła, Warszawa 2011, s. 240.

3     Pojęcie grafika odnosić należy do nazwy dziedziny sztuki, natomiast dopiero rycina bądź dzieło 
graficzne stanowią jej wytwory. Por. J. Talbierska, Krytyczna teoria i terminologia rysunku i grafiki, 
[w:] Metodologia, metoda i terminologia grafiki i rysunku. Teoria i praktyka, red. nauk. J. Talbierska, 
Warszawa 2014, s. 22. Wśród plejady artystów w tej dziedzinie, wyróżnić trzeba malarzy rytowników.  
Zwano ich peintres-graveurs, a byli oni twórcami zarówno wzoru jak i rytu. Jedynie wielcy mi-
strzowie jak Albrecht Dürer, Rembrandt van Rijn, Giovanni Benedetto Baltasare Castiglione 
potrafili swoje wizje artystyczne realizować bezpośrednio na płycie, bez pierwotnego wzorca 
rysunkowego.

Celem niniejszego 
przeglądu jest ukazanie  

zapożyczeń, cytatów  
oraz zjawiska wykorzystywa-

nia płyt w celu ponownego  
odbicia jako metod  

stosowanych w sztuce  
graficznej. Esej oparty został 

na przykładach ze zbiorów  
PAN Biblioteki Gdańskiej.  

1. Rytownik nieznany, 
według Andrea Mantegni, 

 Bachanalia z Sylenem,
(fragment), XVI wiek, miedzioryt

(PAN Biblioteka Gdańska)
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Do niedawna mało ceniona, a przecież samodzielna dziedzina  
sztuki – grafika, była i jest nadal autorskim medium artystycz-
nym. Oprócz funkcji wypowiedzi artystycznej, do czasu upo-
wszechnienia się fotografii, grafika jako jedyna pełniła funk-
cje reprodukcyjne o charakterze edukacyjnym, ilustrując etapy  
poznawania świata, wydarzenia historyczne czy wizualizując 

osiągnięcia naukowe4. Obok cywilizacyjnych i kulturowych aspektów, pełniła 
ważną rolę antropologiczną, utrwalając fizyczne rysy rzeszy portretowanych 
osób i obrazujących status społeczny i osobowość.

Najstarsza technika graficzna na metalu, stosowana już w pierwszej poło-
wie XV wieku, wywodzi się prawdopodobnie z próbnych odbitek otrzymywa-
nych przy stosowaniu techniki niella w złotnictwie. Dotąd tradycyjnie uważa-
no, że technikę tę wynalazł florencki złotnik Tommas Finiguerra. Ostatnie bada-
nia wskazują jednak, że na trop możliwości wykonywania odbitek z metalowej 
płyty trafiono w pracowniach niemieckich5. Było zwyczajem, że złotnicy podej-
mowali działalność rytowniczą, jako wpisaną w ich zawód i wynikającą z jednej 
ze stosowanych przez nich technik. Przykładowo wcześni rytownicy florenccy 
bez wyjątku byli złotnikami. We Włoszech stosowano rylec grawerski, podczas 
gdy w krajach niemieckich używane były rylce złotnicze.

W tym miejscu warto zaznaczyć, że zjawisko równoległego rozwoju grafi-
ki i druku związane jest z powstaniem silnych ośrodków drukarskich, w których 
równocześnie działały także znaczące ośrodki sztuki złotniczej. W rozwoju tech-
niki rytowniczej w XV i XVI wieku przodowały Włochy, Niemcy i Niderlandy. 
We Włoszech tworzyli Antonio Pollaiuolo, Baccio Baldini, Cristofano Robetta, 
Andrea Mantegna, Marcantonio Raimondi. Mistrzami miedziorytu w Niem-
czech byli Martin Schongauer i Albrecht Dürer, w Niderlandach natomiast 
 Lucas van Leyden6.

Wśród wymienionych rytowników Andrea Mantegna (1431-1506)7 wyróż-
niał się poszukiwaniem antycznych tematów, a idąc śladem Antonia Pollaiuola, 

4     O funkcjach grafiki patrz: Wizualizacja wiedzy. Od Biblii Pauperum do hipertekstu, red. M. Kluza, 
Lublin 2011.

5    J. Catafal, C. Oliva,Techniki graficzne, tłum. M. Boberska, konsultacja i uzupełnienie tekstu 
J. Talbierska, Warszawa 2004, s. 56. Wyniki nowych ustaleń zawarł autor o inicjałach S.C. w nocie 
biograficznej: Finiguerra, Maso [i.e. Tommaso] (1426-1464), [w:] Encyclopaedia Britannica, 11th 
Edition, Volume 10, Slice 3 [Release Date: March 12, 2011], s. 377-378 (dostęp 19.11.2018).

6     J. Talbierska, Grafika europejska na przełomie XV i XVI w. Ośrodki, artyści i ich szkoły, kierunki rozwoju, 
[w:] Sztuka około 1500, Materiały sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Gdańsk listopad 1996, 
red. T. Hrankowska, Warszawa 1997, s. 279-296.

7     Rocznica pięćsetlecia śmierci Andrea Mantegny przyniosła nowe opracowania na temat twórczo-
ści artysty, wśród nich: S. Blumenröder, Andrea Mantegna – die Grisaillen. Malarei, Geschichte und 
antike Kunst im Paragone des Quattrocento, Berlin 2008 i Andrea Mantegna – impronta del genio. 
Convegno internazionale di studi (Padova, Verona, Mantova, 8-9-10 novembre 2006), a cura di R. 
Signorini, V. Rebonato, S. Tammaccaro, con la collaborazione di E. Disperdi e I. Mazzola, vol. 1-2  
(Accademia Nazionale Virgiliana di Scienze Lettere e Arti. Miscellanea, vol. 19), Firenze 2010.

2. Rytownik nieznany, 
według Albrechta Dürera,  

Czarownica na koźle i czworo putt,
XVI/XVII wiek, miedzioryt
(PAN Biblioteka Gdańska)
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przedstawiał je w monumentalny sposób8. Z jego działalno-
ścią jako rytownika łączy się obecnie jedynie siedem autor-
skich prac, z tego trzy o tematyce religijnej oraz cztery ryci-
ny mitologiczne: Bachanalia z winem (kadzią) i Bachanalia 
z Sylenem (które należy traktować łącznie) oraz dwie odrębne 
części Walki bóstw morskich. Niekiedy dołącza się do tego jesz-

cze cztery kompozycje o tematyce religijnej. Ponadto zespół 23 prac graficz-
nych łączonych dawniej z Mantegną badacze jego twórczości określają obecnie 
jako „szkoła Mantegni”9. Wśród autorskich prac o tematyce mitologicznej znaj-
dują się dwie pokazujące obrzędy na cześć boga wina Bachusa pt. Bachanalia. 
Różnią się one przede wszystkim elementem dominującym w kompozycji. 
Wcześniejszą wyróżnia kadź z winem, drugą, nieco tylko późniejszą, pijany  
Sylen. Rycina Bachanalia z Sylenem wykonana przez Mantegnę około 1475 roku 
(a na pewno przed 1494 rokiem) pokazuje wielofigurowe Bachanalia z central-
ną postacią upojonego winem Sylena, boga wegetacji i ekstatycznej radości,  
unoszonego na rękach przez dwie męskie postaci10. Kompozycję w antykizują-
cej stylizacji Mantegna wykonał w technice miedziorytu i suchej igły.
W zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej znajduje się rycina o motywie zaczerp-
niętym z kompozycji Bachanalia z Sylenem11 [il. 1]. Przedstawia ona fragment 
usytuowany na skraju lewej krawędzi kompozycji Mantegni, ukazujący męż-
czyznę dźwigającego na plecach potężną, niemal nagą partnerkę. Przed tą 
parą kroczy satyr dmący w róg. Cała grupa ukazana została w lustrzanym odbiciu, 
wobec czego zmierza w lewo, w przeciwnym kierunku aniżeli na pierwowzorze. 
W opisanym egzemplarzu ze zbiorów Biblioteki mamy do czynienia z cytatem –  
zapożyczeniem nie całej kompozycji lecz pojedynczego motywu – grupy dwóch 
postaci wziętej z Bachanaliów z Sylenem. Pojawia się tu także element kompila-
cji. Postać satyra dmącego w róg nie ma bowiem analogii w rycinach Mantegni 
o tematyce mitologicznej. Być może jest to jeden z wielu szkiców artysty, które 
były przenoszone na płyty przez rytowników z jego kręgu12. Wzory rysunkowe 
i ryciny, jak i malarska twórczość Mantegni, były bardzo cenione i częstokroć 
kopiowane13. Można sądzić, że wykonanie omawianej kompozycji ze zbiorów

8     Katalog rycin Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Miedzioryty z XV w., oprac. M. Pokorska, 
uwagi o znakach wodnych oprac. K. Krużel, Wrocław-Warszawa-Kraków 1997, s. 9-10, 47-48.

9    O historii atrybucji rycin związanych z Mantegną patrz: J. Zucker, Mantegna and his school, [w:] 
Early Italian Masters,„The Illustrated Bartsch” vol. 25 (formerly 13), part 2 – Commentary, New 
York 1984, s. 73-78; Małgorzata Pokorska określiła te ryciny jako pochodzące z „kręgu Mantegni”.  
Por. Katalog rycin... Miedzioryty z XV w...., s. 47.

10   Na temat źródeł inspiracji Mantegny tematyką mitologiczną por. Katalog rycin... Miedzioryty  z XV 
w....,s. 48-50.

11    PAN Biblioteka Gdańska, nr inw. 981; miedzioryt, wycisk płyty: 23,5 × 17,1 cm; po konserwacji,  
z nowymi marginesami (w zbiorach Biblioteki przed połową XIX wieku).

12    J. Zucker, Mantegna and his school…, s. 76-78.

13    Wśród najwcześniejszych prac Albrechta Durera znajduje się rysunek piórkiem i atramentem 
stanowiący kopię połowy kompozycji Bitwa bogów morskich oraz rysunkowa kopia Bacha-
naliów z Sylenem wykonana w 1494 roku, przechowywana obecnie w wiedeńskiej Albertinie. 
Por. J. Zucker, Mantegna and his school…, s. 76; Katalog rycin... Miedzioryty z XV w...., s. 51.

3. Rytownik nieznany, 
według Albrechta Dürera, 

Tarcza z czaszką, 
XVI wiek, miedzioryt

(PAN Biblioteka Gdańska)



32 33 Migracje tematów – migracje płyt XVI–XX w. Zapożyczenia, cytaty

Biblioteki nastąpiło w XVI wieku. Świadczy o tym przedew-
szystkim zastosowanie na znacznej powierzchni grafiki krzyżu-
jących się linii szrafirunku, to jest techniki stosowanej dla spotę-
gowania światłocienia. Ten typ przecinających się kresek tylko 
sporadycznie zdarza się w późniejszych pracach Mantegni14. 

Ponadto, pomiędzy oryginałem a odbitką biblioteczną widoczne są różnice 
w fizjonomii kobiety patrzącej na widza. Zmianie uległo także tło (tu występu-
ją trawy, nie zaś krzewy winnej latorośli – jak ma to miejsce na pierwowzorze) 
oraz topografia, w jakiej została umieszczona scena. Satyr wychodzi z wody 
na skrawek inaczej ukształtowanej ziemi, a modelunek sylwetek postaci i dra-
perii różni się także od ryciny mistrzowskiej. Kompozycja biblioteczna obwie-
dziona została kreską, co świadczy o zamkniętej całości, pomimo, iż ręce satyra 
i fragment rogu nie znalazły się w obrębie jej kadru. W prezentowanym  
egzemplarzu uszkodzeniu uległ jedynie lewy, górny narożnik, który został ucię-
ty. Nie wiadomo, czy jej wykonawca planował skopiować dalszą część kompozy-
cji Mantegni, czy ten prezentowany fragment stanowił jedynie swoistą wprawkę.  
Wydaje się jednak, że kopiowany fragment powstał w Italii.

Na północy Europy niewiele później działał artysta Albrecht Dürer (1471-1528), 
o wielkiej sile oddziaływania porównywalnej z Mantegną i równie wielkim wpły-
wie na dalszy rozwój grafiki. Działalność graficzną Dürer rozpoczął od roku 1495, 
po powrocie ze swojej pierwszej podróży do północnej Italii. Założył w tym 
czasie w rodzinnej Norymberdze pracownię umożliwiającą mu produkcję gra-
ficzną. Lata 1495-1520 (w tym drugi pobyt w Italii od 1505 do 1507 roku) przynio-
sły najbardziej znaczące efekty tej działalności15. Wśród nich znalazła się nielicz-
na grupa grafik związana tematycznie z przedstawieniami czarownic (wiedźm).  
Wśród nich najbardziej złożoną pod względem kompozycyjnym oraz zawartych 
symbolicznych treści jest przedstawienie ukazujące Wiedźmę na koźle i cztery 
putti16. Kopia wymienionej realizacji miedziorytniczej Dürera znajduje się zbio-
rach Biblioteki Gdańskiej17 [il. 2]. Kopista oznaczył swoją pracę monogramem LvK 
w ligaturze. Oznaczona monogramem rycina przedstawia kompozycję niemiec-
kiego artysty w lustrzanym odbiciu. Od pierwowzoru różni się także licznymi, 
drobnymi zmianami w kształtowaniu elementów kompozycji, świadczącymi 

14    Mantegna, jak wiadomo, dla zwiększenia światłocienia stosował obok miedziorytu suchą igłę, 
która na grafice bibliotecznej nie jest zauważalna.

15    M. Macharska, Wstęp, [w:] Katalog rycin Biblioteki Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. Szkoła nie-
miecka XV i XVI w., oprac. Maciej Bóbr, K. Krużel, red. M. Macharska, Wrocław-Warszawa-Kraków-
Gdańsk-Łódź 1987, s. 19, 23.

16   Judith Venjakob przedstawiła różne interpretacje badaczy konkludując, iż dotąd nie udało się 
przekonywująco objaśnić alegoryczności kompozycji. Por. J. Venjakob, Albrecht Dürer, Die Hexe, 
ca 1500, [w:] Historicum.net, Heft 4, 2012, szp. 46-78, https://www.historicum.net/persistent/old-
purl/9769 (dostęp 14.10.2017).

17    PAN Biblioteka Gdańska, nr inw. 788, miedzioryt, 11,2 × 7,1 cm , papier żeberkowy, rycina po kon-
serwacji, stan dobry (w zbiorach Biblioteki przed połową XIX wieku).

4. Heinrich Göding Starszy,
Alegoria powietrza,

1596 rok, akwaforta
(PAN Biblioteka Gdańska)
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5. Aegidius Dickmann, 
karta tytułowa albumu 

Praecipuorum locorum 
et aedificiorum…

z widokiem ogólnym Gdańska, 
1617 rok, akwaforta

(PAN Biblioteka Gdańska)
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o wykonaniu odrębnej płyty. Nie wpłynęło to na wydźwięk całości. Świat w kom-
pozycji Dürera i w omawianej odbitce został pod względem moralno-religijnym 
przedstawiony przewrotnie – „do góry nogami”. Oto kozioł unosi się w powie-
trzu w przeciwnym kierunku do tyłem siedzącej na nim wiedźmy jak i jej rozwia-
nych włosów. Zarówno atrybut wiedźmy – wrzeciono, jak i postać kozła zwią-
zane z są z luxurią (lubieżnością), zawiścią i odstępstwem od norm moralnych18. 
Tym symbolom przeciwstawiony został krąg czterech uosabiających niewinność 
uskrzydlonych cherubinów (putti), poruszających się na skraju wody i jałowej 
ziemi. To skontrastowanie zapewne związane jest z niewinnością, cnotliwością 
i bliskością Boga. W postaciach kozła i wiedźmy unoszącej się w górze interpre-
tatorzy grafiki dopatrują się zapożyczeń Dürera od Mantegni w zakresie sym-
boliki invidii, wyrażającej złe skłonności i żądze ludzkie. Symbolika kompozycji 

ma więc charakter wybitnie moralizujący19.
Rysunki, prace rytownicze i drzeworytnicze Dürera stosunkowo 
wcześnie stały się przedmiotami pożądania innych artystów 
i kolekcjonerów, a co za tym idzie – także obiektami podlega-
jącymi kopiowaniu. Tu warto wspomnieć, że na przykład w ro-
dzinie braci Johanna, Antoniego i Hieronymusa Wierixów –  
znanych rytowników niderlandzkich – znajdował się zbiór  
rysunków Dürera20. Aby określić bliższą datę wykonania oma-

wianej kopii ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej, należałoby rozszyfrować wspo-
mniany monogram artysty LvK. Kopia zapewne powstała w drugiej połowie 
XVI stulecia lub na przełomie XVI i XVII wieku. Powstanie opisywanej grafiki 
być może należałoby łączyć z ćwiczeniami, jakie prowadzono w warsztacie 
braci Wierixów. Na egzemplarzu bibliotecznym można zauważyć brak pew-
ności i precyzji w prowadzeniu kreski, tak charakterystycznych dla orygina-
łu, a także zabrudzenie powierzchni odbitki będące dość typowym objawem  
braku wprawy początkującego rytownika.

Kolejne dzieło Albrechta Dürera, znane pod nazwą Tarcza herbowa z czaszką, 
datowane na 1503 rok i powstałe przed drugim wyjazdem artysty do Italii mu-
siało być także przedmiotem zainteresowania zbieraczy21. Było bowiem kil-
kukrotnie odbijane z oryginalnej płyty, a także kopiowane aż do XVII wieku22. 

18    J. Venjakob, Albrecht Dürer, Die Hexe, …, 2012, szp. 46-78.

19    Tamże, szp. 52.

20   M. Adamska, Katalog grafiki ornamentalnej z wieku XVI w zbiorach Gabinetu Rycin Biblioteki 
Naukowej PAU i PAN wKrakowie, Kraków 2017, s. 127. Także Aegidius Sadeler został wezwany przez 
Rudolfa II do Pragi, gdzie wykonywał na zlecenie cesarza kopie rycin Dürera, por. I de Ramaix, 
Justus Sadeler, The Illustrated Bartsch” vol. 73, part 2, New York 2012, s. VII.

21    K . Jackowska, Albrecht Durer (1471-1528), późniejsza odbitka lub kopia, Tarcza herbowa 
z czaszką, [w:] Jak żywa jest martwa natura? Przykłady martwych natur i scen animalistycznych 
w nowożytnej sztuce europejskiej, Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku. Katalog wystawy, 
red. nauk. B. Purc-Stępniak, Słupsk 2006, s. 77; M. Adamska, Katalog grafiki…, s. 30-31, 126-127.

22   Tamże, s. 127, wskazuje na wykorzystywanie w warsztacie braci Wierixów kompozycji Dürera jako 
ćwiczeń w technice graficznej młodych rytowników.
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Tematy podjęte we wspomnianym dziele, szczególnie popularne w omawianym 
kręgu kulturowym około 1500 roku, ale aktualne także w czasach późniejszych, 
to „niedobrana para”, „śmierć i dziewczyna” oraz „dziki mąż”. Skupienie ich 
w jednej kompozycji graficznej było bez wątpienia niezwykle atrakcyjne  
artystycznie i posiadało także duży potencjał komercyjny. Wszystkie wymie-
nione motywy zostały integralne złączone w przekonywującej interpretacji  
Elfride Scheil23. Egzemplarz ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej jest zapewne od-
biciem z oryginalnej płyty wykonanym w XVI wieku24 [il. 3]. Posiada wszystkie 
atrybuty wskazane przez Magdalenę Adamską, w tym także liczbę pięciu  
guzów na łączeniu hełmu z przyłbicą w przedniej części oraz zachowaną czę-
ściowo ramkę obramiającą kompozycję,25. Jednak lico papieru jest w wielu miej-
scach przetarte, a krawędzie zostały przycięte z drobnymi ubytkami kompozycji.

23   Tamże, s. 30-31, 126-127.

24   PAN Biblioteka Gdańska, nr inw. 1252, miedzioryt, papier żeberkowy, przycięty wzdłuż krawędzi, 
wymiar całości 21,5 x 15,1 cm, destrukt, o popękanym w wielu miejscach papierze, przetarciach 
papieru na licu u dołu sukni i w prawym górnym rogu, po konserwacji całość podklejona cienką 
bibułką.

25   M. Adamska, Katalog grafiki..., s. 127.
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Ze świata po części jeszcze gotyckiego, przenieśmy się teraz do drugiej 
połowy XVI wieku, kiedy to na dworach Rudolfa II w Pradze i w Wiedniu pa-
nował przewrotny i wyrafinowany styl manierystyczny. Urodzony w Mediola-
nie Giuseppe Arcimboldo (1527-1593), malarz działający dla cesarza Rudolfa II, 
a także na dworze w Mediolanie, tworzył kompozycje alegoryczne o grote-
skowym charakterze. Składały się one z elementów martwej natury ułożo-
nych na kształt twarzy, postaci lub scen. Najbardziej znane są jego kompo-
zycje przedstawiające cztery żywioły, cztery pory roku czy postać ogrod-
nika i bibliotekarza26.Twórczością tego włoskiego artysty zainspirował się 
Heinrich Göding Starszy (1531-1606), malarz, miniaturzysta i rytownik działa-
jący na dworze elektora saskiego w Dreźnie27. Jego kompozycja miedzioryt-
nicza przedstawiająca Ptasznika jako alegorię powietrza w zbiorach Biblioteki 
Gdańskiej jest z gruntu transpozycją pomysłu Arcimbolda28 [il. 4]. W rycinie 
saskiego artysty znalazła się jeszcze nuta moralizatorska. Dwuwiersz zamiesz-
czony pod kompozycją skierowany do tych co chcą łapać ptaki, zawiera bowiem 
radę, by spojrzeli na pastucha mającego na swojej głowie ptaków pod dostat-
kiem. Kompozycja ma charakter satyryczny, prześmiewczy wobec osób ugania-
jących się za ptaszkami. Przedstawienie łapania ptaków w malarstwie niderlandz-
kim stanowiło alegorię gry miłosnej. Myśliwy był zalotnikiem, a zastawianie sideł  
na ptaszki rozumiano jako łapanie w sidła młodych dziewcząt29.

Inny aspekt działalności rytowników uwidacznia się w odbiciach płyty 
z przedstawieniem Alegorii Prawości (pobożności) atakowanej przez 
czterech wrogów pochodzącym z 1580 roku30. Inwentorem tej kompozy-
cji był Marten de Vosz (1532-1603), zaś autorem ryciny Hieronymus Wierix, 
(1553-1619), który wykonał także odbitki. Treścią kompozycji jest ukaza-
nie zwycięstwa prawości (pobożności) w czterech pojedynkach z sza-
tanem przedstawionym w czterech wcieleniach: Diabła, któremu towa-
rzyszy ogień piekielny, Pani Świat z bogactwami, Śmierci wypuszczającej 
strzałę i Fałszywego Anioła z ogonem szatana. Nowa Pobożność, podejmu-
jąca drogę krzyża Chrystusowego, doskonaląc się w cnocie dzięki łasce  

26   G. Maiorino, The Portrait of Eccentricity: Arcimboldo and the Mannerist Grotesque, The Pennsylvania 
State University Press 1991.

27   U. Thieme, F. C. Willis, Allgemeines Lexikon der bildenden Künstler, Bd. 14, Leipzig 1921, s. 304-305; 
K. Jackowska, Heinrich Göding Starszy (1531-1606), Ptasznik jako alegoria powietrza, [w:] Jak żywa 
jest martwa natura…, s. 21.

28   PAN Biblioteka Gdańska, nr inw. 1892, akwaforta, papier żeberkowy, wym. 26,3 × 18,2 cm, przy-
cięte wszystkie krawędzie, po konserwacji podklejona cienką bibułką.

29   J. Michałkowa, Jean-Baptiste Greuze (1725-1805), Gitarzysta, [w:] Ars Emblematica. Ukryte znaczenia 
w malarstwie holenderskim XVII w. Muzeum Narodowe w Warszawie. Katalog wystawy, Warszawa 
1981, s. 72, poz. 7; L. Brusewicz, Elias Vonck (1605-1662), Stragan z warzywami i dziczyzną, [w:]
Ars Emblematica…, s. 106-107, poz. 31.

30   B. Kniping, De Iconografie van de Contra-Reformatie in de Nederlanden, t. 1, Hilversum 1939, s.126, il. 83.
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Bożej, odrzuciła bogactwa i naturę przemijającego świata31. 
Odbitka graficzna z tej płyty, będąca w zbiorach Biblioteki 
Gdańskiej, pokazuje, że nastąpił retusz na płycie. Polegał on 
na wytarciu sygnatury rytownika Hieronima Wierixa i zastą-
pieniu go nazwiskiem Adriana Collaerta (ok. 1560-1618) – jako 
tego, który dokonał zmiany (retuszu) na płycie, a następnie 
odbił ją jako stan II32. Stan I grafiki, wraz z moralizującym na-
pisem u dołu kompozycji (obciętym na egzemplarzu biblio-
tecznym), można zobaczyć na witrynie internetowej Biblioteca 

Nacional de Portugal w Lizbonie33, a stan IV reprodukowany jest w katalogu 
Manier, Mythos und Moral34.

Omawiając migracje tematów i płyt, warto sięgnąć także do portretów, jako 
przedstawień bodaj najpopularniejszych w sztuce grafiki. Jest to dla nas temat 
tym ważniejszy, jako że przynoszący obserwacje z punktu widzenia antropo-
logicznego i umożliwiający wgląd w kondycję psychofizyczną przedstawicieli 
dawnych społeczeństw.

Przedstawienie tego jakże bogatego tematu zacznijmy od ciekawego przy-
kładu transpozycji obramienia podwójnego, graficznego portretu malarzy  
Petera Rubensa i Antona van Dycka, będącego dziełem rytownika Paula 
Pontiusa (1603-1658). Wspomniane obramienie zostało przetransponowane 
i użyte w portrecie Marii (1626-1660), córki Karola I króla Anglii i żony księcia  
orańskiego Wilhelma II. Niewielki portret Marii odbijał rytownik flamandzki 
Frederik Bouttats Młodszy (1610-1676), być może po jej przybyciu do Republi-
ki w 1642 roku. Pierwowzór dla oprawy portretu – dzieło jednego z najwybit-
niejszych miedziorytników ze szkoły Rubensa Paula Pontiusa35, cechuje pompa 
barokowego przepychu podkreślającego sławę i gloryfikującego obu artystów.  
Nieznany nam rytownik odbitki graficznej ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej,  
pragnąc nadać odpowiednią oprawę portretowi Marii, zapewne po objęciu 
przez jej męża funkcji namiestnika Republiki Zjednoczonych Prowincji  
Niderlandzkich (1647), sięgnął po inspirację z najlepszych wzorców artysty- 
cznych36. Przy wyborze owej inspiracji nie bez znaczenia była zapewne 

31   K. Jackowska, Autor nieznany, według Maartena de Vos (1532-1603), odbijał Adriaen Collaert 
(1560-1618),Alegoria Pobożności atakowanej przez występki, [w:] Jak żywa jest martwa natura..., s. 81.

32   PAN Biblioteka Gdańska, nr inw. 1883, miedzioryt, papier żeberkowy, wym. 25,7 × 33,8 cm, przy-
cięte wszystkie krawędzie, brak części tekstowej pod kompozycją.

33   https://www.europeana.eu/portal/enrecord/92039/BibliographicResource_1000126240167.h/ 

34   Manier, Mythos und Moral. Niederländische Druckgraphik um 1600 aus den Beständen der Staats – 
und Universitätsbibliothek Hamburg, hrsg. v. I. Wenderholm, Hamburg 2014, Julia Kölle, Tugenden, 
s. 236.

35   Paul Pontius rytował według Erasma Quellijna, por. J. Becker, Amor vincit omnia, „Simiolus” 18 nr 3 
(1988), (18),s. 147; Szkoła graficzna Rubensa. Katalog rycin ze zbiorów Gabinetu Rycin BUW, oprac.
 E. Budzińska, Warszawa 1975, s. 42.

36   PAN Biblioteka Gdańska, nr inw. 1086, miedzioryt, papier żeberkowy, wym. 29,2 × 21,9 cm.
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głośna, malarska działalność van Dycka na dworze Karola I. Co znaczące, skrom-
ny portret Marii został odbity z płyty innej aniżeli otaczająca go rama. Z pierwo-
wzoru zapożyczone zostały symbole dotyczące sławy i władzy. Z kolei dodane  
zostały owoce granatu znajdujące się pośród naręczy kwiatów, stanowiące alu-
zję do spodziewanej prokreacji przedłużającej ciągłość linii książąt orańskich37.

Przejdźmy teraz do gdańskiego środowiska artystycznego, w którym 
również obecne były omawiane tu praktyki zapożyczeń i migracje tema-
tów. Tu działał, co prawda krótko, z urodzenia gdańszczanin, lecz wykształ-
cony w Niderlandach Aegidius Dickmann (1591  – około lub po 1624)38, 
artysta rytujący według własnych wzorów (paintre-graveur). Skupienie 
w jednym ręku obu umiejętności należało wówczas w Gdańsku do rzadkości.  
Zachowane wiadomości o życiu i biografii artystycznej Dickmanna są nikłe39. 

37   K. Jackowska, Portret Marii (1626-1660),córki Karola I, króla Anglii, żony księcia orańskiego Wilhelma II, 
[w:] Jak żywa jest martwa natura?...,s. 83.

38   J. Pałubicki, Malarze gdańscy. Malarze , szklarze, rysownicy i rytownicy w okresie nowożytnym 
w gdańskich materiałach archiwalnych, t. 2: Słownik malarzy, szklarzy rytowników i rysowników, 
Gdańsk 2009, s.161.

39   Najważniejsze informacje dotyczące losów Dickmanna odnalazł O. Günther, Die älteste Samm-
lung von Danziger Ansichten, „Zeitschrift des Westpreussischen Geschichtsvereins” Bd. 41 (1900), s. 
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Powodowało to w przeszłości jak i obecnie powstawanie wielu sprzecznych  
hipotez40. Artysta za zgodą Rady Miasta Gdańska wykonał graficzny album 14 
widoków przedstawiających okazałe place, budowle i plan miasta wraz z małym 
widokiem ogólnym umieszczonym na karcie tytułowej – zachowany w Bibliote-
ce Gdańskiej41 [il. 5]. Oprócz tego niezwykłego albumu wykonał, także za zgodą 
władz miasta uwspółcześniony, wielkoformatowy (odbity z siedmiu płyt) widok 
ogólny Gdańska42 [il. 6]. Odbite po raz pierwszy w Gdańsku prace Dickmanna 
nie znalazły szczególnego uznania w oczach Rady, co spowodowało, że nie uzy-
skał on spodziewanych gratyfikacji. Wobec czego artysta wyjechał do Amster-
damu, zapewne około 1617/1618 roku. Tam sprzedał siedem płyt składających 
się na wielkoformatowy widok Gdańska jak i płyty do albumu. Ich nabywca –  
Pieter van der Keere, rytownik i wydawca holenderski43, dokonał retu-
szy w warstwie informacyjno-zdobniczej na płytach wielkiego widoku 
Gdańska oraz skrócił całą kompozycję odrzucając ostatnią płytę od prawej. 
Następnie opublikował ten widok w Amsterdamie w roku 161844. W retuszo-
wanych miejscach wykorzystał fragmenty z wspomnianego małego wido-
ku Gdańska – to jest karty tytułowej albumu Dickmanna45. Widzimy więc po-
wtórzone wizerunki dwóch par małżeńskich – burmistrza Hansa Speymanna 
wraz z małżonką (prezydującego burmistrza miasta w 1617 roku) oraz 
niezidentyfikowanego przedstawiciela młodej generacji Rady, także z żoną [il. 7]. 
Równie warte podkreślenia jest przeniesienie łacińskiej inskrypcji z tablicy 
proscenium małego widoku do kartusza widoku wielkoformatowego46[il. 8]. 

192-193; po II wojnie światowej powtórzył je E. Bahr, Aegidius Dickmann und das Danziger Stadtbild 
um 1617, Lüneburg 1979, s. 11. Por. K. Jackowska, Ikonografia Zielonej Bramy, [w:] Zielona Brama 
w Gdańsku, red. J. Pałubicki, Gdańsk 2004, s. 39-40; K. Jackowska, H. Bartoszewska-Butryn, Między 
oryginalnością a powtórzeniem. Refleksje nad graficznymi widokami Gdańska z XVI i XVII wieku, 
[w:] Metodologa, metoda i terminologia grafiki i rysunku. Teoria i praktyka, red. nauk. J. Talbierska, 
Warszawa 2014, s. 299-301.

40   Jolanta Talbierska charakteryzując twórczość Aegidiusa Dickmanna nie uwzględniła niemiec-
kich badaczy oraz kolekcji PAN Biblioteki Gdańskiej. Por. J. Talbierska, Grafika XVII wieku w Polsce... 
s. 71-73.

41    PAN Biblioteka Gdańska, nr inw. Gr AL. 4091/1, akwaforta, papier żeberkowy z filigranem, wym. 
17,5 × 30 cm. Por. F. Schwarz, Danzig im Bilde. Katalog der Danziger Stadtbibliothek, Bd. 6, Danzig 
1913, s. 49-50, poz. Z IV 1201-1203, Z IV 1209.

42   Jedyne znane odbicie tego widoku znajduje się w Bibliotece Królewskiej w Sztokholmie, wym. 
53,7 ×  258 cm, por. K. Jackowska, H. Bartoszewska-Butryn, Miedzy oryginalnością a powtórzeniem..., 
s. 299. Odbicie to reprodukowane jest w całości w: E. Bahr Aegidius Dickmann und das Danziger 
Stadtbild um 1617, Lüneburg 1979, po s. 34. W zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej znajduje się fo-
tografia oryginału wykonana w sześciu częściach, około 1984 roku, nr inw. Gr Rp 5158/3 (a – f).

43   A. Zięba, Iluzja a realizm. Gra z widzem w sztuce holenderskiej 1580-1660, Warszawa 2005, s. 292 i 298.

44   Odbicie widoku znajduje się w Germanisches Nationalmuseum w Norymberdze, wielkość ryci-
ny: 42,4 x 212,5 cm, SP 568-71. W zbiorach PAN Biblioteki Gdańskiej znajduje się fotografia orygina-
łu w czterech częściach, wykonana w 1969 r., PAN Biblioteka Gdańska nr inw. Gr Rp 5158/3 [a – d].

45   K. Jackowska, Aegidius Dickmann (około 1595 – po 1648 [po 1624]) wydanie III, odbijał Frederick de Witt 
(1630-1706), Widok ogólny Gdańska z Góry Gradowej (Grodziska), [w:] Jak żywa jest martwa natura?..., 
s. 86-87.

46   W tym miejscu autorka pragnie skorygować swoją wcześniejszą interpretację tej ryciny,  
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Treść tej inskrypcji związana jest z funkcją Gdańska, metaforyczne 
porównanego do dworu Cerery (rzymskiej bogini płodów rolnych), 
zaopatrującego w żywność liczne ziemie. Według tejże inskryp-
cji, obok funkcji spichlerza, Gdańsk został opisany jako siedziba 
Pallady (przydomek bogini Ateny), greckiej bogini mądrości, opie-
kunki miast, oraz Feba (przydomek boga), greckiego boga piękna, 
patrona sztuk. Obydwa te bóstwa, wskazywać mają na wagę spo-
łeczną i rolę nauki i sztuki w Gdańsku w walce z barbarzyństwem 

i złem. Tak zatem owo barbarzyństwo unicestwione zostało przez właściwą po-
litykę miasta (dzięki opiece Ateny), o czym zaświadcza odcięta głowa Meduzy 
w tarczy. Głowa Meduzy47 miała odstraszać wrogów Gdańska, a przez połącze-
nie łańcuchem z rogiem obfitości pilnować dóbr – podstawy egzystencji mia-
sta. W wyobrażeniu głowy Meduzy leżącej na tarczy zapewne upatrywać można 
symbolu pokonanych wrogów wewnętrznych i zewnętrznych Gdańska (przyna-
zmniej intencjonalnie). Nadmienić przy tym należy o roztropności władz miasta, 
ukazanej w symbolice lustra leżącego przy rogu obfitości jako atrybutu Prudentii.

Późniejsze losy płyt Dickmanna wskazują, że nawet na konkurencyjnym 
rynku holenderskim prace tego artysty były stosunkowo atrakcyjne. Dowodzą 
tego częste zmiany właścicieli płyt i kolejne stany odbitek. Album widoków 
Gdańska odbito w Republice Zjednoczonych Prowincji dwukrotnie: w 1625 oraz 
po 1648 roku, a wielkoformatowy widok miasta, poza wskazanym rokiem 1618, 
jeszcze około 1620 i w 1643 roku, dokonując dalszych retuszy w sygnaturach 
i partiach informacyjno-dekoracyjnych, jednocześnie pozostawiając warstwę 
zabudowy miejskiej bez ingerencji48.

Dalsze upowszechnienie wielkoformatowego widoku Gdańska związane 
jest z głębiej idącymi przeobrażeniami, dokonanymi przez Matthäusa Meriana, 
szwajcarskiego rytownika i wydawcę. Przystosował on wielkoformatowy wi-
dok do komercyjnych potrzeb, rytując nową płytę o znacznie mniejszych roz-
miarach, zachowując jednak ogólną treść przedstawienia i profil miast49[il. 9]. 
Widok ten ukazał się po raz pierwszy w 1641 roku. Szybko stał się on utrwalo-
nym w europejskiej świadomości społecznej, kanonicznym portretem Gdańska, 

w publikacji Jak żywa jest martwa natura..., s. 86-87oraz w artykule Między oryginalnością a powtó-
rzeniem..., s. 302-303, uwzględniwszy szerzej inskrypcję w tłumaczeniu dr. Romana Dzięgielew-
skiego, któremu wyraża tu podziękowanie: Zaopatrujesz liczne ziemie w dobrą żywność /Stąd 
mówią, że jesteś na ziemi dworem bogini Cerery. /Zasłużenie, gdyż tobie ofiarowuje swe dary w rogu. 
/ Boska Cerero, dawaj bogactwo przynoszące obfitość. /Nie podoba Ci się gnuśny motłoch, /który 
unika sztandarów uczonej Pallady. / Niszczysz barbarzyństwo, dobywszy miecza godzisz w Meduzę 
/ bo pragniesz, by wszędzie osiedlał się Feb.

47   Meduza, spośród trzech sióstr Gorgon, miała mieć najbardziej przerażający wygląd.

48   O dalszych odbiciach płyt Dickmanna por. K. Jackowska, H. Bartoszewska-Butryn, Miedzy orygi-
nalnością a powtórzeniem..., s. 300-303.

49   PAN Biblioteka Gdańska, nr inw. 4492, akwaforta, wycisk płyty 21,3 × 47,8 cm. Por. K. Jackowska,  
H. Bartoszewska-Butryn, Miedzy oryginalnością a powtórzeniem...,s. 301-302.
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44 45 Graficzne wyposażenie druków piętnastowiecznych.
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publikowanym w różnych atlasach i zbiorach widoków niemal do początku 
XIX wieku. Zależnie od zmieniającego się stylu inny kształt przybierał jedynie 
sztafaż, co można zauważyć na egzemplarzu ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej  
powstałym po 1720 roku50 [il. 10].

Na wielokrotne wykorzystanie form architektury okazjonalnej, 
zaprojektowanej i powstałej w Gdańsku, wskazują z kolei ryci-
ny przedstawiające bramy triumfalne na wjazd Ludwiki Marii 
Gonzagi do miasta w lutym 1646 roku. Poślubiona per procura 
w Paryżu małżonka króla Władysława IV Wazy, na ziemiach 
Rzeczypospolitej została po raz pierwszy oficjalnie powitana 
właśnie w Gdańsku. Wystawione wówczas trzy bramy triumfal-
ne, utrwalone w rycinach51, były tak wspaniałe, że z okazji wjaz-
du do Gdańska kolejnych królów: Jana III Sobieskiego (1677)
i Augusta II Wettina (1698) stanowiły inspirację dla wzniesie-
nia nowych budowli okazjonalnych52. Ryciny stanowiły zatem-

zarówno formę upamiętnienia wydarzenia jak i rodzaj karty wzornikowej dla  
kolejnych artystów. Jednocześnie zachowanie w Gdańsku płyt miedziorytni-
czych z 1646 roku pozwoliło na ich ponowne wykorzystanie i wykonanie w dru-
giej połowie XIX wieku nowego odbicia (bez retuszy płyt) z przedstawieniami 
wszystkich trzech bram. Tę edycję charakteryzuje znaczna linearność i ostrość 
kreski, spowodowane zapewne inną już recepturą farby oraz faktem wykona-
nia odbicia pod inną prasą53.

Próba wykorzystania wymienionych wyżej płyt zachowanych w zbiorach  
bibliotecznych została podjęta jeszcze jeden raz. W 1950 roku zezwolono zna-
nemu wówczas grafikowi Stanisławowi Roliczowi na wykonanie kolejnych  
odbitek54. Niestety wiedza na temat składu stosowanej niegdyś farby była 

50   PAN Biblioteka Gdańska, nr inw. 4491, akwaforta, kolorowanie akwarelą z epoki, wycisk płyty  
40,5 × 52,5 cm; por. K. Jackowska, H. Bartoszewska-Butryn, Miedzy oryginalnością a powtórze-
niem...,s. 301.

51   F. Schwarz, Danzig im Bilde, s. 142-143, poz.Z III 2955-2970. Por. A. Grochala, Willem Hondius 
(po 1597-1652) według projektu Georga Müncha i obrazu Adolfa Boya (1612-po 1680),Brama Triumfal-
na w Gdańsku na cześć Ludwiki Marii Gonzagi, strona wschodnia, 1646; taż, Willem Hondius…Brama 
Triumfalna…, strona zachodnia…; taż, Jeremias Falck (ok.1610-1677), według Adolfa Boya (1612-po 1680), 
kaligrafia Eliasza Noskiego (1623-przed 1668),Brama Triumfalna w Gdańsku na cześć Ludwiki Marii  
Gonzagi z Atlasem i Herkulesem, 1646; taż, Jeremias Falck… Brama Triumfalna...z Apollem i Dianą… 
[w:] Gdańsk dla Rzeczypospolitej, Katalog wystawy. Muzeum Historyczne Miasta Gdańska, red. nauk. 
J. Talbierska, Gdańsk 2004, s. 170-174, poz. I.74-I.77.

52   K. Jackowska, Peter Bock, Brama Triumfalna w formie dwóch piramid, na wjazd Jana III Sobieskiego 
do Gdańska 2 sierpnia w 1677 r., [w:] Gdańsk dla Rzeczypospolitej… ,s. 132-133, poz. I. 29a; E. Łomnic-
ka-Żakowska, rycina niesygnowana, Brama Triumfalna, na wjazd Augusta II do Gdańska 18 marca 
1698 r., [w:]Gdańsk dla Rzeczypospolitej…, s. 192-194, poz. I.97.a-j.

53   PAN Biblioteka Gdańska, nr inw. 6075, wycisk płyty 65,7 × 45 cm. O potrzebie właściwego opi-
su ryciny ze względu na retusze lub późniejsze odbicia por. J. Talbierska, Krytyczna teoria i ter-
minologia…, s. 22-24.

54   PAN Biblioteka Gdańska, nr inw. 6077, miedzioryt, wycisk płyty 65,5 × 44,7 cm.

10. Rytownik nieznany,  
według Mathäusa Meriana,  

sztafaż według Pietera Schuta 
z około 1650 roku, 

Widok ogólny Gdańska  
z Biskupiej Góry, 

około 1720 roku, akwaforta, 
 kolorowany akwarelą

(PAN Biblioteka Gdańska)
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jeszcze mniejsza, brakowało odpowiedniego papieru oraz prasy. Rezultat znacz-
nie odbiegał od uzyskanego w XIX wieku. Odbiciu brakuje ostrości kreski, a tusz  
zamazał kontury kompozycji.

W Gdańsku motyw widoku miasta często stanowił tło dla scen historycz-
nych bądź rodzajowych. W 1687 roku Peter Willer, ówczesny budowniczy miejski,  
na życzenie władz miasta wykonał rysunki architektury Gdańska mające służyć 
rytownikowi do wykonania akwafort ilustrujących kronikę miasta Rheinolda  
Curickego55. Na widoku ogólnym miasta ujętym od północnego zachodu, 
Gdańsk ukazany został z tarasu Bastionu Jerozolimskiego u podnóża Góry  
Gradowej56. Na pierwszym planie rysownik pokazał kondukt pogrzebowy zmie-
rzający na cmentarz należący do zespołu szpitalnego Bożego Ciała. Zespół wraz 
z cmentarzem usytuowany został poza linią nowożytnych wewnętrznych obwa-
łowań miasta. Gdy nieznany nam rytownik chciał ukazać dramatyczny przebieg 
pochówków podczas wielkiej zarazy, która szalała w Gdańsku w roku 1709 roku, 
sięgnął po wzór z kroniki Curickego, pokazując szerokie przedpole miasta57. 
Na przestrzeni rozciągającej się od linii fosy w kierunku cmentarza Bożego Ciała 
ukazani zostali chorzy przenoszeni w lektykach, zmarli przewożeni na wozach 
i inne dramatyczne sceny mające wówczas miejsce. W ten sposób utrwalił  
się obraz sytuacji podczas tragicznej zarazy.

Nawiązując do często spotykanych przypadków retuszy sygnatur na płytach, 
ciekawy przykład z terenu Gdańska stanowi seria sześciu symbolicznych rycin 
związanych z potopem szwedzkim w latach 1655-1660, które wykonane zostały przez  
Johanna Bensheimera na zlecenie Rady Miasta około 1660 roku58.  Ryciny stano-
wiły zapewne załącznik do petycji skierowanej przez władze miasta do kró-
la Jana Kazimierza Wazy i sejmu, wnoszącej o zwrot środków należnych mia-
stu, które Gdańsk wyłożył na obronę przed Szwedami (miały zapewne przypo-
mnieć owe dramatyczne momenty i znaczenie militarne obrony miasta w prze-
biegu wojny). Przybyły do Gdańska około 1699 roku rytownik Samuel Donnet, 
wszedłszy w posiadanie sześciu płyt, dokonał retuszy i w miejscu sygnatury 
Bensheimera (w postaci monogramu JB) wyrytował swoje nazwisko dodając 
słowo excudit (odbijał)59. Zapewne i to drugie odbicie było zleceniem miasta, 
w związku z ponownym ubieganiem się o zwrot dotąd nie zrekompensowa-
nych kosztów, tym razem skierowanym do Augusta II Wettina. Tłem politycznym 

55    R. Curicke, Der Stadt Dantzig historische Beschreibung, Amsterdam-Dantzigk 1687.

56    PAN Biblioteka Gdańska, nr inw. 5640, akwaforta, wymiary kompozycji 16,1 × 59 cm.

57    PAN Biblioteka Gdańska, nr inw. 5, akwaforta, wycisk płyty 16,3 × 33,7 cm.

58   K. Jackowska, Johanna Bensheimera seria symbolicznych rycin związanych z wojną ze Szwedami 
w latach 1655-1660, [w:] Verba volant scripta manent. Księga pamiątkowa poświęcona Janowi 
Michałowi Krzemińskiemu,red. A. Baliński, Gdańsk 2014, s. 205-229.

59   PAN Biblioteka Gdańska, nr inw. 71, nr inw. 68/1-4, sygn. Od 2860, 8°, miedzioryt, akwaforta,  
wycisk płyty: (1) 21,7 × 16,8 cm, (2) 21,5 × 16,9 cm, (3) 21,8 × 16,7 cm, (4) 21,8 × 16,6 cm, (5) 21,8 × 16,7 
cm, (6) 21,9 × 16,9 cm.
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zapewne było tu poparcie, jakiego miasto udzieliło Wettinowi a nie drugiemu 
kandydatowi – Franciszkowi Ludwikowi księciu Conti – w staraniach o polski 
tron w 1697 roku.

Na zakończenie warto przywołać kompozycję graficzną sta-
nowiącą satyrę na członka władz Gdańska, Gotthilfa Wernicka, 
będącego zarazem burgrabim królewskim. Uznawany za prze-
biegłego Wernick, będący z zawodu kramarzem, swoją ka-
rierę polityczną oparł na narastającym konflikcie pomiędzy 
Radą a Trzecim Ordynkiem. Tenże słał petycje do króla Augu-
sta III Wettina, w których wskazywał nieprawidłowości w po-
lityce Rady wobec swoich przedstawicieli. Dla uspokojenia 
sytuacji Wernick wszedł do Rady Miasta, jako jeden z kilku 
przedstawicieli Trzeciego Ordynku. Powierzono mu również 
stanowisko burgrabiego w 1754 roku. W szybkim czasie za-
gubił się w świecie polityki. Wdał się w spekulacje monetar-
ne i poniósł olbrzymie straty na dostawach dla wojsk rosyj-

skich, zadłużając się na ogromną sumę, po czym uciekł na dwór Augusta III. 
Ostatecznie król wydał go w ręce władz Gdańska. W 1762 roku stanął on przed 
sądem, który skazał go na dożywotnie więzienie w twierdzy Wisłoujście60. 
Błyskotliwą karierę i upadek obrazuje powstała wówczas rycina śmiejącego się 
ironicznie błazna, trzymającego w jednej dłoni medal z podobizną z Wernicka 
(zamówiony przez samego burgrabiego!), w drugiej zaś ośle uszy z błazeń-
skimi dzwonkami, znajdująca się w zbiorach Biblioteki Gdańskiej61 [il. 11]. 
Zamawiający ową satyryczną kompozycję wywodził się zapewne z grona  
patrycjatu miejskiego. Pierwowzór głowy błazna z igłą i oślimi uszami z dzwon-
kami był kompozycją nader często rytowaną przez artystów niderlandzkich 
i niemieckich w drugiej połowie XVI i na początku XVII wieku, jak na przykład 
przez Philipa Gallego, Hendrika Hondiusa, Aegidiusa Sadelera czy Johanna 
Bussemachera [il. 12]. Jedno z niderlandzkich przedstawień prawdopodobnie 
musiało znaleźć się w zbiorach przedstawiciela gdańskiej elity, a następnie zosta-
ło użyczone dla sporządzenia prześmiewczej podobizny Wernicka, w której igłę  
zastąpiono medalem skazanego.

Na zakończenie przeglądu przykładów prac graficznych wybitnych artystów, 
będących wzorcami dla mniej utalentowanych twórców, należy podkreślić  
powszechność zjawiska kopiowania i przejmowania najbardziej udanych 
motywów w sztuce graficznej. Wynikało ono ze stosunkowej łatwości powiela-
nia grafiki oraz faktu, iż wytworzenie przedstawień było w tej technice znacznie 
tańsze niż w przypadku malarstwa. Jednocześnie na rynku dzieł sztuki istniał  

60   E. Kizik, Trzeci Ordynek. Z dziejów gdańskiej opozycji mieszczańskiej od drugiej połowy XVI do 
schyłku XVIII w., [w:] Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo Gdańska od średniowiecza 
po współczesność, red. S. Bykowska, E. Kizik, P. Paluchowski, Gdańsk 2015, s. 67-80.

61   PAN Biblioteka Gdańska, nr inw. 6435, miedzioryt, akwaforta, wycisk płyty 31,9 × 22,3 cm.  
Opis medalu wybitego w złocie, srebrze i brązie zachował się w AP w Gdańsku. Por. E. Kizik, Trzeci 
Ordynek..., s. 78 (tam też literatura dotycząca medalu).

11. Rytownik nieznany,  
Satyra na Gotthielfa Wernicka, 

około 1762 roku, 
miedzioryt, akwaforta

(PAN Biblioteka Gdańska) 
12. Rytownik nieznany,  

Głowa błazna, E. Bock, 
Die Deutsche Graphik,  

München 1922, s. 238  
(przypisywana 

 Aegidiusowi Sadelerowi)
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bardzo duży popyt na tego rodzaju produkty artystyczne. Ten ostatni spowo-
dowany został zarówno atrakcyjnością wizualną osiągniętą przez techniki gra-
ficzne, jak i możliwością masowego oddziaływania na społeczeństwo, w celu 
propagowania idei przyświecających zleceniodawcom artystów.
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Paul Pater’s 1710 publication of his mono-
graph De Germaniae miraculo optimo, max-
imo, typis literarum, earumque differentiis, 
dissertatio (Dissertation on the best and the 
greatest miracle of Germania – the fonts 
and the differences between them) was one 
of the elements of comprehensive profes-
sional education offered to young Gdansk  
citizens by the author himself – a professor  
of the Academic Gymnasium in Gdansk. 

The treaty in question presents the history 
of typography, and brief descriptions of the 
most important printers, and focuses on the 
technical aspects of the art of printing. The text- 
book was used by Pater’s students as an edu-
cational aid.

Dedicated to the Council of the City of Gdansk, 
the monograph was probably published  
in Pater’s private printing house, although 
there is no mention about it in the imprint.  
The above would be a proof of the printing 
house’s extensive technical possibilities, as 
shown in the use of a variety of typefaces(Latin, 
Greek, and Oriental ones) and copperplate 
initials.

Keywords: Paul Pater, old print, Gdansk 
printing industry, typography, history of print.

Wydanie w 1710 roku przez Paula Patra 
monografii De Germaniae miraculo opti-
mo, maximo, typis literarum, earumque 
differentiis, dissertatio (Dysertacja o naj-
lepszym i największym cudzie Germanii – 
czcionkach i różnicach między nimi) było 
jednym z elementów kompleksowego 
kształcenia zawodowego, jakie zapropo-
nował młodym gdańszczanom ów pro-
fesor Gdańskiego Gimnazjum Akademic-
kiego. W omawianym traktacie przedsta-
wił historię typografii, pokrótce przedsta-
wił sylwetki ważniejszych drukarzy oraz 
skupił się na technicznych aspektach 
sztuki drukarskiej. Podręcznik wykorzy-
stywany był jako pomoc naukowa przez 
uczniów Patra.

Dedykowana Radzie Miasta Gdańska 
monografia prawdopodobnie została 
wydana w prywatnej drukarni Patra, jak-
kolwiek nie ma o tym wzmianki w adre-
sie wydawniczym. W takim wypadku by-
łaby dowodem na szerokie możliwości 
techniczne owej oficyny, o czym świad-
czy użycie różnorodnych krojów czcionek 

(łacińskich, greckich, orientalnych) oraz mie-
dziorytowych inicjałów.

Słowa kluczowe: Paul Pater, stary druk, dru-
karstwo gdańskie, typografia, historia druku.
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Od momentu wyna-
lezienia sztuki drukarskiej 

pracowało w Gdańsku  
kilku wyróżniających  

się drukarzy. Warto tu 
wspomnieć o Wilhelmie  

Guillemothanie, który 
na początku XVII wieku 

przełamał monopol dru-
karski w mieście, czy też  

o Andreasie Hünefeldzie,  
który ściśle współpracował 

między innymi  
z Janem Heweliuszem1.

1     Na temat drukarni Guillemo-
thana oraz Hünefelda patrz 

1Dodatkowo w mieście na przestrzeni wieków istniało kilka dru-
karni prywatnych2. Tego typu oficynę posiadali między inny-
mi wybitni naukowcy żyjący w XVII wieku – wspomniany już 
astronom Jan Heweliusz oraz botanik Jakob Breyne, a także 
Paul Pater3 – pedagog, drukarz, uczony4.

Paul Pater urodził się w 1656 roku, a zmarł 7 grudnia 17245. 
Pochodził z Wierzbowa na Spiszu. Jednak z powodów wyzna-
niowych jego rodzina musiała opuścić Węgry i osiedliła się 
we Wrocławiu. Już wówczas stawiał pierwsze kroki w świecie  
drukarstwa i księgarstwa. Skończywszy tamtejsze gimnazjum 
świętejMarii Magdaleny (w 1679 roku), dzięki uzyskanemu 
stypendium wyruszył na studia – najpierw do Lipska, następ-
nie zaś do Jeny.  W Jenie studiował od 5 października 1680 
do 1685 roku, w którym uzyskał stopień magistra filozofii6. 

1     Na temat drukarni Guillemothana oraz Hünefelda patrz m. in.: Drukarze dawnej Polski od XV do 
XVIII wieku, t. 4: Pomorze, oprac. A. Kawecka-Gryczowa, K. Korotajowa, Wrocław 1962, s. 129-131; 
156-170; Z. Nowak, Gdańska drukarnia Guillemota-Hünefelda w służbie polskiej reformacji (1603-1652), 
[w:] tegoż, Po starą księgę sięgam ze wzruszeniem. Szkice z dziejów i kultury książki w Prusach Kró-
lewskich od XV do XVIII wieku, Gdańsk 2008, s. 165-190.

2     Patrz: Drukarze dawnej Polski…, s. 152-154; s. 51-52; E. Ogonowska, Wydawca i drukarz, [w:] Jan He-
weliusz, red. M. Pelczar, J. Włodarczyk, Radom 2011, s. 85-97; M. Otto, Siedemnastowieczny gdań-
ski Hiob. Jan Heweliusz o pożarze swojego obserwatorium, [w:] Jan Heweliusz i kultura heweliuszow-
ska. Utilitas et delectatio, red. M. Mendel i J. Włodarski, Gdańsk 2013, s. 99-109; A. Siemiginow-
ska, Prywatna oficyna wydawnicza Jana Heweliusza (1662-1679), „Bibliotekarz Gdański”. Numer 
Specjalny, Gdańsk 1975, s. 33-52.

3     W artykule przyjęto, podobnie jak m. in. w Drukarzach dawnej Polski… wersję odmiany nazwiska 
Patra z e ruchomym, zgodnie z łacińską odmianą tegoż nazwiska, gdzie tematem jest patr –  
(Pater, Patris).

4     Działalność drukarska Patra została dokładnie opisana w: Drukarze dawnej Polski…, s. 311-316 (tam 
też pokrótce przedstawiono dane biograficzne).

5     Szerzej na temat życia Paula Patra patrz m. in.: E. Praetorius, Athenae Gedanenses, Lipsiae 1713, s. 
165; 219; A. Bertling, Pater, Paul, [w:] Allgemeine Deutsche Biographie, Bd. 25, Leipzig 1887, s. 221-222; 
L. Mokrzecki, Paweł Pater (1656-1724), [w:] Polski Słownik Biograficzny, t. 25, red. E. Rostworowski, 
Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1980, s. 327-328; S. Salmonowicz, Pater Paweł (1656-1724), [w:] 
Słownik Biograficzny Pomorza Nadwiślańskiego, t. 3: L-P, red. Z. Nowak, Gdańsk 1997, s. 393-394.

6    W 1681 roku publicznie przedstawił astronomiczną rozprawę Luna in Crucem visa die 30 Decembri 
hora 1 p.m.n. 1680, której promotorem był Johann Andreas Schmidt (1652-1726).

De Germaniae miraculo optimo,maximo, typis literarum, earumque differentiis, 
dissertatio Paula Patra, czyli pierwszygdański podręcznik sztuki typograficznej

Paul Pater’s De Germaniae miraculo optimo, maximo, typis literarum, earumque 
differentiis, dissertatio, i.e. the first Gdansk typographic art textbook
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Podczas studiów w owym mieście był uczniem matematy-
ka Erharda Weigla, który wywarł na niego znaczny wpływ.  
Należy pamiętać, że sam Pater lata później, na wzór swojego 
mistrza, pracował jako profesor właśnie matematyki. Jednak 
jego zainteresowania naukowe były zdecydowanie szersze – 
interesował się bowiem również astronomią, geografią, języ-
kami starożytnymi i orientalnymi, a także sztuką drukarską. 
W tej ostatniej dziedzinie był zarówno teoretykiem, jak i prak-
tykiem. Nie tylko prowadził swoją własną oficynę drukarską 

oraz działającą przy niej szkołę drukarstwa, równocześnie stając się prekurso-
rem kształcenia zawodowego na terenach Rzeczypospolitej, ale również opubli-
kował (oficjalnie u wydawcy i księgarza Johanna Friedricha Gleditscha w Lipsku, 
w rzeczywistości jednak prawdopodobnie w Gdańsku – we własnej drukarni7) 
traktat dotyczący zarówno historii druku, jak i organizacji pracy w drukarni [il. 1].

Ukończywszy studia Pater przez kilka lat wędrował po Europie (po terenach 
dzisiejszych Niemiec, Szwajcarii, Danii i Holandii) imając się różnych zajęć – między  
innymi był wychowawcą młodzieży ze stanu szlacheckiego, następnie zaś  
bibliotekarzem w Bibliotece Książęcej w Wolfenbüttel8. Stamtąd w 1688 roku 
przeniósł się do Torunia, w którym przez 15 lat kierował katedrą matematy-
ki i geografii w miejskim gimnazjum9. W owym czasie pracę profesora łączył 
z pracą naukową i literacką pisząc zarówno traktaty, jak i poezję okoliczno-
ściową10. Nawiązał wówczas kontakty z profesorami pracującymi w Gdańskim 
Gimnazjum Akademickim. W 1703 roku opuścił Toruń. Planował zamieszkać 
we Wrocławiu, który tak gościnnie go przyjął w czasach dzieciństwa, jednak 
najpierw wyruszył do Gdańska planując skorzystać ze zbiorów działającej tam  
Biblioteki Rady Miasta Gdańska. Wyprawa mająca być jedynie przystankiem 
w podróży zmieniła się w pobyt na stałe – Pater pozostał w Gdańsku aż do 

7    Patrz niżej.

8    Tego typu wędrówka naukowa, zwłaszcza w XVII wieku, stanowiła tradycyjne zwieńczenie lat stu-
diów. Dobrze urodzony i wykształcony młodzieniec, zanim powrócił do ojczyzny, aby oddać się 
służbie własnemu miastu (zasiadając w strukturach urzędniczych), lub podjąć pracę zarobkową, 
z reguły wyprawiał się w podróż mającą na celu pomóc mu w nawiązaniu kontaktów z uczonymi 
i możnymi Europy, a także zapoznać go z dziedzictwem kulturalnym Europy. Na temat podróży 
akademickich w epoce nowożytnej patrz m. in.: R. Dzięgielewski, Przygotowanie młodzieży do 
podróży akademickiej w XVI-XVIII wieku. Na przykładzie traktatów apodemicznych, w szczególności 
Brewiarza apodemicznego gdańszczanina Samuela Zwickera, Gdańsk 2015.

9    Szerzej o działalności Patra zanim przybył do Gdańska patrz: K. Kubik, Profesor Paweł Pater pionier 
kształcenia technicznego w Gdańsku, [w:] Gdańskie Gimnazjum Akademickie. Księga pamiątkowa 
dla uczczenia czterechsetnej rocznicy założenia gimnazjum gdańskiego 1558-1958, Gdynia 1959, s. 
79-152 (epizod toruński na s. 92-103).

10  Przykładem jest wydany w Toruniu w 1700 roku panegiryk Fanum autarkiae skierowany do 
Michaela Rittalera – bibliotekarza z Wolfenbüttel. Działalność poetycką kontynuował w Gdań-
sku, pisząc m.in. opublikowane przez Johanna Zachariasa Stollego w 1707 roku Auguria et vota, 
pro Illustrissimis et Magnificis Dominis, Domino Constantino Fredero, et Domino Friderico Gottlieb 
Engelcke.
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śmierci w 1724 roku pracując jako profesor matematyki we wspomnianym 
już Gdańskim Gimnazjum Akademickim i prowadząc własną drukarnię11. 
Drukarska działalność Paula Patra ściśle wiązała się z projektem założenia szko-
ły zawodowej zaopatrzonej w mechaniczne warsztaty, w których młodzież mo-
gła poznawać w praktyce różne rzemiosła takie jak drukarstwo, czy introligator-
stwo. Sam proces zakładania oficyny był dość długotrwały, co wiązało się praw-
dopodobnie z protestami już istniejących na rynku gdańskim firm wydawni-
czych, które obawiały się konkurencji12. W końcu, gdy Pater w 1711 roku, cztery 
lata po otwarciu szkoły technicznej, uzyskał zgodę na uruchomienie drukarni, 
dowiedział się, że może w niej wydawać jedynie własne pisma. Dlatego właśnie 
jego oficynę należy zaliczyć do gdańskich drukarni prywatnych13.

Oficyna wydawnicza Patra była dość nowoczesna, zaopatrzona w dwie ho-
lenderskie prasy, a także w prasę miedziorytniczą i prasę papieru. Jeżeli cho-
dzi o zasób czcionek, drukarnia dysponowała frakturą, szwabachą, antykwą, 
kursywą, a także czcionkami greckimi, hebrajskimi, znakami kalendarzowy-
mi, literami polskimi, poza tym licznymi inicjałami i miedziorytami14. W drukar-
ni wydawał on między innymi kalendarze, własne traktaty, dysertacje autor-
stwa swoich uczniów z Gdańskiego Gimnazjum Akademickiego, a także kata-
logi aukcyjne. Jako sygnetu drukarskiego Pater używał winiety z przedstawie-
niem świętego Pawła – ogrodnika opatrzonej sentencją na wstędze: Arescit Nisi 
Desuper oraz napisem u dołu: Paulus Plantat (Paweł sadzi). Dewiza umieszczo-
na w sygnecie budzić może słuszne wątpliwości, czy Pater dostatecznie do-
brze posługiwał się językiem łacińskim, gdyż z pozoru wydaje się być pozba-
wiona logicznego sensu – słowa arescit nisi desuper oznaczają schnie, o ile nie 
z góry. Dotychczas nie interpretowana w literaturze przedmiotu dewiza15 oka-
zuje się jednak być raczej dowodem na erudycję profesora Gdańskiego Gimna-
zjum Akademickiego oraz przykładem intelektualnej gry, jaką już od XVI wieku 

11    Działalność Patra w Gdańsku przedstawia Kazimierz Kubik w: tegoż, Profesor Paweł Pater…, s. 103-112.

12    Z podobnymi problemami, wynikającymi z obawy przed konkurencją, spotkał się Wilhelm  
Guillemothanus, który, otrzymawszy prawo do otwarcia drukarni w Gdańsku, przełamał dzia-
łający dotychczas w mieście monopol drukarski. Dodatkowo, Pater już rozpocząwszy kształce-
nie zawodowe młodzieży zmagać się musiał z protestami introligatorów gdańskich. Por. Druka-
rze dawnej Polski…, s. 314.

13    Na temat początkowych problemów Patra z uzyskaniem zgody na założenie drukarni patrz:  
M. Pelczarowa, Z dziejów oficyn drukarskich w Gdańsku (w. XVI-XVIII), „Rocznik Gdański” t. 14 (1955), 
s. 162-163; Drukarze dawnej Polski…, s. 312, 314; K. Kubik, Profesor Paweł Pater…, s. 120.

14   Drukarze dawnej Polski…, s. 314-315. Zasób jego drukarni poznać można dzięki zestawieniu 
zamieszczonemu w wydanym po śmierci Patra katalogu aukcyjnym jego księgozbioru (Catalogus 
librorum varii generis b. Pauli Patris, Gedanensis, dum viveret, mathematum professoris publicis opti-
me meriti, quos consueto auctionis ritu et jure d. 13. Aug. anno 1725 in aedibus civitatis publicis Grüne-
Thor vulgo dictis publice distrahet Godofredus Teuter, Gedani 1725).

15    A. Kawecka-Gryczowa i K. Korotajowa, pisząc o sygnecie, prawidłowo interpretują postać 
świętego Pawła-ogrodnika, nie wspominają jednak o dewizie. Por. Drukarze dawnej Polski…, s. 315. 
K. Kubik z kolei pokrótce przedstawia wariant sygnetu, na którym postać świętego Pawła
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zwykli prowadzić z czytelnikiem drukarze i wydawcy. Słowa użyte na sygnecie,  
zapewniające mu nabycie quasi emblematycznej formy, stanowią odwołanie  
do komentarza do Psalmu 133 (132) opracowanego przez świętego Augustyna 
z Hippony: Albowiem ziemia sama sobie nie wydaje deszczu i niczego nie płodzi, 

ale schnie, o ile deszcz nie spadnie z nieba [dosłownie: z góry]16 [il. 2]. 
Jak już zaznaczono, Pater był nie tylko praktykiem, ale rów-
nież teoretykiem. W niniejszym artykule główny nacisk zosta-
nie położony na owej teoretycznej podbudowie dla jego dzia-
łalności jako typografa i pedagoga (jednak w ograniczeniu do 
nauki zawodu drukarza)17. W 1710 roku, jeszcze przed otwar-
ciem własnej oficyny, profesor i drukarz in spe napisał traktat 
dotyczący historii i techniki typografii zatytułowany De Ger-
maniae miraculo optimo, maximo, typis literarum, earumque dif-
ferentiis, dissertatio (Dysertacja o najlepszym i największym cu-

dzie Germanii – czcionkach i różnicach między nimi). W adresie wydawniczym 
mamy zapis: Prostat Lipsiae apud Jo. Frider. Gleditsch et Filium Anno M.DCC.X. 
(Sprzedawane w Lipsku u Johanna Friedricha Gleditscha i syna w roku 1710), praw-
dopodobnie jednak tekst został wydany w Gdańsku w drukarni Patra (jeszcze 
wówczas oficjalnie nie istniejącej), a nie, jak sugerowałby przytoczony powyżej  
zapis, w Lipsku. Jest to o tyle prawdopodobne, że w dedykacji skierowanej  
do Rady Miasta Gdańska autor nazywa tekst Primum specimen typographiae nostrae, 
czyli pierwszym owocem swej drukarni18.

Tekst, z uwagi na swą treść, może być uważany za teoretyczne podwaliny 
dla działalności drukarskiej i pedagogicznej (w zakresie nauki zawodowej)  
Patra. Ta jedna z wcześniejszych rozpraw dotyczących sztuki typograficznej może 
zostać podzielona na 2 części: pierwszą – teoretyczną, w której autor przedsta-
wił historię drukarstwa i typy czcionek oraz drugą – praktyczną, zawierającą 
informacje praktyczne dotyczące działalności drukarni. Całość jest niedługa –  
liczy [2] karty i 116 stron (wraz z apendyksem). Traktat został dedykowa-
ny Radzie Miasta Gdańska oraz patronom zarówno sztuki drukarskiej, jak 
i studiów matematycznych19, czyli dwóch głównych dziedzin, jakimi Pater, jako drukarz 

           ogrodnika została opatrzona dewizą Paweł szczepi. Apollo podlewa, a Bóg daje pomnożenie. 
Por. K. Kubik, Profesor Paweł Pater…, s. 137-138.

16   Patrologiae cursus completus... Series prima… Patrologiae tomus XXXVII, Parisiis 1845, szp. 1735: 
Non enim terra sibi pluit, aut non quidquid genuerit, arescit, nisi pluvia desuper descendat. 
O ile nie zaznaczono inaczej, wszelkie tłumaczenia z języka łacińskiego zostały sporządzone przez  
autorkę artykułu.

17    Wyczerpująco temat Patra jako pedagoga przedstawił Kazimierz Kubik w: tegoż, Nauka o świe-
cie współczesnym w ujęciu gdańskiego pedagoga XVIII wieku, Pawła Patera, „Rocznik Gdański” t. 23 
(1964), s. 151-171; tenże, Profesor Paweł Pater…

18   Podobnie uważał Zygmunt Mocarski, a także A. Kawecka – Gryczowa i K. Korotajowa. Por.  
Z. Mocarski, Szkoła drukarska profesora Patra w Gdańsku (1711-1724), „Przegląd Graficzny, Wydaw-
niczy i Papierniczy” 1936, s. 116-119; s. 124-127; 1937, s. 12-14; Drukarze dawnej Polski…, s. 315.

19   Paweł Pater życzy pomyślności Ojcom Ojczyzny – Wspaniałej Republiki Gdańskiej – Patronom sztuki 
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i profesor matematyki, się zajmował. Sama praca, co zrozumiałe, jest bardzo  
bogata pod względem typograficznym – oczywiście wynika to przede wszyst-
kim z faktu, iż autor chciał unaocznić pewne zagadnienia związane ze sztuką dru-
karską, jak chociażby wygląd czcionek i inicjałów. Ale dodatkowo owa obfitość 
w ozdobniki prawdopodobnie miała za zadanie również zareklamowanie możli-
wości oficyny drukarskiej Patra.

Na stronie tytułowej umieszczono winietę z przedstawieniem 
wnętrza drukarni (rzemieślnicy pracują przy prasach, na pierw-
szym planie Atena-Minerwa, u której stóp przycupnęła sowa, 
siedzi na wysokim krześle w jednej ręce trzymając róg obfi-
tości, w drugiej natomiast otwartą książkę). Winietę opatrzo-
no sentencją łacińską Multiplicetur scientia: Non alio munere. 
Fortissimis conatibus (Wiedza wzrasta nie tyle dzięki innej pra-
cy, jak dzięki najodważniejszym staraniom). Z kolei na stronie, 
na której rozpoczyna się dedykacja, znajduje się winieta za-
wierająca herb miasta Gdańska, po którego jednej stronie wy-
obrażono Apollina (patrona sztuk), po drugiej natomiast Ate-

nę-Minerwę (patronkę nauki oraz rzemiosła). U stóp lwów trzymających 
zwieńczoną koroną tarczę herbową leżą książki zatytułowane Plinius i Euc-
lides. Taki dobór autorów w oczywisty sposób wskazuje na główne zaintere-
sowania naukowe oraz wzorce samego Paula Patra – Euklides symbolizuje tu 
nauki matematyczne, Pliniusz z kolei geograficzne. Dodatkowo, czemu Pater 
dał wyraz w sylabusie swych zajęć prowadzonych w Gdańskim Gimnazjum 
Akademickim z 1709 roku, stosując metodę dedukcyjną wzorowaną właśnie na  
Euklidesie, planował wykładać mechanikę. Tym samym matematyk grecki 
był symbolem sposobu nauczania zastosowanego przez Patra. Pliniusz nato-
miast to odwołanie do prowadzonych przez Patra zajęć w Toruniu, podczas  
których korzystał on z listów owego autora antycznego [il. 3].

Zanim analizie zostanie poddana treść podręcznika, warto zatrzymać  
się przy warstwie ozdobnej druku. Tradycyjnie inicjały w samym tekście –  
pomijając te służące za przykład – zostały zastosowane jako element ozdob-
ny. Pojawiają się inicjały zawierające literę P (dwukrotnie), litery J, S i A oraz dwa 
różne inicjały zawierające literę Q. W literę P (inicjał zastosowany na początku 
dedykacji oraz tekstu właściwego) wpisany został herb Gdańska, z kolei rozpo-
czynająca rozdział drugi litera J ma kształt kwietnej wstęgi. Użyty na począt-
ku trzeciego rozdziału inicjał S ma odmienny charakter – to przedstawienie 
figuralne, w którym wyobrażono dwa amorki, natomiast w jednym z wariantów 
litery Q mamy kwadrant (początek rozdziału czwartego), a w drugim, zaczyna-
jącym rozdział szósty, odradzającego się z popiołów feniksa. Rozdział piąty roz-
poczyna inicjał A – litera została zbudowana z narzędzi typograficznych. Podob-
nym bogactwem typograficznym charakteryzuje się grupa inicjałów służących 

3. Dedykacja skierowana  
do Rady Miasta  

Gdańska w P. Pater, 
 De Germaniae miraculo 

optimo, maximo, 
typis literarum,  

differentiis, dissertatio  
Lipsiae [Gedani] 1710

(PAN Biblioteka Gdańska)

           typograficznej oraz studiów matematycznych! (Inclytae Reipublicae Gedanensis Patriae Patri-
bus, rei typographicae, ut et studiorum mathematicorum Patronis, Paulus Pater felicitatem!). 
Patrz P. Pater, De Germaniae miraculo…k. sygn. A2 recto.
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za przykłady do opisywanej treści – Pater zastosował zatem ini-
cjały herbowe (herby patrycjatu gdańskiego), czy też inicjał em-
blematyczny zawierający inskrypcję łacińską20 [il. 4].

Jak już wspomniano, tekst można podzielić na 2 główne 
części – teoretyczną i praktyczną. W pierwszym rozdziale Pater 
przedstawia genezę drukarstwa (s. 1-10), w drugim kształt i mate-
riał dawnej oraz współczesnej sztuki drukarskiej (s. 10-15), w trze-
cim przedstawia różnorodne czcionki (s. 16-73), w czwartym pierw-
sze książki drukowane (s. 74-76), w piątym przybliża sylwetki waż-
niejszych drukarzy (s. 76-81), w szóstym natomiast, układając wy-

wód w serię pytań i odpowiedzi, udziela informacji na temat drukarstwa (s. 81-87). 
Na końcu znajdujemy kilka utworów wierszowanych oraz apendyks (s. 88-116). 

Czytelnik łatwo może orientować się w układzie treści, dzięki przejrzy-
stym tytułom poszczególnych rozdziałów: Rozdział I. Jaka jest przyczyna pisania? 
O pochodzeniu, autorze, miejscu i czasie wynalezienia druku; Rozdział II. O dawnych 
i nowych materiałach i kształtach czcionek, przygotowaniu, atramencie, pra-
sie i karcie do druku; Rozdział III. O różnicach między krojami czcionek oraz ich 
różnym nazewnictwie; Rozdział IV. O pierwszych wydanych drukiem książkach; 
Rozdział V. O mężach zasłużonych dla chwały książek i druku; Rozdział VI. O wkładzie 
w rozwój sztuki drukarskiej oraz owocach z nich wzrastających. W miejscu  
coronisu zadane i opatrzone odpowiedziami przeróżne pytania; oraz apendyksu: 
Objaśnienie do traktatu De typis literarum21. Dodatkowo każdy rozdział został 
podzielony na paragrafy.

Tekst został ułożony w języku łacińskim i niemieckim. Wybór języka staro-
żytnych Rzymian jest oczywisty – na początku XVIII wieku łacina wciąż stano-
wiła język uczonych elit. Z kolei użycie języka wernakularnego w apendyksie, 
którego zadaniem było przybliżenie tez wyłożonych w traktacie, gwarantowa-
ło czytelność wyłożonych treści dla słabiej wykształconych uczniów zawodu 
szkolonych przez Patra i stanowiących część odbiorców podręcznika.

Zaproponowane w dysertacji połączenie teorii z praktyką było cechą cha-
rakterystyczną dla sposobu nauczania wybranego przez Patra. Zasadę tę stoso-
wał w procesie kształcenia w Gdańskim Gimnazjum Akademickim, a także we  
własnej szkole, w której program nauczania obejmował przedpołudniowe 
zajęcia teoretyczne z arytmetyki, geometrii, optyki, astronomii i geografii oraz  
popołudniowe ćwiczenia warsztatowe. Kształcenie kończyło się praktykami 
w manufakturach i fabrykach, a absolwent był wyspecjalizowanym drukarzem, 

20   Patrz niżej.

21   Caput I. Quae causa scribendi? De etymo, autore, loco et tempore inventionis typorum; Caput II. 
De prisca et nova typorum materia et forma, praeparatione, atramento, prelo et charta typica; 
Caput III. De differentia typorum, et varia appellatione; Caput IV. De libris primum typis editis; Caput 
V. De viris literarum et typorum gloria claris; Caput VI. De sumtibus in rem typographicam, et fructu 
hinc redundante. Coronidis loco quaestiones miscellanea proponuntur et resolvuntur; Erläuterung 
des Tractats, De Typis Literarum.

4. Inicjał herbowy  
w P. Pater, 

 De Germaniae miraculo 
optimo, maximo,  

typis literarum, 
 earumque differentiis,  

 dissertatio  
Lipsiae [Gedani] 1710.

(PAN Biblioteka Gdańska)

De Germaniae miraculo optimo, maximo, typis literarum, earumque differentiis...

introligatorem, konstruktorem przyrządów astronomicznych, czy osobą wyspe-
cjalizowaną w tworzeniu dokumentacji technicznej. Dokładny program naucza-
nia w swej technicznej szkole, podobnie jak i szczegółowe poglądy na temat 
szkolnictwa, Pater przedstawił w wydanej już w jego własnej drukarni, w 1711 
roku, pracy pod tytułem Wohlgemeinte Nachricht von Professor Paul Paters neu-
angelegten mathematisch und mechanischen Kunst-Officin in Danzig.

Wracając do De Germaniae miraculo optimo, maximo, typis literarum, 
earumque differentiis, dissertatio Patra, autor rozpoczyna swoje rozważania 
od przybliżenia dziejów sztuki drukarskiej. Zajmuje się genezą słowa typus 
(czcionka), wywodząc je od greckiego rdzenia typto i typo, który znaleźć można 
chociażby w słowie tympanon, następnie zaś różnymi znaczeniami słowa typus: 
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Jeżeli bada się pochodzenie i znaczenie czcionek, czy raczej brzmienia słowa typi 
(czyli czcionki), litera y wskazuje na pochodzenie greckie – od słowa typto, skąd  
bierze się typo, […] co znajdujemy również w słowie tympanon, które oznacza 
instrument, który się uderza22. W dalszej kolejności tłumaczy, w jakim znacze-
niu sam go używa cytując Christiana Beckmanna (De originibus Latinae lingu-
ae): czcionki są zatem pewnego rodzaju miedzianymi przyrządami […], różniącymi 
się między sobą różnymi kształtami liter umieszczonymi na główkach, nieznanymi  
starożytnym23. Następnie przeprowadza badania na temat powstania słowa 
litera, krytykując przy tym pogląd jakoby słowo to miało się wywodzić od zbitki 
legendi iter (droga czytania). Według Patra etymologicznie słowo to pochodzi 
od linearum figura, czyli figura stworzona z linii24.

Zakończywszy rozważania natury etymologicznej, Pater przechodzi do ge-
nezy sztuki drukarskiej (przy okazji poświęcając nieco miejsca na rozważania  
dotyczące genezy pisma ręcznego). Powołując się na Teodora Zwingera wspo-
mina o jednym z pierwszych drukarzy Johannie Regiomontanusie – matematy-
ku, który założył drukarnię w Norymberdze, a także o działalności Johanna Fusta. 
Owe wstępne rozważania konkluduje, przejętym za Theodorem Zwinge-
rem, stwierdzeniem, iż od samego początku sztuka drukarska (nazwana przez  
niego sztuką zachowującą wszystkie inne sztuki) była związana z niemiecką ma-
tematyką, a sam wynalazek druku, podobnie jak wszystkich sztuk mechanicz-
nych, jest dłużnikiem właśnie matematyki: W ten sposób zatem sztuka typogra-
ficzna – zachowująca wszelkie pozostałe sztuki – jak widać, narodziła się najpierw 
dzięki matematykom niemieckim25.

Następnie Pater pokrótce wskazuje rolę Jana Gutenberga, Johanna Fusta 
i Laurensa Costera w powstaniu sztuki drukarskiej. Omawiając Gutenberga po-
wołuje się na relacje Johanna Trithemiusa, Jakoba Wiphelinga i Sebastiana Mun-
stera, w których znajdujemy informacje dotyczące współpracy Gutenberga z Fu-
stem, a także wskazanie, że pierwsza drukarnia została otwarta w Moguncji w 1450 
roku. Zaznacza, że ci, którzy sądzą, iż główną rolę w spółce Gutenberg-Fust 
oraz w wynalezieniu drukarstwa odgrywał Fust, są w błędzie26. Następnie zaś 
przybliża postać Johanna Mentelina – kaligrafa, skryby, właściciela drukarni, 
o którym niektórzy sądzili, że był wynalazcą druku, a jego odkrycie zostało 

22   P. Pater, De Germaniae miraculo…, s. 2: Ortum ergo & significationem typorum, seu typi vocis in-
quisituro, y litera Graecae originis ostendit, a τύπτω, unde τυπτω, […] item tympanum, organon quo 
pulsatur.

23   Tamże, s. 2: typi instrumenta sunt quaedam aenea [...], varias literarum figuras in capite deferentia, 
veteribus incognita.

24   Tamże, s. 2-3.

25   Tamże, s. 5: Ita ars artium omnium conservatrix Typographia e mathematicis Germaniae primum 
nata videtur.

26   Tamże, s. 5-7. Przede wszystkim podkreśla na s. 6: Istnieją dość liczni, którzy palmę pierwszeń-
stwa w wynalezieniu czcionek błędnie przydzielają Johannowi Fustowi (Occurrunt quidem non pauci,  
qui Iohanni Fausto principalitatem huius typorum inventi attribuunt, at falso).

De Germaniae miraculo optimo, maximo, typis literarum, earumque differentiis...

skradzione i przekazane Gutenbergowi. Wywody na temat genezy drukar-
stwa podsumowuje stwierdzeniem, że niewątpliwie odkrywcą nowej sztuki 
mechanicznej był Gutenberg, a jej ojczyzną Moguncja, w której Gutenberg  
się osiedlił około 1450 roku27.

Do przedstawienia ważniejszych drukarzy powraca w rozdziale 5. Wśród 
nich wymienia między innymi Alda Manuzia i jego syna Paola, Roberta i Henri 
Estienne’ów, Wilhelma Morella, Johanna Frobena, Johanna Oporina, Christo-
phera Plantina, Johanna Moretusa28. W kilku słowach wspomina również 
drukarnie prywatne dwóch gdańszczan: Jana Heweliusza i Jakoba Breyna29. 
Żadnemu z drukarzy nie poświęca dużo miejsca, stara się na temat każdego 
z nich podać tylko najważniejsze informacje. O Aldzie Manuzio pisze, że ów 
rzymianin z urodzenia posiadał w Wenecji drukarnię, dzięki której zasłynął jako 
twórca książek o eleganckim wyglądzie. Dodaje również, że w odróżnieniu od 
swych poprzedników, którzy dla słów greckich i hebrajskich zostawiali w druku 
puste pole, które później było uzupełniane ręcznie, Manuzio jako pierwszy zaczął  
korzystać równolegle z greckich i łacińskich czcionek30. Jego syna charakteryzuje 
jako nie tylko wyróżniającego się drukarza, ale i wyśmienitego mówcę  
i autora listów31. Przy okazji przybliżania sylwetki Roberta Estienne’a zwraca 
uwagę na to, że wydane przez niego dzieła wyróżniają się na tle innych druków, 
mimo to jego syn Henri przewyższył swego ojca w pracy drukarza. Podczas gdy 
szczytowym dziełem ojca był Latinae linguae thesaurus, to za analogiczną pracę 
jego syna należy uznać Graecae linguae thesaurus32. O Plantinie czytelnik dowia-
duje się, że był on nie tylko świetnie wykształcony (legitymował się wykształ-
ceniem matematycznym i znajomością języka hebrajskiego), ale również wydał 
tak zwaną Biblia Regia (zwaną też Biblia Plantiniana)33. Jeden z jego zięciów – 
Johann Moretus – również był wyróżniającym się drukarzem, w dodatku posia-
dającym w swej oficynie 48 pras34.

27   Tamże, s. 7-10.

28   Tamże, s. 76-81.

29   Tamże, s. 81.

30   Tamże, s. 76-77. Te informacje niezgodne są ze współczesną wiedzą na temat historii druku. 
Próby wprowadzania czcionek greckich do druków łacińskich podejmował już w 1472 roku 
Nicolaus Jenson, natomiast pierwsza drukowana całkowicie w greckim języku książka wyszła 
w Mediolanie w 1467 roku spod prasy Demetriusa Damilasa (patrz: Alexis Politis, The History 
of the Book in Modern Greece, c. 1453-2000, w: The Book. A Global History, red. Michael F. Suarez, 
H. R. Woudhuysen, Oxford 2013, s. 441.).

31    Tamże, s. 77.

32    Tamże, s. 77.

33    Tamże, s. 79.

34   Tamże, s. 79-80.
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Pater przedstawia również materiały, z jakich korzystali i korzystają drukarze. 
Omawiając pierwsze czcionki zaznacza, że początkowo były one wykonywa-
ne z suchego i twardego drewna – w środku wydrążonego35. Jak wspomina, 
w Moguncji miały się zachować pojedyncze egzemplarze takich czcionek uży-
wanych jeszcze przez Fusta. Jednak dość szybko stały się one niewygodne, poza 
tym nie można było drukować nimi książek w małych formatach, a samo wyci-
nanie liter w drewnie było długotrwałym procesem. W związku z tym, Pater nie 
jest w stanie podać, w którym roku, wprowadzono tak zwane matryce zarów-
no samodzielnych, jak i złączonych liter, wykonane z metalu: ich pierwsze wzo-
ry były z miedzi, natomiast właściwe czcionki z żelaza i stali. Jak Pater zazna-
cza, współczesne mu czcionki w znaczny sposób różnią się od owych dawnych.

Podczas omawiania różnych typów, a w zasadzie należałoby powiedzieć, 
krojów czcionek, wywód zaczyna od stwierdzenia, iż istnieją liczne rodzaje kro-
jów czcionek, podobnie jak i pisma ręcznego: liczne są rodzaje i różnice między 
krojami czcionek, jak i między samymi [odręcznymi] literami 36. Wyróżnia dwie 
główne grupy: minuskułę i majuskułę, następnie zaś różne rodzaje w każdej 
z grup. Między innymi, pisząc o majuskule łacińskiej, wskazuje antykwę i kur-
sywę, z kolei pismo germańskie dzieli na frakturę i szwabachę37. Podaje tak-
że czcionki, których nazwy powstały od nazwisk drukarzy, którzy je wprowa-
dzili do użycia: Alda Manuzia, Roberta Granjona, Garamonda38. Przedstawiając 
pokrótce kolejne typy czcionek uporządkował je chronologicznie, podając kto 
jako pierwszy daną czcionkę wprowadził do użytku w druku. Przy okazji pokrótce 
prezentuje poszczególnych drukarzy, jak wspomnianego już Alda Manuzia39, 
który, jak podaje Pater, drukował pisma antycznych autorów – zarówno  
łacińskich, jak i greckich. Wspomina również jednostkę zwaną Cyceronem  
(od imienia rzymskiego mówcy), podając, iż według niego nosi ona taką a nie inną  
nazwę, gdyż została użyta po raz pierwszy w druku pism tego właśnie autora. 
Dodaje tu również, iż w niemal każdej drukarni jednym z pierwszych wy-
dawanych dzieł były pisma właśnie owego autora. Następnie prezentuje 
czcionkę zwaną Garamondem40 od nazwiska jej twórcy Claude’a Garamond 
(błędnie przypisując mu imię Franciscus). Najpierw podaje jej nazwę potoczną –  
Corpus – przedstawiając hipotezę, iż owa nazwa wzięła się od tytułu dzieła, 
w którym została użyta czyli pierwszego wydania Corpus Iuris, następnie zaś 
dodaje, iż jest ona wykorzystywana w druku pism politycznych, historycznych,  
filologicznych czy geograficznych. Następnie prezentuje Petit wykorzysty-
waną w drukarni Elzevierów, a także Homperilia, w której drukowano pisma 

35   Tamże, s. 10-11.

36   Tamże, s. 16: […] plura nunc sint characterum typographicum genera & differentia, quam sunt 
literae ipsae.

37   Tamże, s. 16-17.

38   Tamże, s. 18.

39   Tamże, s. 28.

40   Tamże, s. 34-35.
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autorów klasycznych. W swoich rozważaniach nie pomija również znaków 
specjalnych prezentując symbole wykorzystywane w medycynie i chemii, 
a także wprowadza przedruki, które stają się swoistymi przykładami dla opi-
sywanych treści. Po przedstawieniu czcionek wykorzystywanych w piśmie ła-
cińskim i niemieckim przechodzi do greckich. Podaje, iż początkowo, w erze in-
kunabułów, gdy w piśmie łacińskim pojawiały się greckie słowa, drukarz po-
zostawiał puste miejsce, które następnie wypełniano ręcznie: Wiadomo także, 
że ilekroć w owych wczesnych czasach w drukowanych kodeksach łacińskich po-
jawiały się słowa w języku greckim, wówczas była pozostawiana wolna przestrzeń, 
aby następnie uważny skryptor mógł wypełnić owe puste miejsca 41. Następnie 
dodaje, że jakkolwiek obecnie autorzy różnie wskazują na pierwszego drukarza, 
który użył w swych pismach czcionek greckich, to Erazm z Rotterdamu w jed-
nym ze swych listów podaje, że wenecki drukarz Aldo Manuzio nie tylko wy-
dał wiele pism w tym właśnie języku i alfabecie, ale i jako pierwszy użył czcio-
nek hebrajskich42. I właśnie czcionki hebrajskie stanowią kolejny temat wywodu 
Patra. Następnie przedstawia czcionki używane do alfabetu samarytańskiego, 
chaldejskiego, syryjskiego (w tym Estrangelo Syriaca), arabskiego, etiopskiego, 
egipskiego, armeńskiego. Przy tych ostatnich ogranicza się do samych przykła-
dów, pomijając jakikolwiek komentarz43.

Przedstawiając poszczególne kroje czcionek Pater przedrukowuje różne  
pisma, między innymi inskrypcję z pomnika ku czci Jana Gutenberga autor-
stwa Iwo Wittiga, pochwały sztuki drukarskiej i wynalezienia jej przez zie-
mię germańską (jak słowa Paula Ioviusa dotyczące wynalazku druku, czy dys-
tych elegijny Laurentiusa Valli na temat powstania druku), ustęp dotyczący 
Manuzia, Frobena i Oporina z Theatrum humanae vitae Theodora Zwingera, 
fragment z pism Erazma z Rotterdamu, w którym uczony chwali nie tylko książki,  
ale i sztukę drukarską (nihil esse utilius, quam usum literarum, neque ullam artem 
praestantiorem opificio typographorum). Cytuje również między innymi dystych 
elegijny autorstwa Hugo Grotiusa będący pochwałą drukarstwa, ustęp doty-
czący wynalezienia sztuki drukarskiej autorstwa Ottaviana Ferrariego, kolejną 
elegię – laudację sztuki drukarskiej, tym razem autorstwa Matthiasa Machnera,  
pochwałę Gutenberga (również dystych elegijny) autorstwa Valentina Klein-
waechtera, wiersz na cześć sztuki drukarskiej autorstwa Johanna Rista oraz  
inwokację do Germanii, w której została wynaleziona sztuka drukarska autorstwa  
Martina Opitza. Jak zatem widać materiał mający służyć przedstawieniu danych 
typów czcionek nie był wybrany przypadkowo, a jego dodatkowym celem  
stało się sławienie sztuki drukarskiej.

41    Tamże, s. 59-60: Constat quoque, quoties primis temporibus illis, in excudendis codicibus Latinis, 
Graeci sermonis voces quaedam occurrerent, vacua tum fuisse spatia relicta, & calamo scriptorio la-
cunas postea completas.

42   Tamże, s. 60.

43   Tamże, s. 68-73.
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Swoje rozważania na temat inicjałów44 z kolei Pater rozpoczyna od przedsta-
wienia inicjałów heraldycznych, a jako przykład wskazuje inicjały używane przez 
Heweliusza w dedykacjach do jego dzieł (np. w Machinae coelestis pars prior za-
stosował inicjał zawierający herb Burbonów, gdyż dedykacja ta skierowana była 
do Ludwika XIV). Wywód obrazują opisane inicjały zawierające herby patrycju-
szy gdańskich: Friedricha Gottlieba Engelkego, Joachima Hoppego, Gabriela von 
Boemeln i Andreasa Borckmanna. Każdemu z patrycjuszy poświęca dodatko-
wo kilka słów wskazując na ich zasługi i wyjątkowe cnoty. Następnie przecho-
dzi w swych wywodach do kolejnych typów inicjałów: symbolicznych, a tak-
że figuralnych, zawierających przedstawienia zwierząt, roślin czy przedmio-
tów (jako przykład podaje przyrządy astronomiczne). Nazywa je inicjałami em-
blematycznymi wskazując, iż zawierają dwa z elementów emblematu, czyli 
przedstawienie (imago) oraz motto (lemma). Tu jako przykład podaje inicjał 
litery T z wizerunkiem drzewka oliwnego i sentencją Pungunt sed protegunt 
(Ranią, lecz chronią – mowa o cierniach).

Rozważania na tematy praktyczne znajdujemy w ostatnim rozdziale traktatu. 
W odróżnieniu od reszty tekstu, ten ustęp został ułożony w serię pytań i odpo-
wiedzi. Pater przedstawia tu między innymi swoje poglądy na takie zagadnienia 
jak zwolnienie oficyn drukarskich z płacenia podatku. 

Praca Paula Patra dotycząca sztuki drukarskiej przede wszystkim miała peł-
nić rolę podręcznika dla adeptów typografii. Z jednej strony autor przedstawił 
informacje teoretyczne – przybliżył historię drukarstwa, wymienił ważniejsze 
wczesne książki, z drugiej jednak skupił się na aspekcie praktycznym – zapoznał 
czytelników z krojami czcionek, typami inicjałów, informacjami dotyczącymi 
aspektów prowadzenia oficyny drukarskiej. Dodatkowo jednak z tekstu prze-
bija ogromny podziw dla tego XV-wiecznego wynalazku (wyrażany między 
innymi poprzez dobieranie do przykładów laudacji drukarzy), dzięki któremu 
w jeden dzień jedna osoba jest w stanie wytłoczyć więcej tekstu, niż najlepszy  
kopista może przepisać w ciągu dwóch lat45.

44    Tamże, s. 18-20.

45    Tamże, s. 26.
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The article discusses the problem of the 
lithographic establishments operating  
in Gdansk between about 1825 and 1945.  
It provides details of a dozen or so facilities for 
which lithography was – at least for a certain 
period of their existence – the only, the main, 
or a significant element of activity. It will pro-
bably be possible to extend the list in the  
course of further research.

Lithography appeared in Gdansk relative-
ly early; its development in the city was qu-
ite fast, and the paper discusses about 20 
such establishments. They mainly operated 
in the 19th century, and included both larger 
commercial facilities, and small artistic work-
shops. However, they did not monopolise the 
local publishing market. For some of them,  
lithography was only an ancillary activi-
ty, while others operated on a small scale or 
ephemerally, with long breaks. None of the es-
tablishments managed to achieve the status  
of a large enterprise with activity extending 
beyond the city or the region.

A considerable number of artistic litho-
graphic works and prints of the Gdansk pro-
venance were published outside the city. Prin-
ting was commissioned to specialist lithogra-
phic establishments in large centres – mainly 
Berlin and Leipzig, as well as larger establish-
ments in Prussia.

Keywords: lithography, lithographic esta-
blishment, graphic techniques, Gdansk, 19th 
century

Artykuł podejmuje problem zakładów  
litograficznych działających na terenie 
Gdańska w latach ok. 1825-1945. 
Bardziej szczegółowo omówiono kilka-
naście zakładów, dla których litogra-
fia była – przynajmniej w pewnym okre-
sie ich istnienia  – jedynym, głównym 
lub znaczącym elementem ich dzia-
łalności. W toku dalszych badań listę  
tę będzie można zapewne rozszerzyć.
Litografia pojawiła się w Gdańsku dość 
wcześnie, jej rozwój w mieście był do-
syć szybki, a liczba omawianych zakła-
dów sięga około 20. Działały one głów-
nie w XIX wieku. Były wśród nich zarów-
no większe firmy usługowo-komercyjne 
jak i małe pracownie artystyczne. Jednak 
nie zmonopolizowały one tutejszego ryn-
ku wydawniczego. Dla niektórych z nich 
litografia była jedynie poboczną dzia-

łalnością, inne działały na niewielką skalę 
lub efemerycznie, z dłuższymi przerwami. 
Żaden z zakładów nie osiągnął statusu du-
żego przedsiębiorstwa o zasięgu ponadmiej-
skim czy ponadregionalnym.

Duża liczba litograficznych prac artystycz-
nych i druków o gdańskiej proweniencji wy-
dawana była poza tym miastem. Druk zle-
cano wyspecjalizowanym zakładom lito-
graficznym w dużych ośrodkach – głównie 
w Berlinie i Lipsku, a także większym przed-
siębiorstwom w Prusach.

Słowa kluczowe: litografia, zakład litogra-
ficzny, techniki graficzne, Gdańsk, XIX wiek

annafrąckowska
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Jest to przełomowa, jedna z najstarszych technik druku pła-
skiego. Jako matrycę drukującą stosuje się w niej kamień (od-
mianę spoistego wapienia), na którym wykonuje się rysunek 
tłustą farbą, tuszem lub odpowiednimi kredkami. Następnie 
powierzchnia matrycy poddawana jest działaniu kwasu azo-
towego i gumy arabskiej, które wytrawiają obraz. Tak przygo-
towaną powierzchnię zwilża się wodą i nanosi farbę drukarską, 
a następnie wykonuje odbitkę na specjalnego rodzaju papierze. 
Wykorzystywane jest przy tym zjawisko fizyczno-chemiczne 
przyciągania się i odpychania cząsteczek wody oraz tłuszczu 
(tłuste partie pokryte rysunkiem przyjmują farbę drukarską, na-
tomiast nie zarysowane, nasycone wodą, farby nie przyjmują). 

Ta nowatorska metoda umożliwiła dostęp do technolo-
gii drukarskiej wielu artystom nie posługującym się rylcem. 

Po pierwsze rysunek na matrycy litograficznej wykonywany jest pozytywowo 
(tylko w lustrzanym odbiciu), co znacznie ułatwia tworzenie grafiki. Po wtóre 
dzięki zastosowaniu takich materiałów jak kredki, piórka, pędzle i tusze na ka-
mieniu pracuje się podobnie, jak na papierze, a imitować można niemal każdą 
technikę artystyczną. Kamienna matryca litograficzna okazała się także niezwy-
kle trwała. Prawidłowo opracowana pozwalała na wykonanie przeciętnie oko-
ło 800, a nawet do 2 000 odbitek – wielokrotnie więcej niż klasyczny miedzioryt. 
Dodatkowo sam kamień litograficzny jest nośnikiem wielorazowego użytku, 
znacznie tańszym od metalowych płyt. W końcu lat dwudziestych XIX wieku 
Senefelder opracował także technologię odbitek wielobarwnych, udoskonaloną 
i opatentowaną przez Godefroya Engelmana (1788-1897) jako chromolitografia.

Litografia zyskała w XIX wieku niebywałą popularność. Ze względu 
na stosunkową prostotę procesu technologicznego, dużą różnorodność moż-
liwych do uzyskania efektów (w tym wprowadzenie koloru), znacznie mniejszą 
czasochłonność, relatywnie niski koszt wytworzenia oraz trwałość matrycy  
pozwalającą zwielokrotnić liczbę odbitek, była ona powszechnie, niemal na ma-
sową skalę, a w końcu także przemysłowo wykorzystywaną techniką graficzną.

Gdańskie zakłady litograficzne w  XIX i  XX wieku
Lithographic establishments in Gdansk 

 in the 19th and 20th centuries

Technikę litograficzną  
(nazywaną także kamieniodrukiem)  

wynalazł w 1798 roku działający  
w Monachium niemiecki grafik  

Alois Senefelder (1771-1834).

1. Według rysunku Juliusa Gottheila,  
Punkty widokowe i polanki na Górze 

 Sobótka i w Lesie Jaśkowej Doliny,1842
Lithographisches Instituts  

und Steindruckerei von der Wedelschen  
Hofbuchdruckerei in Danzig

(PAN Biblioteka Gdańska)
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Nowa technika znalazła uznanie tak w obszarze wypowiedzi  
artystycznej, jak i w rozmaitych drukach użytkowych. Pozwoliła 
na popularyzację w formie graficznej prac najwybitniejszych 
artystów oraz na rozpowszechnienie ilustracji w książkach i cza-
sopismach. Litografii używano do utrwalania widoków (krajo-
brazów, miast, budowli) w celach artystycznych i dokumen-

tacyjnych oraz w kartografii do wydawania map, planów i atlasów, a także przy 
powielaniu rzutów i rysunków technicznych i w innych ilustracjach naukowych.  
Poczesne miejsce zajmuje ogromna gama litograficznych portretów – spopulary-
zowanych w miejsce tradycyjnych technik graficznych poprzednich stuleci, a wy-
partych dopiero w drugiej połowie XIX wieku przez rozpowszechniające się tech-
niki fotograficzne. Wreszcie technika ta obejmuje swym zasięgiem całą gamę 
druków użytkowych i aż po pierwszą ćwierć XX wieku królowała w przemyśle 
reklamowym: wytwarzano w ten sposób różnego typu druki ulotne – plakaty, 
afisze, ulotki, papiery listowe, dyplomy, zaproszenia, kalendarze, formularze, 
etykiety, wizytówki, karty pocztowe, itp.

Pierwsze zakłady litograficzne w Europie powstały w Monachium, Lipsku 
i Wiedniu. Także Berlin, Brema, Hamburgu i Norymberga przekształciły się dość 
szybko w ośrodki przemysłu litograficznego. O wzrastającej popularności tej 
techniki i skali produkcji w XIX wieku świadczy fakt, że w roku 1898 w samym 
Berlinie funkcjonowało około 180 zakładów litograficznych, z czego 25 insty-
tucji zatrudniało od 100 do 500 pracowników. Jedna z największych w stolicy  
Niemiec, firma Hagel-Beck miała 750 pracowników oraz 42 szybkobieżne  
prasy ciśnieniowe. Do Gdańska wynalazek ten dotarł około 1825 roku, a pierw-
szym jego propagatorem był zapewne Daniel Ludwig Wedel i jego spadkobiercy, 
o czym poniżej1.

Sam termin „zakład litograficzny” (niemieckie Litografische Anstalt lub 
Litografische Institut) wymaga wyjaśnienia i doprecyzowania. Były to zazwyczaj 
inicjatywy łączące działalność artystyczną z komercyjno-usługową i spełniały 
wiele różnorodnych funkcji. Pierwsze pracownie zakładane w Gdańsku przez 
wykształconych artystów-grafików służyły początkowo głównie upowszech-
nianiu ich autorskich dzieł w nowej technice (czyniąc to szybciej i na większą 
skalę – co równało się większym zyskom). Szybko jednak doceniono możliwości  
litografii w zastosowaniach użytkowych, a zakłady wykonywały szerokie spec-
trum usług, od reprodukcji własnych, autorskich – bądź cudzych – prac arty-
stycznych, w tym zamawianych portretów, po powielanie druków okolicz-
nościowych, druków ulotnych, wydawanie gazet itd. Część z nich zajmowała  

1     W Polsce pierwsze pracownie litograficzne założono w 1818 roku. Jednoczesne próby w tym  
kierunku podjęli Jan Siestrzyński (1788-1824), lekarz i pedagog w atelier przy Instytucie Głucho-
niemych w Pałacu Kazimierzowskim w Warszawie oraz hrabia Aleksander Chodkiewicz (1776–
1838) w swoim pałacu przy ulicy Miodowej. Chodkiewicz sfinansował małą pracownię litograficz-
ną, wyposażoną w dwie niewielkie ręczne prasy, wykonane sposobem chałupniczym (pracownia  
ta działała do około 1827 roku). Donosił o tym „Kurier Warszawski” z dnia 22 stycznia 1821 roku, choć 
niezmiernie lakonicznie: „W Pałacu dawniej Tepperowskim przy Ulicy Miodowej założoną została  
Litografja”. Por. „Kurier Warszawski” 1821 nr 19, s. 6.

2. Carl August Helmsauer,  
Kolekcja widoków z obszaru 

Gdańska, około 1825 roku
Gerhardsche Buchhandlung

(PAN Biblioteka Gdańska)

Gdańskie zakłady litograficzne w XIX i XX wieku

się równolegle między innymi księgarstwem, handlem materiałami arty-
stycznymi i papierniczymi a od lat pięćdziesiątych XIX stulecia nowym wyna-
lazkiem – fotografią. Zakłady litograficzne łączyły zatem często funkcje pra-
cowni artystycznej, drukarni, wydawnictwa, zakładu księgarskiego, sklepu 
papierniczo-biurowego, czy wreszcie atelier fotograficznego, a zatrudnieni 
pracownicy – największe firmy mogły z czasem dawać zajęcie kilkudziesięciu  
osobom –obok biegłości w technikach graficznych, odznaczali się znajomością 
składu tekstu, kaligrafii czy typografii. Niejednokrotnie wraz z rozwojem dzia-
łalności i postępem technicznym litografia traciła na znaczeniu lub całkowicie 
zanikała z pola zainteresowania kolejnego właściciela zakładu, który stawał się 
wyłącznie fotografem czy księgarzem.

Nieco inne jeszcze zabarwienie ma pojawiająca się niekiedy nazwa 
Steindruckerei oznaczająca „drukarnię litograficzną”, której zakres usług ograni-
czał się jedynie do druku, czyli wykonywania serii odbitek litograficznych z po-
wierzonych rysunków lub wręcz z gotowego już kamienia. Istotne jest także  
odróżnienie artystyczno-usługowych zakładów litograficznych z XIX wieku  
od litografii autorskiej (warsztatowej) artystów gdańskich czynnych w pierw-
szej połowie XX stulecia.

W niniejszym tekście przedstawiono zakłady litograficzne funkcjonujące 
w Gdańsku od około 1825 do 1945 roku. Pierwsza data odnosi się do najwcze-
śniejszej wzmianki o litografii w Gdańsku. Cezura zamykająca wiążę się z histo-
rią miasta – w praktyce ta forma aktywności zanika tu stopniowo w początku 
XX wieku, jednak część firm, zmieniając zakres usług i profil działalności, funk-
cjonowało nieprzerwanie aż do II wojny światowej.
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Instytucje uporządkowano chronologicznie, starając się ustalić daty i oko-
liczności powstania i zamknięcia zakładu litograficznego lub przybliżone daty 
działalności, a także umiejscowienie i adres (niejednokrotnie zmieniające się 
w czasie). Wskazano założycieli i kolejnych właścicieli poszczególnych instytu-
cji oraz informacje o współpracujących artystach. Scharakteryzowano zakres 
ich usług, zwracając uwagę na ważniejsze prace i wydawnictwa. Zasygnalizo-
wano także istnienie pracowni, o których informacje jak dotąd są szczątkowe 
lub wymagają szerszych badań.
Lithographisches Instituts und Steindruckerei von der Wedelschen Hofbuch-

druckerei in Danzig (około 1825)
Daniel Ludwig Wedel (1728/1730 Berlin-1822 Gdańsk) był księ-
garzem i wydawcą o szerokim spektrum działalności. Zawodu 
wydawcy i drukarza uczył się zapewne w Lipsku. Do Gdańska 
przybył około 1760 roku i założył księgarnię na Hundegasse 
(ul. Ogarna). W 1777 roku przeniósł działalność do zakupionej 
kamienicy przy Jopengasse 563 (ul. Piwna 8). W roku 1780 na-
był oficynę drukarską Schreiberów, przenosząc ją z Fleischer-
gasse (ul. Rzeźnicka) do siedziby swojej firmy na Jopengasse. 

Otrzymał związany z tą oficyną tytuł typografa miejskiego i gimnazjalnego. 
Po roku 1793, za zgodą władz pruskich, używał tytułu Hofbuchdruckerei (drukar-
nia dworu królewskiego). Wydawał prace naukowe, zarządzenia władz miejskich, 
potem pruskich, podręczniki, kalendarze i czasopisma. Bezpośrednie kierownic-
two drukarni w latach 1780-1802 sprawował Georg Christian Hecht. Drukarnia 
litograficzna (Steindruckerei) powstała około 1825 roku i była podporządkowana 
działalności wydawniczej firmy.

W swoim zawodzie Wedel kształcił synów: Johanna Ludwiga i Karla Friedri-
cha, którzy jednak zmarli lub opuścili Gdańsk przed rokiem 1815. Od tego roku 
wydawnictwo prowadziła córka Eleonore Julianne (1765-1831), zamężna z druka-
rzem Christophem Friedrichem Delmanzo (zmarłym około 1800 roku), a następ-
nie z drukarzem Augustem Friedrichem Rathstockiem (zmarłym w 1820 roku). 
Po śmierci drugiego męża działała samodzielnie, następnie z synem z pierwsze-
go małżeństwa – Christophem Ludwigiem Delmanzo. W chwili śmierci Eleonore 
w 1831 roku na aktywa firmy składały się: drukarnia, introligatornia książek, dru-
karnia litograficzna, odlewnia czcionek i wydawnictwo D. L. Wedel. Decyzją 
spadkobierców Eleonore, którymi były jej dzieci z pierwszego małżeństwa usta-
lono, że firma pozostanie w rodzinie, pełnomocnikiem właścicielki i kierowni-
kiem drukarni został Carl August Thomas. Spadkobierczynią Ch. L. Delmanzo  
została jego córka, Auguste Malwine Elise (1835-1887), po mężu Kulenkamp. 
W 1893 roku wydawnictwo zatrudniało 22 osoby [il. 1].
Lithographisches Institut von Gerhard und Rahnke in Danzig (po 1831)
Gustav Adolph Friedrich Gerhard (1805 Gdańsk – 1889 Nowy Jork), był synem 
księgarza Friedricha Samuela Gerharda (1765-1831). W 1831 roku odziedziczył 
po ojcu księgarnię i wydawnictwo przy Heilige-Geist-Gasse 755 (ul. św. Ducha 16). 
Prowadził ją do roku 1849 pod dawną nazwą Gerhardsche Buchhandlung. 

1. 

2. 

3. Według rysunku 
 Carla Heinricha Kiehlmanna,  

Christian Friedrich Gottlieb  
Benjamin von Wernich, 1833 rok

Lithographisches Institut von 
Gerhard und Rahnke in Danzig

(PAN BibliotekaGdańska)
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Od 1836 roku firma miała siedzibę przy Langgasse 400 (ul. Długa 39).  W latach 1837-
1849 był wydawcą gdańskich gazet: „Danziger Dampfboot” i „Allgemeine Politische 
Zeitung für die Provinz Preussen”

Znane są wydawnictwa sygnowane Lithografisches Institut von Gerhard 
und Rahnke, co wskazuje na współprace z Elbląskim zakładem litograficznym 
A. Rahnkego. Jak dotąd nie udało się ustalić, czy wykonanie litografii miało 
miejsce w Gdańsku czy w Elblągu. Zubożały na skutek nietrafionych pomysłów 
wydawniczych Gerhard, wyjechał w 1849 roku do Berlina, a stamtąd do Stanów 
Zjednoczonych, co położyło kres jego działalności [il. 2,3].
Lithographisches Institut von Hermann Claussen, in Danzig (1835)
Litograf Hermann Claussen, urodzony w 1812 roku, przybył do Gdańska z Bremy. 

Około 1835 roku otworzył w mieście usługowy zakład litograficz-
ny przy Langgasse 407 (ul. Długa 42). Działalność zakładu trwa-
ła do września 1843 roku, kiedy Clausen powrócił do rodzin-
nego miasta. Litografie sporządzał na podstawie własnych ry-
sunków. Były to między innymi widoki miasta i jego budowli.  
W zbiorach Biblioteki Gdańskiej zachowały się przedstawie-
nia wnętrza Piwnicy Rady (Ratskeller) pod Dworem Artusa oraz 
zestaw 20 litografii z około 1840 roku – plan miasta i widoki 
Gdańska oraz jego okolic [il. 4].

Litografisches Institut von Julius Gottheil in Danzig (1836)
Julius Gottheil (1810-1868) pochodził z Tylży. Malarz, rysownik i litograf przybył 
do Gdańska w 1836 roku i przez czternaście lat prowadził zakład litograficzny, 
początkowo przy Langgasse 200 (ul. Długa) następnie przy Langer Markt 503 
(Długi Targ). W 1850 roku wyjechał z rodziną do Hamburga. Do Gdańska powró-
cił na krótko w 1864 roku, by już w rok później wyjechać na stałe do Królewca. 
W swojej oficynie wydawał własne prace. Na wystawach Towarzystwa Przyja-
ciół Sztuki (Kunstverein zu Danzig) w latach 1844, 1846, 1848, 1850 pokazywał 
rysunki i litografie z widokami Gdańska i jego zabytków. Gottheil współpraco-
wał między innymi z Julliusem Grethem, autorem teki widoków Gdańska i jego 
budowli – Danziger Bauwerke in Zeichnungen (1864).

Richard Theodor Gottheil (1839-1877), syn Juliusa i właściciel firmy od 1861 
roku, porzucił litografię i przekształcił zakład w atelier fotograficzne. Od 1871 
roku atelier działało pod nazwą Gottheil und Sohn przy Portechaisengasse 7 
(ul. Lektykarska). Od 1892 roku firmą z adresem Hundegasse 4/5 (ul. Ogarna) kie-
rowała wdowa, Paulina Elisabeth (z domu Garbe). W latach 1894-1937 rodzinne 
atelier fotografii artystycznej z siedzibą przeniesioną na Holzmarkt 15/16 (Targ 
Drzewny) prowadził syn obojga, Albert Georg Emil Gottheil (1867 – po 1942). 
Filia zakładu znajdowała się w hotelu plażowym Strandhotel w Sopocie przy 
Nordstraße (ul. Powstańców Warszawskich). W końcowym okresie 1939-1942  
siedziba zakładu mieściła się przy Horst-Hoffmann-Wall 21B (ul. 3 Maja) [il. 5].

3. 

4.

4. Hermann Claussen, 
Brama triumfalna  

z widokami Gdańska  
i okolic, 1839 rok

Lithographisches Institut 
von Hermann Claussen 

 in Danzig
(PAN Biblioteka Gdańska)

5. 

Gdańskie zakłady litograficzne w XIX i XX wieku

Lithographische Anstalt und Kupferdruckerei von Julius Sauer in Danzig (1847)
Johann Julius Alexander Sauer (1823-1907) był synem gdańskiego złotnika  
Johanna Sauera. Początkowo kształcony w zakładzie ojca, zdobył tam umie-
jętności rysownika i rytownika. Wykorzystał je otwierając w 1847 roku zakład 
litograficzny przy Hundegasse 62 (ul. Ogarna), dwa lata później przeniesio-
ny na Langgasse 55 (ul. Długa). Litografem w zakładzie był także jego młod-
szy brat Friedrich Wilhelm Albert (1833-1860), zmarły przedwcześnie na świnkę. 
Jednocześnie od 1850 roku Johann Julius Alexander posiadał drukarnię przy 
Große Wollwebergasse 4 (ul. Tkacka). Około 1876 roku firma została przeniesio-
na do nowo wybudowanej siedziby przy Fleischergasse 69-70 (ul. Rzeźnicka). 
Działała tu drukarnia i wytwórnia materiałów papierniczych. Po śmierci założy-
ciela, w latach 1907-1916 właścicielami firmy Sauera była spółka: Julius Richard 
Sartorius, Franz Schultz i Max Krogoll. W 1893 roku zatrudniała 142 pracowników, 
w 1908 – 350 osób. Firma działała nieprzerwanie do 1945 roku.
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Litograficzny zakład Sauera rozwinął szeroką i zróżnico-
waną produkcję. W jego dorobku znajdują się artystycz-
ne widoki Gdańska, Oliwy i innych terenów, barwne kar-
ty pocztowe z Gdańska i Sopotu, reprezentacyjne, oficjal-
ne portrety, miedzy innymi gdańskich pastorów i włoda-
rzy miasta. Zakład wydawał także mapy i plany; to tu wyda-
no słynny plan Gdańska Daniela Buhsego z lat 1863-1868, któ-

rego kamienne tablice litograficzne przechowuje obecnie Biblioteka Gdańska.  
Sauer drukował także druki użytkowe, takie jak świadectwa cechowe, dyplomy 
czy zaproszenia. W XX wieku firma wykonywała zlecenia władz Wolnego  
Miasta (miedzy innymi drukowała gdańskie banknoty, papiery wartościowe 
i znaczki pocztowe), a nawet produkowała opakowania [il. 6].
Eduard Deplanque (lata pięćdziesiąte XIX wieku)
Eduard Deplanque był właścicielem zakładu litograficznego i handlarzem 
dziełami sztuki. Prowadził pracownię przy ul. Jopengasse 559 (ul. Piwna 4).  
Dość szybko przekształcił zakład w atelier fotograficzne.
Georg Friedrich Busse (1859)
Georg Friedrich Busse działał w Gdańsku od 1859 roku jako malarz, portrecista, 
litograf oraz fotograf. Jego pracownia mieściła się przy Fischmarkt (Targ Ryb-
ny) 36 a następnie przy Hundegasse (ul. Ogarna) 5. Równolegle z zawodem  
litografa prowadził, wraz z Ernestem Augustem Dorbritzem z Magdeburga,  
zakład fotograficzny.
Carl Friedrich Damme / Gebrüder Radtke (1863)
Dla porządku uwzględnić należy także atelier Carla Friedricha Dammea (1791-
1870), pochodzącego z Wilna jubilera i fotografa. Od 1842 roku prowadził on 
w Gdańsku zakład jubilerski przy Große Wollwebergasse 196 (ul. Tkacka 14), 
a w 1846 roku założył w domu przy Poggenpfuhl 197 (ul. Żabi Kruk 19) zakład 
dagerotypów. Ten ostatni przekazał w 1863 roku berlińskiej firmie Gebrüder 
Radtke, specjalizującej się w portretach, litografiach i reprodukcjach obrazów. 
Można zakładać, że zakład dagerotypów Radtkego nie prowadził w Gdańsku 
regularnej produkcji litograficznej, a raczej oferował gotowe prace lub pośred-
niczył w realizacji zamówień z Berlina.
Zakłady litograficzne Seyfferta, Dommego i Marschewskiego
Przegląd warsztatów i pracowni działających w latach pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych XIX wieku zamknąć powinny trzy nazwiska, o których niestety brak 
dokładniejszych informacji. Z odbitek litograficznych w zbiorach Pracowni 
Grafiki Biblioteki Gdańskiej odczytać można nazwy zakładów: Lithographische 
Anstalt von Julius Seyffert in Danzig; I. F. Dommer’s Lithographische Anstalt in 
Danzig oraz polsko brzmiące Steindruckerei und Lithographische Anstalt von Edu-
ard Marschewski Danzig. Zwłaszcza pierwszy z wymienionych, zakład Seyfferta, 
wykonywał różnorodne prace litograficzne na większą skalę. Dwa pozostałe, 
jak można sądzić po znanej spuściźnie, specjalizowały się w głównie w oficjal-
nych portretach [il. 7].

6.

7.

8.

9, 10, 11.

5. Julius Gotthard Beniamin Greth, 
 Kościół św. Katarzyny w Gdańsku, 

z serii Danziger Bauwerke, 
1856 Litographisches Institut  
von Julius Gottheil in Danzig

(PAN Biblioteka Gdańska)
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Lithographische Artistische Anstalt Gebrüder Zeuner in Danzig (1893)
Zakład litograficzny i drukarnia założona przez braci Paula (1851-1939) i Alfreda 
(1856-1895) Zeunerów, działały w latach 1893-1908. Siedziba firmy znajdowała się 
przy Hundegasse 95 (ul. Ogarna). Obok prac artystycznych, dużą część zamówień 
stanowiły rozmaite druki użytkowe i ulotne, etykiety i opakowania. Duże zyski 
przynosiło także wydawanie kart pocztowych z widokami Gdańska i Sopotu [il. 8].
Willi Rudolf Schwalm (1921)
Willi Rudolf Schwalm (1895 – po 1942) był malarzem i grafikiem, synem gdańskie-
go mistrza wyrobów z bursztynu Franza Schwalma (1867 Wiedeń – zm. po 1942). 
Od 1921 roku prowadził warsztat litograficzny w zakładzie bursztyniarskim ojca 
przy Hundegasse 118 (ul. Ogarna). Działalność ta trwała, jak się zdaje, do końca 
lat dwudziestych XX wieku. Następnie pracował jako nauczyciel grafiki w kla-
sie artystycznej w Państwowej Rzemieślniczej Szkole Dokształcającej (Staatli-
che Fortbildungs – und Gewerkschule). Zachowały się tylko nieliczne litogra-
fie z warsztatu Schwalma, szerzej znane są natomiast tworzone przez niego 
ilustracje książkowe i druki reklamowe oraz projekty graficzne herbów miast 
i gmin na Pomorzu w wersji obowiązującej podczas II wojny światowej: Kartuz, 
Pucka, Torunia, Nowego nad Wisłą, Starogardu Gdańskiego, Gniewu i Brod-
nica. Był także opiniodawcą herbów Gdańska, Gdyni i Łasina. W gdańskim  
Archiwum Państwowym zachowały się liczne barwne tablice z wizerunkami her-
bów jego autorstwa.
Industrie – und Blechwaren-Werke AG (1921)
Na koniec wymienić można jako ciekawostkę powstałą w roku 1921 Industrie – 
und Blechwaren-Werke AG czyli Fabrykę blachy i opakowań blaszanych (popularną 

„Blaszankę“), specjalizującą się w produkcji opakowań metalowych do produk-
tów spożywczych. Osobny dział firmy stanowiła drukarnia litograficzna, gdzie 
powstawały nadruki bezpośrednio na metalu oraz papierowe etykiety.

Pełne opracowanie działalności litograficznej w Gdańsku 
wymaga dalszych prac. W tej prezentacji skupiono się 
na tych kilkunastu zakładach, dla których litografia była 
(przynajmniej w pewnym okresie ich istnienia) jedynym, 
głównym lub znaczącym elementem ich działalności. 
W toku dalszych badań listę tę będzie można zapewne 
rozszerzyć. Ważnym wydaje się rozeznanie, w jakim stop-
niu działalność litograficzną prowadziły lub z kim współ-

pracowały w tym zakresie liczne gdańskie wydawnictwa i księgarnie nakładowe,  
zarówno te największe, jak A. W. Kafemann, L.G. Homann czy Theodor Bertling,  
ale także pomniejsze – wiadomo na przykład, że litografie Juliusa Gretha z wi-
dokami Gdańska z około połowy XIX wieku dostępne były w małej księgarni 
Woldemara Devrienta.

6. Georg Friedrich Busse, 
 Friedrich Wilhelm von Clausewitz, 
około 1850 rokuLithographische  

Anstalt und Kupferdruckerei  
von Julius Sauer in Danzig
(PAN Biblioteka Gdańska)
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Podsumowując, warto zaznaczyć, że mimo iż rozwój litografii w Gdańsku 
był dość szybki, a liczba zakładów sięga łącznie około 20, to nie zmonopoli-
zowały one tutejszego rynku wydawniczego. Dla części z nich litografia była 
jedynie poboczną działalnością, inne działały na niewielką skalę lub efeme-
rycznie, z dłuższymi przerwami. Żaden z zakładów nie osiągną statusu dużego 
przedsiębiorstwa o zasięgu ponad miejskim czy ponadregionalnym. Największy 
na tym rynku zakład Juliusa Sauera rozbudowany został znacząco dopiero 
pod koniec XIX stulecia, w okresie kiedy zarzucił technikę litografii. Duża licz-
ba litograficznych prac artystycznych i druków o gdańskiej proweniencji wyda-
wana była poza tym miastem. Druk zlecano wyspecjalizowanym zakładom lito-
graficznym w dużych ośrodkach – głównie w Berlinie i Lipsku, a także większym 
przedsiębiorstwom w Prusach – na przykład zakładom litograficznym Rahnkego 
w Elblągu i Kantera w Kwidzynie.

Gdańskie zakłady litograficzne w XIX i XX wieku

7. Carl David Franz,  
Merwinck, gdański muzykant 

grający na cytrze w Jaśkowej Dolinie
Lithographische Anstalt  

von Julius Seyffert in Danzig 
(PAN Biblioteka Gdańska)
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8. Zaproszenie na bankiet 
na cześć rzeźni miejskiej,  

15 października 1894 roku
Lithographische Artistische  

Anstalt Gebrüder 
 Zeuner in Danzig 

(PAN Biblioteka Gdańska)
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Wraz z powstaniem pierwszej stałej  
drukarni w latach trzydziestych XVI wie-
ku w Gdańsku rozpoczęto druk ma-
teriałów, które dziś noszą ogólną na-
zwę – Dokumenty Życia Społecznego.  
Od początku istnienia Biblioteki Rady 
Miasta Gdańska trafiały one do gdań-
skiej Książnicy. Już w XIX wieku bada-
cze zwracali uwagę, że ten rodzaj ma-
teriałów stanowi – ze względu na swą  

autentyczność przekazu – ważne źródło ba-
dań życia codziennego we wszelkich aspek-
tach oraz obyczajowości i języka.

Celem artykułu jest prezentacja i analiza 
różnorodności takich form druków na wy-
branych przykładach. Wszystkie omawia-
ne obiekty pochodzą ze zbiorów PAN Biblio-
teki Gdańskiej. Wybór publikacji zawężono  
do okresu istnienia drugiego Wolnego Miasta 
Gdańska (1920-1939). Druki polityczne, han-
dlowe, kulturalne, turystyczne po blisko stu 
latach zachwycają nie tylko materiałem 
ilustracyjnym, ale również układem druku,  
rodzajami użytej czcionki, co wpływa nie 
tylko na ich odbiór estetyczny, ale również 
zwiększa perswazyjność przekazu. Specyfika 
miasta jako ośrodka portowego oraz warun-
ków politycznych wynikających z postano-
wień kończących I wojnę światową znajdu-
je swe odbicie w efemerach.

Słowa kluczowe: dokumenty życia spo-
łecznego, druki ulotne, akcydensy, Gdańsk, 
Biblioteka Gdańska.

The establishment of the first permanent 
printing house in Gdansk in the 1530s marked 
the beginning of the printing of materials 
which today are generally referred to as Docu-
ments of Social Life. They were provided to the 
Library of the Council of the City of Gdansk 
since its establishment. It was as early as in 
the 19th century that researchers turned 
attention to the fact that this type of materials 
constitutes – in view of the authentic nature  
of its content – an important source for studies 
on the daily life in all its respects, customs and 
traditions, and language.

This article aims to present and analyse 
the diversity of such forms of printed materi-
als on selected examples. All the items under 
discussion originate from the collections 
of the Gdansk PAS Library. The selection  
of publications was narrowed down to the 
period of existence of the second Free City  
of Danzig (1920-1939). After almost one hun-
dred years, political, commercial, cultural, and 
tourism-related printed materials enchant 
us not only with their illustrative elements,  
but also with their layout, and types of fonts 
used, which influences not only their aesthetic 
impact but also increases the persuasive power 
of their message. The ephemera reflect the spe-
cific nature of the city as a port centre and the 
political conditions resulting from the provi-
sions ending the First World War.

Keywords: documents of social life, ephem-
eral printed materials, ephemera, Gdansk,  
the Gdansk Library.

anetakwiatkowska

Przedwojenne 
gdańskie efemera.  
Formy i  tematyka

Pre-war Gdansk 
ephemera.  

Forms and topics
6. Fördert Danzigs  

Wirtschaft!
(PAN Biblioteka Gdańska)
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„Zadrukowany świstek papieru może rozpętać burzę dziejową” 
(J. Muszkowski)

Przedwojenne gdańskie efemera. Formy i tematyka
Pre-war Gdansk ephemera. Forms and topics

Dokumenty życia społecznego – ramy definicyjne
Termin dokumenty życia społecznego nastręcza badaczom 
pewne trudności. Przejawia się to już w nazwach, które stosuje  
się jako zamienniki – druki ulotne i okolicznościowe, efemera,  
wydawnictwa niekonwencjonalne, materiały efemeryczne, ma-
teriały niekonwencjonalne, publikacje efemeryczne, akcydensy,  
czy popularna wśród bibliotekarzy skrótowa nazwa dżs . 
Do polskiej nauki nazwę „dokumenty życia społecznego” wpro-
wadził wybitny polski bibliolog Jan Muszkowski (1882-1953). 
Nazwał je trzecim typem treści książkowych. Według Musz-
kowskiego są one „wyrazem aktu władzy, owocem funkcji rzą-
dzenia albo też prostym stwierdzeniem faktów, odbiciem rze-
czywistości, zdaniem sprawy z przebiegu wydarzeń, z wyników 
czyjejś działalności czy akcji jednorazowej: dekret ministerial-
ny, druki parlamentarne; wykaz kleru, nauczycieli, oficerów, dy-
plomatów; sprawozdanie uczelni, szpitala, organizacji społecz-
nej; program wkładów, widowiska, koncertu; plakat czy ob-
wieszczenie; rozkład jazdy pociągów; cennik”1. Podobnie pisał 
inny badacz S. Vrtel-Wierczyński (1886-1963) – „istnieje jeszcze 
trzecia kategoria obiektów (rozmaitego charakteru, rodzaju 
i wymiarów), dla których albo w ogóle nie przewiduje się uję-
cia technicznego w formie książki, albo przewiduje się je zu-
pełnie wyjątkowo, zależnie od okoliczności. Należałyby tu dy-
plomy, herby heraldyczne, karty do gry, karty wizytowe, eksli-
brisy, etykiety, inskrypcje, znaczki pocztowe, film, fotografie  
(mikro – i makrofotograficzne), pieczęcie i numizmaty, wałki fo-

nograficzne i płyty gramofonowe. Przedmioty wyżej wymienione można by 
określić ogólnie mianem »dokumentów«”2.

1    J. Muszkowski, Studia nad książką poświęcone pamięci Kazimierza Piekarskiego, Wrocław 1948, 
s. 98-99.

2    S. Vrtel-Wierczyński, Teoria bibliografii w zarysie, Wrocław 1951, s. 169-170.
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drukarni w pierwszej  
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druk materiałów,  
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dokumenty życia społecz-
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nia Bibliotheca Senatus 
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w 1596 roku tego typu 
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nych form dokumentów 
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(PAN Biblioteka Gdańska)
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W kolejnych latach nazwa dokumenty życia społecznego upo-
wszechniła się. Podręczny słownik bibliotekarza z 1955 roku za-
mieszcza definicję – „wydawnictwa dotyczące życia lub dzia-
łalności związków, partii, stowarzyszeń, instytucji itp. zwykle 

nie przenoszone do handlu księgarskiego”3. W wydawnictwach encyklope-
dycznych obiekty te definiuje się jako – „materiały biblioteczne o charakterze 
informacyjnym, normatywnym, propagandowym i reklamowym; są wynikiem 
działalności społecznej instytucji czy organizacji, zazwyczaj nie przenoszone 
do handlu księgarskiego”4.

Kontrowersje wokół pojęcia „dokumenty życia społecznego” nie znikną.  
Tym bardziej, że niektóre z form przestają się ukazywać, a w ich miejsce poja-
wiają się nowe. Związane jest to przede wszystkim z rozwojem techniki, ale rów-
nież ze zmianami obyczajowymi. I tak na przykład obecnie do dżs-ów zalicza  
się także nagrania na płytach analogowych, taśmach magnetofonowych, kase-
tach VHS, dyskietach, które jako nośniki przestały być używane.  Podobnie do 
lamusa odchodzą książki telefoniczne. Z pewnością można wyróżnić cechy cha-
rakterystyczne dla tego rodzaju wydawnictw. Będą to: podkreśl na we wszyst-
kich definicjach ulotność/efemeryczność rozumiana  jako krótkotrwała wartość 
użytkowa, aktualność (dotyczące życia codziennego), masowość, okazjonalność, 
bezpłatne rozpowszechnianie (zazwyczaj), niewielka objętość (zazwyczaj), two-
rzone w konkretnych celach informacyjnych, propagandowych, reklamowych, 
normatywnych.

Oczywiście nie wszystkie dotyczą każdego obiektu. Katalog targów, 
książka telefoniczna, rozkład jazdy pociągów itp. może liczyć nawet kilkana-
ście, kilkaset stron, ale nadal będzie spełniał pozostałe warunki pozwalające 
go zaliczyć do wydawnictw niekonwencjonalnych. Zdarza się, że za programy 
teatralne czy koncertowe organizatorzy oczekują zapłaty. Aktualna pozostaje 
więc opinia S. Weymana – „dokument życia społecznego to pojęcie umowne, 
służące poszerzaniu bazy źródłowej dla przyszłych badań”5.

Formy i tematyka dokumentów życia społecznego
„Pogodzić się trzeba z myślą, że niemożliwe jest stworzenie typologii uniwer-
salnej, mającej zastosowanie na wszystkich terytoriach uniwersum druków 
ulotnych i okolicznościowych”6. Występowanie konkretnej formy akcydensu 

3    H. Więckowska, H. Pliszczyńska, Podręczny słownik bibliotekarza, Warszawa 1955, s. 52.

4    Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, red. K. Głombiowski, B. Świderski, 
H. Więckowska, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1976, s. 101.

5    Dyskusja, oprac. J. Albin, [w:] Dokumenty życia społecznego w bibliotece. Materiały z ogólnokrajo-
wej konferencji zorganizowanej przez Bibliotekę Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wro-
cławiu w dniach 2-3 czerwca 1969 roku, red. J. Albin, Wrocław 1970, s. 67.

6    K. Migoń, Bibliologia o drukach ulotnych i okolicznościowych, [w:] Druki ulotne i okolicznościowe – war-
tości i funkcje, Materiały międzynarodowej konferencji naukowej. Wojnowice, 8-10 października 
2006, red. K. Migoń, M. Skalska-Zlat, A. Żbikowska-Migoń, przy wsp. E. Herden, Wrocław 2006, s. 18.

2. Die Mode im August. Nr. 8, 
Sternfeld [1930]

(PAN Biblioteka Gdańska)
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w jednym kraju/regionie/mieście nie oznacza, że ukażą się one 
w druku w innym miejscu. Już w samej nazwie dokumenty ży-
cia społecznego widzimy sugestię, czego dotyczą, że są one 
nierozerwalnie związane z miejscem i czasem w którym po-

wstają, instytucjami i ich funkcjami, życiem zawodowym mieszkańców itp.  
Wolne Miasto Gdańsk (WMG) może nie stworzyło jakiś oryginalnych druków 
w formie, ale z pewnością w treści. Wynika to oczywiście z położenia geogra-
ficznego oraz sytuacji politycznej miasta, w jakiej znalazło się ono wraz z za-
kończeniem pierwszej wojny światowej. W mieście portowym pojawi się szereg 
akcydensów związanych z działalnością portu i stoczni oraz życiem zawodów 
obsługujących te podmioty. Specyfika życia politycznego, działalność gdań-
skiego Volkstagu (parlament WMG), istnienie mniejszości narodowych, to tyl-
ko kilka czynników, które wpływały na charakter gdańskich dżs-ów. Punktem 
odniesienia opisu form gdańskich materiałów nieksiążkowych jest The encyc-
lopedia of ephemera. A guide to the fragmentary documents of everyday life for 
the collector, curator, and the historian autorstwa Maurice’a Rickards’a, New York, 
2001 (dalej EoE)7. Wszystkie opisywane obiekty w tej prezentacji pochodzą ze 
zbiorów Biblioteki Gdańskiej, Ze względu na ograniczone ramy artykułu wybra-
łam tylko kilka popularnych form.

Afisz to jednostronny druk ulotny zazwyczaj większego formatu o charak-
terze urzędowym, informacyjnym i reklamowo-propagandowym. Podobnie 
jak dziś informował o ważnych dla społeczności wydarzeniach – koncertach, 
festiwalach, zawodach sportowych itp. Do czasu upowszechnienia się radia i te-
lewizji druki te wraz z prasą pełniły rolę najważniejszego z mediów. Ściany bu-
dynków, specjalne słupy ogłoszeniowe, witryny sklepów obklejane były dużą 
ilością afiszy. Istotne więc jest, aby zarówno pod względem graficznym, jak i ko-
lorystycznym zwracały na siebie uwagę. Temu miały służyć ramki, podkreśle-
nia, wytłuszczenia komunikatów, hasła, które przyciągały wzrok chętnie opa-
trzone wykrzyknikami. Niestety w zbiorach Biblioteki Gdańskiej nie zachowało 
się zbyt dużo afiszy, z wyjątkiem teatralnych, które jako jedyne zbierane były 
od początku XIX wieku do zakończenia drugiej wojny światowej w sposób pla-
nowy i regularny. Zazwyczaj ten typ druków miał niewielki nakład, a przy tym, 
aby egzemplarz trafił do zbiorów musiał raczej pochodzić bezpośrednio z dru-
karni, niż zostać zerwany z ulicy.

Podręczny słownika bibliotekarza z 1955 roku w definicji słowa „broszura” 
podaje, że jest to książka niewielkiej objętości (w Polsce do 64 stron). Natomiast 
Podręczny słownik bibliotekarza z 2011 roku pisze o maksymalnie 48 stronach. 
Broszury w zbiorach Biblioteki Gdańskiej ze względu na treść można podzie-
lić na – handlowe, polityczne, religijne, urzędowe, kulturalne, zw. z organizacją 
wydarzeń np. konferencji.

7    M. Rickards, The encyclopedia of ephemera. A guide to the fragmentary documents of everyday life 
for the collector, curator, and the historian, ed. and compl. M. Twyman, with the ass. S du Boscq 
de Beaumont, A. Tanner, New York 2001.

3. Zoppot… 
das Weltbad an der Ostsee
(PAN Biblioteka Gdańska)
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Druki handlowe zamawiane były przez gdańskie sklepy  
zazwyczaj w gdańskich drukarniach, rzadziej w innych nie-
mieckich miastach – Berlinie, Lipsku, Norymberdze. Autorzy 

broszur, zdjęć w nich użytych pozostają najczęściej anonimowi. Zaprojekto-
wane ze znawstwem i wyczuciem artystycznym zawierają dużo materiału ilu-
stracyjnego. Na okładce, czy pierwszej stronie często znajduje się adres skle-
pu/firmy, jej nazwa lub symbol-logo, z których korzystano aby się wyróżnić 
na tle konkurencji od końca XIX wieku. Niektóre wydawane były w seriach, 
co z pewnością zachęcało do ich kolekcjonowania. Ze względu na obję-
tość (od kilku do kilkunastu stron) w założeniu właścicieli podmiotów, które 
reklamują, z pewnością miały imitować czasopisma.Również ich zawartość  
imituje czasopismo: artykuły na temat najnowszych, trendów w modzie, 
sekcje z dowcipami, porady, krótkie opowiadania, komiksy rysunkowe,  zagad-
ki, aforyzmy, krzyżówki, anegdoty, propozycje menu, tabele z sugestią stroju 
w zależności od okazji [il. 1,2].

Imprezom cyklicznym organizowanym na terenie Wolnego Miasta zawsze  
towarzyszyły broszury i ulotki zawierające program uroczystości, obcho-
dów, spis wykładów, teksty śpiewanych na te okoliczności pieśni, czy podane 
na uroczystości menu. W 1926 roku w dniach 23-26 września odbył się 23 zjazd 
członków Verein Deutscher Strassenbahnen Kleinbahnen und Privat-Eisenbahnen. 
Z tej okazji wydano dla uczestników ośmiostronnicową broszurę8, w której 
znajdziemy – wiersz (Danzigs Gruss), teksty pieśni (Dem Vereine, Den Damen), 
menu (Speisenfolge), spis win możliwych do zamówienia do posiłku wraz z ich 
cenami (Weinkarte) oraz spis wykonywanych utworów muzycznych (Musikfolge). 
Na oprawie znajduje się widok z Motławy na Żurawia, gdański herb wpisany jest 
w logo związku. Tym samym w jednoznaczny sposób okładka i wiersz na pierw-
szej stronie podkreśla, zwraca uwagę na fakt, że wydarzenie miało miejsce 
w Gdańsku. Niemalże identyczną zawartość ma broszura z okazji 30. Jahresver-
sammlung des Verbandes Deutscher Elektrotechniker (Danzig 1925)9. Niewielkie 
różnice występują w tekście wiersza Danzigs Gruss, pieśń Dem Vereine nosi tu 
tytuł Dem Verbande, pozostałe elementy są na tych samych stronach, choć oczy-
wiście podano inny posiłek i wina. Najwyraźniej drukarnie korzystały przy tego 
typu uroczystościach z gotowych szablonów zmieniając tylko detale.
Przedwojenny Gdańsk zamieszkiwało niecałe dziesięć tysięcy Żydów (spis z 1 
listopada 1923 podaje 7282, spis z 31 sierpnia 1924 roku – 9239 osób)10. Gdańskich 
judaików zachowało się bardzo niewiele. Wśród pracowników Danziger Stadt-
bibliothek nie było żadnego wyznania mojżeszowego (S. Echt pisze, że przez 
krótki czas pracowała jako bibliotekarka córka tajnego radcy archiwalnego 

8    PAN Biblioteka Gdańska, sygn. 5103/17.

9    PAN Biblioteka Gdańska, sygn. NI/7.

10    G. Berendt, Żydzi na terenie Wolnego Miasta Gdańska, Gdańsk 1997, s. 61.

4. Danzig
(PAN Biblioteka Gdańska)
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Adolfa Warschauera11 ; nie znajduje to potwierdzenia w do-
kumentach archiwum Biblioteki Gdańskiej, choć nadal tego 
nie wyklucza). Nie biorąc udziału w życiu religijnym, społecz-
nym, kulturalnym Żydów, pracownicy nie przynosili do Książni-

cy druków z nim związanych. Wśród zaledwie kilku, które znajdują się w zbio-
rach, ciekawym przykładem jest broszura organizacji Bar Kochba Danzig12. 
Było to Towarzystwo Treningowo-Sportowe założone w 1913 roku przez syjo-
nistów. Najważniejszym celem był rozwój tężyzny fizycznej młodzieży żydow-
skiej. Druk powstał w związku z organizacją tradycyjnego „Werbefest” 16 listo-
pada 1932 roku w Sporthalle (dziś w tym miejscu znajduje się Opera Bałtycka).  
Zawiera program uroczystości i zawodów sportowych, wypunktowane cele, ja-
kie stawiała sobie organizacja (na przyklad: Chcemy położyć kres wielowieko-
wym kpinom z garbatych Żydów), plan zajęć sportowych dla członków klubu 
oraz liczne reklamy na okładce i w środku.

Już przed pierwszą wojną światową Sopot był bardzo popularnym ku-
rortem nadmorskim. Z całym zapleczem turystycznym – hotelami, kasynem – 
odwiedzany był przez tysiące letników (w 1914 roku – 20 110 osób) i nazywany 
Monte Carlo północy13. Nowy układ terytorialny i polityczny spowodował utrud-
nienia na granicy w postaci kontroli celnej i ograniczeń w wwożeniu niektó-
rych towarów. Po początkowym spadku, ruch turystyczny ponownie wzrósł 
i oscylował na przestrzeni lat 1921-1934 w graniach między dwanaście a blisko 
trzydzieści tysięcy przybyszy rocznie. Gdańsk mimo poszerzającego się zaple-
cza turystycznego pozostawał pod względem liczby turystów daleko w tyle 
(w 1934 roku do Oliwy przybyło 2289, na Stogi 859, a do Brzeźna 311 turystów)14. 
Choć oczywiście samo miasto było bardzo chętnie odwiedzane, również przez 
letników zatrzymujących się w pobliskiej Gdyni. Promocji Gdańska służyły bo-
gato ilustrowane broszury, liczące od kilku do kilkunastu stron, prezentujące 
i opisujące najważniejsze atrakcje Wolnego Miasta. Jednocześnie wydawnic-
twa te pełniły zapewne również funkcje pamiątki. Zazwyczaj Gdańsk opisywany 
jest w nich jako stare hanzeatyckie miasto z wyjątkowymi zabytkami (trzy naj-
ważniejsze określane jako „Wahrzeichen” – Żuraw, Ratusz i Bazylika Mariacka), 
wspaniałą okoliczną naturą – plaże, lasy, jeziora, wioski rybackie oraz z sąsia-
dującym Sopotem, w którym letnicy znajdą ofertę sportową i kulturalną.  
Osobne broszury turystyczne powstały dla Sopotu. Pokazany jest w nich jako 

„das deutsche Weltbad an der Ostsee”, miejsce, gdzie nawet najbardziej wy-
magający turysta znajdzie coś dla siebie – Operę Leśną, regaty, wyścigi konne,  
wypoczynek na plaży, kąpiele lecznicze i kasyno [il. 3].

11    S. Echt, Dzieje Żydów gdańskich, Gdańsk 2012, s. 247.

12    PAN Biblioteka Gdańska, sygn. 5105/17.

13    A. Romanow, Sopot w latach 1818-1920, [w:] Dzieje Sopotu do roku 1945, red. B. Śliwiński, Gdańsk 
1998, s. 115.

14    Tamże, s. 172.

5. Den Pelz kauft man 
im Pelzhaus Kugelmann

(PAN Biblioteka Gdańska)
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Kilka razy w roku ukazywały się broszury Der Hafen von Danzig. Die wich-
tigsten Angaben über Lage, Verker, Hafenanlagen, Hafenabgaben, regelmäßige 
Schiffsverbindungen und Eisenbahntarife15. Mają one charakter stricte informa-
cyjny, zawierają dane o przeładunku, ruchu statków, najważniejszych przy-
wożonych i wywożonych towarach, zdjęcia i mapę portu, opis najważniej-
szych obszarów portowych oraz spis regularnych połączeń z Gdańska do in-
nych portów. Najistotniejsze dane przedstawiono w formie tabel i wykresów 
na przestrzeni kilku, a nawet kilkudziesięciu lat. Wydawane były nie tylko w ję-
zyku niemieckim, ale również polskim, węgierskim, rumuńskim, hiszpańskim, 
szwedzkim i czeskim.

Folder to druk o charakterze informacyjnym bądź reklamowym, zwykle 
w formie kilkustronicowej składanki, zawierający opisy i zdjęcia miast, zabyt-
ków lub dane dotyczące oferowanego towaru. Istotnym elementem dla rozróż-
nienia broszury i folderu jest jego składana forma. Słowniki angielskie podają 

„folded printed scheet”, natomiast w języku niemieckim mamy „Faltprospekt” 
(od falten – składać). Większość tego rodzaju druków w zbiorach Biblioteki 
to foldery turystyczne – zawierające informacje o Wolnym Mieście Gdańsku, 
zdjęcia zabytków i innych atrakcji turystycznych, czy z ważnymi informacjami 
dotyczącymi kosztów pobytu w WMG z zaznaczonymi w sposób symboliczny 
atrakcjami miasta [il. 4].

Karta pocztowa po raz pierwszy pojawiała się w państwie austro-węgier-
skim w 1869 roku. Odniosła natychmiastowy sukces i szybko zrobiono z niej 
produkt masowy. Dzięki kartom pocztowym władza i podmioty gospodar-
cze otrzymały tani i bardzo skuteczny sposób wpływania na społeczeństwo.  
W czasie pierwszej wojny światowej rządy zatrudniały sztaby grafików, któ-
re na potrzeby propagandy tworzyły plakaty i karty pocztowe. Po wojnie na-
dal udoskonalano techniki wpływania na postawy ludzi dzięki zróżnicowanym 
metodom perswazji wizualnej i językowej, ale jednocześnie prostej, możliwej  
do odkodowania dla niemalże każdego nadawcy. Dla przedwojennego Gdańska 
poza klasycznymi kartami widokowymi charakterystyczne były karty propa-
gandowe i reklamowe. Te pierwsze miały na celu utrwalenie poczucia krzywdy 
jakie doznało miasto w wyniku postanowień Traktatu Wersalskiego oraz pod-
kreślały niemieckość Gdańska (na przykład „Danzig ist Deutsch”). Oryginalne 
pod względem wizualnym i językowym są karty reklamujące towary gdańskich 
sklepów, zakładów rzemieślniczych. Wykonane z olbrzymią starannością wysła-
ne były do klientów aby poinformować o promocji, przeprowadzce, czy zachę-
cić do z korzystania z oferty [il. 5,6].

Siłą plakatu jest łatwa możliwość rozpoznania treści w kontekście bieżą-
cych wydarzeń. Przekaz musi być dostosowany do jak największej grupy od-
biorców; symbolika, pojęcia nie mogą być trudne do odczytania. Zbyt skom-
plikowany rodzi ryzyko, że nie zostanie odkodowany. Warstwa słowna ma 

15    PAN Biblioteka Gdańska, sygn. Nip.
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ugruntować i wzmocnić komunikat wzrokowy. Ernest Growald, autor pracy 
Der Plakat – Spiegel z 1904 roku pisał „celem plakatu jest zlecić pewną rzecz temu, 
który jej nie szuka ; plakat powinien zwrócić na siebie uwagę i pozostawić długo-
trwałe wrażenie; plakat dobry nie powinien być czytany, lecz oglądany”16. W zbio-
rach Biblioteki Gdańskiej znajduje się zaledwie kilka plakatów, między innymi 
z okresu kampanii politycznej wyborów do gdańskiego Volkstagu, jak również 
gdański bowke w reklamie likieru17. Powstawały też plakaty z okazji wystaw 
w Stadtmuseum Danzig (obecnie Muzeum Narodowe w Gdańsku) – jedynym 
przykładem w Bibliotece Gdańskiej jest druk Ausstellung moderner Plastik – kon-
ferencji czy targów gdańskich. Wszystkie cechuje duża wartość artystyczna, cie-
kawy dobór kolorystyki i duża siła wyrazu.Twórcą jednego z plakatów: Danziger 
Luft-Reederei był popularny przedwojenny grafik Jupp Wiertz18.

Ulotka to „druk jedno – lub dwukartkowy o charakterze reklamowym lub 
propagandowym, przeznaczonym do szybkiego rozpowszechniania poprzez 
rozdawanie, rozrzucanie, rozklejanie”19. Do dziś jest to najpopularniejszy typ 
dokumentów życia społecznego ze względu na taniość produkcji i dystrybucji. 
Naklejane były na witrynach sklepów, ale przede wszystkim podobnie jak 
obecnie rozdawane na ulicach. Na nielicznych można znaleźć napis – „prze-
czytaj i podaj dalej”. Ze względu na charakter podobnie jak broszury można  
je podzielić na – reklamowe, propagandowe, polityczne (szczególnie z okre-
su wyborów do Volkstagu), religijne oraz informacje o koncertach, wydarze-
niach kulturalnych, konferencjach itp. Cechuje je olbrzymia różnorodność 
pod względem wielkości, zawartości treści, użytej czcionki, materiału ilustra-
cyjnego. W zbiorach Biblioteki Gdańskiej szczególnie liczna jest kolekcja ulotek 
politycznych, stanowiących cenne źródło badań gdańskiego życia politycznego.

Nalepka niepocztowa to rodzaj nalepki tekstowej lub rysunkowej nakładu 
niepocztowego20. W nauce angielskiej noszą one wdzięczną nazwę „cinderella 
stamps”21. Te specjalne znaczki publikowane były jako forma reklamy, propa-
gandy, na okoliczność świąt, zbiórek pieniężnych, konferencji czy jakiś innych 
wydarzeń. W przedwojennym Gdańsku drukowano je przy okazji targów 
gdańskich, wykorzystując charakterystyczne motywy miasta na Motławą (żu-
raw, statki na Długim Pobrzeżu), jako formę reklamy, na przykład Kaufhaus 

16    J. Sosnowski, Teoria propagandy w zarysie, Warszawa 1948, s. 55.

17    Bowke (bówka) – jedna z osobliwości Gdańska w międzywojennym dwudziestoleciu ; nie szu-
kał stałego zatrudnienia, niedbale ubrany, wałęsający się, obdarzony ciętym językiem i poczu-
ciem humoru, przejawiał skłonność do mocnych trunków) Por. Bówka (Bowke), https://www.ge-
danopedia.pl/gdansk/?title=B%C3%93 WKA (dostęp 26.11.2018).

18    PAN Biblioteka Gdańska, brak sygn.

19    Podręczny słownik bibliotekarza, oprac. G. Czapnik, Z. Gruszka, przy wsp. H. Tadeusiewicz, War-
szawa 2011, s. 347.

20   Encyklopedia filatelistyki, red. T. Hampel, Warszawa 1993, s. 334.

21    Por. EoE, s. 99.
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William Stobbies w Nowym Porcie, Klara Gonschorowski Papier-
handlung Ostseebad Zoppot, czy jako forma promocji dla tury-
stów – z najważniejszymi zabytkami, czasem z hasłami: Danzig 
das Tor des Ostens (Gdańsk brama wschodu), Danzig – Dein 

Reiseziel! (Gdańsk – cel twej podróży), Als Reiseziel erwähls’ ein 
jeder, Danzig – und seine Ostseebäder (jako cel podróży każdy 
wybiera Gdańsk i jego nadmorskie kurorty) [il. 7].
Brunon Zwarra pisze w swych wspomnieniach z przedwojenne-
go Gdańska „kupowałem jako dzieciak małe tabliczki czekolady 
wytwórni »Anglas« w Oliwie za sześć czy osiem fenigów.
Dokładano do nich obrazki z wizerunkami egzotycznych zwie-
rząt lub przedstawicieli różnych narodowości w ich tradycyjnych 
strojach. Podobne serie obrazkowe były w tym czasie bardzo 
popularne […], które wklejano do odpowiednich albumów. 
Posiadam jeszcze dwa takie albumy, a chociaż są uszkodzo-
ne, chętnie je przeglądam, by wracać myślami do tamtych bez-
troskich dni i lat22. Podobne karty wkładano do pudełek z pa-
pierosami. W zbiorach Biblioteki Gdańskiej znajdują się dwa 
albumy z flagami Europy oraz kilka pojedynczych z kolekcji  
z popularnymi miejscami i zabytkami Gdańska. Karty te oczywi-
ście miały za zadanie pobudzić instynkt kolekcjonera i zachęcać  
do kupowania produktu.

Dokumenty życia społecznego, dotychczas w niewielkim stopniu eksplo-
rowane przez badaczy, przynoszą nieznane wcześniej informacje, poszerza-
ją wiedzę na dany temat, w tym przypadku okresu Wolnego Miasta Gdańska. 
Są interesującym, często pomijanym i niedocenianym materiałem dla 
badaczy wielu dziedzin – historii, mediów, językoznawstwa. Dają pewien  
obraz norm społecznych, językowych obowiązujących w danym okresie, do-
datkowo tu związanych z jednym konkretnym miejscem. Normy te przejawia-
ją się w doborze form gramatycznych, zwrotów grzecznościowych, perswazyj-
nych i w stylistyce. Dzięki efemerom możemy prześledzić gusta artystyczne 
społeczeństwa oraz próby ich kształtowania przez ówczesną władzę nie tylko 
na plakacie, ale także na mniejszych formach trafiających do szerszego kręgu 
odbiorców.

22    B. Zwarra, Wspomnienia gdańskiego bówki, t. 1, Gdańsk 1984, s. 18.

7.  Gdańskie znaczki niepocztowe
(PAN Biblioteka Gdańska)
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The role of tradition in contemporary typog-
raphy may be understood as that of a type of 
creative signpost. Close observation of works 
by eminent masters of the printing art pro-
vides the inspiration to use sparing, balanced 
forms and letter arrangements. Old books 
provide the motivation to care for a high edi-
torial level of currently designed publications. 
Drawing on the past, the timelessness of tra-
ditional solutions also teaches us distance to 
the passing fashions and trends. Knowledge 
on old typography and the awareness of its 
value have been maintained owing to the 
consistent interest and activity of many artists 
of the 19th and 20th centuries. Today’s design-
ers are still eager to refer to historical models.

The article discusses examples of the im-
pact of traditional typography on contem-
porary book designs and the creation of new 
typefaces. The original project “New dimen-
sion of old typography” is an example of the 
use of classical methods of typesetting and 
old stylistics with the parallel use of contem-
porary means of expression.

Keywords: typography, typeface, early prin-
ted books and other materials, book, the prin- 
ting industry, tradition

adapawlikowska

Rola tradycji we współczesnej typografii 
może być rozumiana jako rodzaj twórcze-
go drogowskazu. Wnikliwa obserwacja 
dzieł wybitnych mistrzów sztuki drukar-
skiej inspiruje do stosowania oszczędnych, 
harmonijnych form i układów literniczych. 
Dawne książki motywują do troszczenia 
się o wysoki poziom edytorski obecnie pro-
jektowanych publikacji. Czerpanie z prze-
szłości, ponadczasowość tradycyjnych roz-
wiązań uczy również dystansu do przemi-
jających mód i trendów. Wiedza o dawnej 
typografii oraz świadomość jej wartości 
zostały utrwalone dzięki konsekwentnym 

zainteresowaniom i działaniom licznych dzie-
więtnasto – i dwudziestowiecznych twórców. 
Dzisiejsi projektanci wciąż chętnie odwołują 
się do historycznych wzorców.

Artykuł omawia przykłady wpływu tra-
dycyjnej typografii na współczesne projekty 
książek oraz powstawanie nowych krojów 
pism. Autorski projekt „Nowy wymiar dawnej 
typografii” stanowi przykład wykorzystania 
klasycznych metod składu tekstu oraz daw-
nych stylistyk przy równoległym stosowaniu 
współczesnych środków wyrazu.

Słowa kluczowe: typografia, krój pisma, 
starodruk, książka, drukarstwo, tradycja

Rola tradycji  
we współczesnej  

typografii
The role of tradition 

in contemporary  
typography

Ilustracja z książki 
 Joannesa Theobaldusa 

Blasiusa Prawdziwe 
wyobrażenie trojga  

dzieci bardzo strasznych 
i dziwnych… z 1578 roku
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Określenia „typografia współczesna” używane jest głównie 
w rozumieniu „dzisiejsza”, „teraźniejsza”. Jednocześnie mamy 
świadomość tego, że przymiotnik „współczesna” jest pojęciem 
dużo szerszym i trudniejszym do zdefiniowania niż powyższa 
propozycja. Wymaga doprecyzowania tego, co w ujęciu histo-
rycznym oraz społeczno-kulturowym oznacza pojęcie nowocze-
sności. Dlatego należałoby zawęzić pojęcie nowoczesności, od-
nosząc je wyłącznie do związków z historią pisma i druku. W tym 
kontekście warto przywołać kilka faktów.

Patrząc wstecz, w pierwszym odruchu jesteśmy skłonni utoż-
samiać symboliczną granicę – początek nowoczesności w typo-
grafii – z wynalazkiem Gutenberga; przecież pojawienie się dru-
ku stanowi kluczowy moment w dziejach książki. Jednak według 
Roberta Kinrossa, autora książki Modern Typography (2010) no-
woczesne podejście do typografii zaczęło się pojawiać dopiero 
około dwa i pół wieku po wynalezieniu druku, około roku 1700 – 
w momencie, kiedy zaczęto powszechnie o tym zjawisku mó-
wić i pisać. Autor uważa, że typografia zyskała walor współcze-
sności w chwili, gdy zyskała „samoświadomość”, przestała być ta-
jemną wiedzą dostępną jedynie drukarzom i wydawcom, wresz-
cie stała się tematem samym w sobie, opisywanym w podręczni-
kach. Kinross wymienia chociażby Mechanick Exercises Josepha 
Moxona z 1694 roku, La Science pratique de l’imprimérie Domini-
que’a Fertela z 1723 roku czy obszerny, dwutomowy Manuel Typo-
graphique Pierre’a Simona Fourniera z lat 1764-1766.
Kolejnym momentem uznawanym za konstytuujący nowocze-

sność w typografii był późny wiek XVIII. Rewolucja przemysłowa spowodowała 
mechanizację procesów związanych z drukiem, wpłynęła na technologię po-
wstawania materiału zecerskiego. To moment pojawienia się nowego typu 
pisma, które zapoczątkowały czcionki zaprojektowane przez Firmina Didota 
(1784) i Giambattistę Bodoniego (1789). Antykwy ich autorstwa zatraciły do-
tychczasową kaligraficzną płynność, pojawił się wysoki kontrast znaków 
i pionowa oś, litery zaczęły sprawiać wrażenie bardziej „projektowanych” niż 

Granica pomiędzy  
tradycją a współczesnością1

Dla pełnego zrozumie-
nia całości niniejszego  

artykułu potrzebne jest 
na wstępie doprecyzowanie, 

czym jest typografia trady-
cyjna, a czym – współczesna. 
Określenie „typografia trady-
cyjna” stosuje się zamiennie 

ze słowem  
„typografia dawna”, odwołu-

jąc się tymi terminami 
do dziejów drukarstwa  

i historii typografii, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem  

wieków XV i XVI.

1    Artykuł powstał na podstawie 
rozprawy doktorskiej Nowy 
wymiar dawnej typografii po-
wstałej na Wydziale Grafiki 
w Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku pod kierunkiem 
prof. Sławomira Witkowskie-
go w 2017 roku.

Rola tradycji we współczesnej typografii
The role of tradition in contemporary typography

„pisanych”. Od nazwisk twórców (DIDot i BodONI) powstała wspólna nazwa 
tych pism – Didone. To właśnie kroje typu Didone w istniejących w typografii 
klasyfikacjach pism, służących do ich kategoryzowania i porządkowania, 
stanowią punkt graniczny oddzielający pisma dawne od współczesnych. 
Po raz pierwszy rozgraniczenie takie wprowadzono w Wielkiej Brytanii w 1860 
roku, podzieliwszy ówczesne pisma na dwie kategorie: Old Style (pisma starego 
typu) i Modern Face (pisma nowego stylu). W jednej z bardziej znanych współ-
cześnie klasyfikacji Vox-ATypi, sporządzonej przez Maximiliena Voxa w 1954 roku, 
kroje Didone zaliczane są do grupy Moderns, w odróżnieniu od pism wcze-
śniejszych nazwanych Classicals. W polskiej nomenklaturze kroje tego typu na-
zywamy antykwami klasycystycznymi. Określenie to pojawia się w klasyfikacji 
ART autorstwa Romana i Andrzeja Tomaszewskich, w której zastosowano mię-
dzy innymi podziały chronologiczne. W klasyfikacji tej antykwy klasycystyczne 
pojawiają się po antykwach romańskich, renesansowych i barokowych.

Drugim typem pisma, które na zawsze zmieniło kształt wielowiekowej 
tradycji drukarstwa, były projekty wykonane przez Williama Caslona IV w roku 
1816, czyli pierwsze pismo bezszeryfowe. W XIX i XX wieku ten nowy rodzaj 
pisma stawał się stopniowo coraz popularniejszy, powszechniejszy, ale i bar-
dziej różnorodny. Pomimo, iż współcześnie kroje szeryfowe i bezszeryfowe uży-
wane są w równym stopniu, to jednak kroje bezszeryfowe nadal są odbierane 
jako te bardziej nowoczesne niż kroje szeryfowe, które w powszechnym odbio-
rze pozostają tymi bardziej klasycznymi i tradycyjnymi.

Typografia, jak każda dziedzina sztuki, dostosowuje się do kierunków arty-
stycznych panujących w danym okresie. Dlatego na współczesny kształt typo-
grafii bez wątpienia kluczowy wpływ miała sztuka modernizmu oraz działania 
jej twórców, którzy programowo szukali rozwiązań będących w opozycji do tra-
dycyjnej estetyki. Takiemu myśleniu początek dała już secesja, która zrywała 
z naśladowaniem i przerabianiem dawnych, historycznych stylów – szukając no-
wej, oryginalnej formy. Jej przedstawicielom przyświecała myśl, że każda epoka 
winna mieć swój własny styl i charakter. Jednocześnie na znaczeniu przybie-
rał kult techniki i afirmacja maszyny jako narzędzi produkcji artystycznej. 
Radykalną rewolucję w typografii zapowiadały awangarda i futuryzm, postulu-
jące między innymi większą swobodę twórcy, odrzucenie racjonalizmu, a nawet 
negację gramatyki, ortografii i interpunkcji. Innowacyjne tendencje projekto-
we przejawiali w owym czasie artyści rewolucyjnej Rosji, środowisko Bauhausu 
w Niemczech czy grupa De Stijl. To wówczas ukształtowana została idea „typo-
grafii funkcjonalnej”, która kładła nacisk na klarowność i jednoznaczność prze-
kazu, kosztem rezygnacji z wszelkiego ornamentu czy nadmiaru.

Rola tradycji we współczesnej typografii
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Wartość tradycji. Klasyka jako punkt odniesienia
Rewolucja przemysłowa spowodowała pojawienie się nowych 
form drukarskich, takich jak plakaty, afisze, rozkłady jazdy,  
katalogi przemysłowe, oraz gwałtowny rozwój prasy i czaso-
pism. Tym samym rozpoczął się nowy etap w dziejach typo-
grafii i projektowania.
W reakcji na nową rzeczywistość artyści coraz liczniej zaczęli 
wyrażać swoje poglądy poprzez projekty oraz prace teoretycz-
ne. Szczególnie gorące dyskusje oraz nowe, istotne teksty do-

tyczące kształtu i roli typografii pojawiły się na początku XX wieku. Pomimo 
modernistycznych tendencji, wielu twórców końca XIX i początku XX stulecia 
konsekwentnie kultywowało tradycyjne wzorce, dzięki czemu wiedza o dawnej  
typografii oraz świadomość jej wartości zostały utrwalone.

Wspomniany przyrost ilości nowych druków pod koniec XIX wieku skut-
kował gwałtownym pogorszeniem się jakości prac projektowych w dziedzi-
nie książki. W reakcji na tę tendencję powstał ruch artystyczny Arts and Crafts, 
którego założyciele – artyści różnych dziedzin – głosili potrzebę odrodzenia 
sztuki i rzemiosła artystycznego. O wysoki poziom artystyczny walczyli oczywi-
ście także na polu typografii. Na czele ruchu stał William Morris, który w owym 
czasie znacząco przyczynił się do odrodzenia sztuki drukarskiej. Założone przez 
niego w 1891 roku wydawnictwo Kelmscott Press zainicjowało powstanie w wie-
lu krajach podobnych prywatnych drukarni, w których – w dobie uprzemysło-
wienia druku – wracano do dawnych, ręcznych metod składu i wykonania książ-
ki. Inspiracje dawną sztuką drukarską znalazły swój wyraz w sposobie wytwa-
rzania, oprawiania i zdobienia książek przez Morrisa. Jego dokonania i poglądy 
na polu sztuki książki oraz typografii miały szeroki zasięg oddziaływania, znala-
zły swoich naśladowców i kontynuatorów. Między innymi pod wpływem Mor-
risa ukształtował się ruch odrodzenia druku (ang. revival of printing movment) 
lub tak zwany anglo-amerykański renesans typografii (ang. Anglo-American 
Typographical Renaissance). To zainteresowanie dawną książką przyniosło w na-
turalny sposób zaciekawienie dawną czcionką oraz odręcznym wytwarzaniem 
znaków pisma.

Należy w tym miejscu wspomnieć również postać Edwarda Johnstona, 
nauczyciela kaligrafii w Central School of Arts & Crafts. On również, podobnie 
jak Morris, czerpał inspirację i wiedzę o liternictwie z manuskryptów. Nauczając 
liternictwa, nakłaniał do wiernego i dosłownego odtwarzania dawnych wzor-
ców. Swoje spostrzeżenia i metody nauczania zawarł w wydanej w 1906 roku 
książce Writting & illuminating & lettering. Eric Gill, współpracownik Edwarda 
Johnstona, pozostawał pod silnym wpływem jego nauk. Stworzył on – na bazie 
kroju Johnston Underground – krój Gill Sans (w latach 1928–1932), który  
zapoczątkował nowy rodzaj pisma bezszeryfowego. Gill Sans jest inspirowa-
ny inskrypcjami z kapitały rzymskiej i w swojej naturze jest bardziej humani-
styczny niż tworzone w podobnym czasie groteski geometryczne.

1. Cykl 10 projektów 
typograficznych  

Nowy wymiar dawnej  
typografii wykonany 

na podstawie druków  
wydanych  

od XVI do XIX wieku
(strony 110-111)

Rola tradycji we współczesnej typografii

Głównym przykładem odrodzenia sztuki drukarskiej i wpływów Morrisa 
na kontynencie amerykańskim jest postać Daniela Berkeleya Updike’a i założone-
go przez niego wydawnictwa Merrymount Press. Updike – tak jak jego brytyjscy 
poprzednicy – interesował się ponownym użyciem XV–XVII-wiecznych krojów, 
czego wyraz dał w swojej obszernej książce obszerna książka Printing types, sku-
piająca w jednym miejscu całą dotychczasową historię pism drukarskich.

W grupie amerykańskich twórców znajdowali się również Frederic Goudy, 
Bruce Rogers i William Addison Dwiggins. Byli oni niezależnymi artystami 
i wszechstronnymi projektantami, którzy chętnie wykorzystywali dawne wzorce, 
i to zarówno w swoich działaniach związanych z drukiem, jak i we własnych 
projektach pism. Ich kroje do dziś cieszą się uznaniem. Bruce Rogers znany 
był z wydawania kolekcjonerskich książek z wyjątkowo ozdobnymi, pełnymi 
ornamentów stronami tytułowymi oraz z własnego pisma Centaur, bazującego 
na weneckich renesansowych wzorcach. Dwiggins z kolei był nie tylko projek-
tantem książek, ale i miłośnikiem kaligrafii. Tworząc swoje pisma, pracował przy 
użyciu piór z elastyczną stalówką. W efekcie antykwy jego autorstwa – na przy-
kład Electra z 1932 roku – zdradzają bardzo wyraźny ślad narzędzia i tradycyjny, 
humanistyczny dukt.

W XX wieku powszechne stały się adaptacje pism historycznych w licznych 
już ówcześnie prosperujących odlewniach czcionek. To właśnie dzięki nim roz-
powszechniły się kroje oparte na dokonaniach dawnych mistrzów, które są po-
pularne i powszechnie używane do dzisiaj. Warto wymienić najważniejszych 
z twórców, którzy się do tego przyczynili.

Jedną z takich postaci jest wspomniany wyżej Frederic Goudy, który praco-
wał dla amerykańskiej Lanson Monotype. Był niezwykle płodnym projektantem 
pism, łącznie zaprojektował aż 123 kroje. Praktycznie wszystkie z nich czerpały 
ze stylów dawnych. Najpopularniejsze to Copperplate Gothic i Goudy Old Style. 
Kolejnym ważnym twórcą był Stanley Morison. Dzięki jego współpracy z angiel-
ską Monotype na stanowisku doradcy typograficznego powstały kroje Poliphius 
czy Bembo, stanowiące historyczne reprodukcje krojów pism włoskiego  
renesansowego rytownika Francesca Griffa. Równolegle w ramach działalności 
domu typograficznego Adobe Systems swoje kroje stworzyli: Robert Slimbach – 
twórca Adobe Garamond i Adobe Jenson, oraz Carol Twombly – projektantka 
rodziny Adobe Caslon oraz kroju Trajan. Lista osób, które aktywnie przyczyniły 
się do tworzenia wiernych adaptacji pism dawnych bądź do tworzenia nowych 
pism, częściowo opartych na dawnych wzorcach, jest długa i powyższe zesta-
wienie jej nie wyczerpuje.
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Nowy wymiar dawnej typografii
Nowy wymiar dawnej typografii [il. 1] to cykl dziesięciu projek-
tów typograficznych wykonanych na podstawie polskich ksią-
żek wydanych od XVI do XIX wieku. Cykl stanowi przykład au-
torskiego wykorzystania klasycznych metod składu tekstu oraz 
dawnych stylistyk, przy równoległym stosowaniu współcze-
snych środków wyrazu. Tworzeniu prac towarzyszyła analiza 
zagadnień związanych z tradycją typograficzną. Książki zostały 
dobrane i zróżnicowane tak, aby prześledzić zmiany i kontrasty 
pojawiające się w dziedzinie typografii na przestrzeni dziejów.

Typografia książki stanowi dziedzinę, która od wieków 
w wielu aspektach pozostaje niezmienna. Duch nowoczesności, 
współczesny wymiar typografii przejawia sięw poszczególnych 
decyzjach projektowych: w formie stosowanych krojów pism, 

w metodach komponowania materiału tekstowego czy w sposobie traktowa-
nia ilustracji. W omawianych projektach wykorzystane zostały pozycje ważne 
w kontekście naukowym i historycznym; poruszające rozmaitą tematykę i od-
noszące się do różnych dziedzin działalności ludzkie. Ze względu na treści da-
lece odbiegające od dzisiejszej rzeczywistości, wybrane książki zaliczyć można 
do kategorii kuriozów literackich.

Publikacje te stanowią ponadto wgląd w historię polskiego drukarstwa.  
Kilka z nich pochodzi z warsztatów takich drukarzy jak Florian Ungler, Łazarz 
Andrysowicz czy Michał Gröll. Wszystkie prace wykonane zostały na podstawie  
cyfrowych reprodukcji znajdujących się w repozytoriach polskich bibliotek. 
Na pojedynczą realizację składa się projekt karty tytułowej oraz dwie lub trzy 
strony środka każdej z dziecięciu publikacji. Zabytkowy wygląd oraz treść orygi-
nalnych starych druków znacznie utrudnia ich lekturę. Celem opracowania było 
również nadanie dawnym dziełom nowej uwspółcześnionej formy edytorskiej 
umożliwiającej łatwiejsze ich odczytanie.

Kroje pism. Funkcje zecerskie
Umiejętność profesjonalnego projektowania krojów zawsze wymaga od  
typografa zaawansowanej wiedzy na temat litery i historii pisma. Można za-
obserwować, że wielu współczesnych projektantów w swoich krojach wciąż  
odwołuje się do historycznych wzorców. Głównym założeniem projektu było 
wybranie współczesnych krojów zaprojektowanych w ciągu ostatnich piętna-
stu lat, które odwołują się do dawnej typografii.

Pierwszym rodzajem pism, do których nawiązano w Nowym wymiarze 
dawnej typografii, są kroje gotyckie. Ten najstarszy rodzaj pisma drukarskiego 
alfabetu łacińskiego był stopniowo wypierany przez antykwę – w Europie od 
wieku XVI, a w Polsce od wieku XVII. Wśród projektantów współczesnych zain-
teresowanie literą gotycką nie słabnie, czego przejawem są kolejne realizacje. 
W omawianych projektach wykorzystano kilka krojów, które w zupełnie nowy 
i świeży sposób interpretują historyczne wzorce.

2. Krój Algo FY,  
Michel Derre  

(Black Foundry, 2014)
4. Kroje Eskapade 

 i Eskapade Fraktur, 
Alisa Nowak  

(Type Together, 2012)
6. Krój Cala,  

Dieter Hofrichter  
(Hoftype, 2011)
8. Krój Questa,  

Jos Buivenga i Martin Majoor  

(The Questa Project, 2011)
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Algo FY z 2014 roku to krój, który w oryginalny sposób wykorzy-
stuje inspiracje dawne, łączy bowiem konstrukcję tradycyjnej 
antykwy z pismem gotyckim. Algo jest krojem o wyrazistym, 
dynamicznym charakterze i rytmicznej strukturze – dzięki  
regularnie ustawionym światłom dostosowanym do krzywizny 
znaków. Tak jak większość współcześnie projektowanych kro-
jów o łamanej konstrukcji, pismo to swoje zastosowanie znaj-
duje jedynie jako krój akcydensowy. Dlatego zostało wykorzy-
stane wyłącznie jako krój tytułowy [il. 2,3].
Kroje Eskapade i Eskapade Fraktur stanowią przykład bardzo 
podobnej postawy projektanta, jaką mogliśmy spotkać w przy-
padku kroju Algo, ale należą do bardziej rozbudowanej rodzi-
ny. Wykorzystano dwie wersje tego kroju: jeden odnoszący 
się do tradycyjnej konstrukcji romańskiej, a drugi odwołu-
jący się do konstrukcji średniowiecznej. Jednocześnie oba –  
co w nich jest najciekawsze – nawiązują do fraktury. Dzięki 
takiemu podejściu powstał zaskakujący zestaw dwóch kom-
plementarnych krojów, których można używać jednocześnie 
w obrębie jednego tekstu. Na uwagę zasługuje również pochy-
ła wersja kroju Eskapade Fraktur Italic. Wzbogacanie zestawów 
krojów o odmianę kursywną jest rozwiązaniem rzadkim i ory-
ginalnym dla pism łamanych. Odmiany pochyłe pism Eskapa-

de bazują na kancelaresce, włoskim szesnastowiecznym piśmie kancelaryjnym. 
Dzięki odpowiednio zbudowanemu kontrastowi liter i zbalansowanej konstruk-
cji kroje te są uniwersalne i mogą być stosowane w różnorodnych projektach. 
W subiektywnej opinii są wspaniałym przykładem współczesnej interpretacji 
średniowiecznej tradycji [il. 4,5].

Wśród wczesnych antykw renesansowych szczególne miejsce zajmują 
te najwcześniejsze, czyli antykwy humanistyczne, których wzorzec wywodzi się 
z pism zaprojektowanych przez Nicholasa Jensona w 1470 roku. Choć stanowią 
one jedne z najwcześniejszych form czcionek drukarskich, to do dzisiaj po-
wszechnie występują jako pisma dziełowe. Popularną współczesną cyfro-
wą wersją antykwy Jensona jest krój Adobe Jenson, wykonany przez Roberta 
Slimbacha w latach 1995-2000. Wybrany w omawianych projektach krój Cala 
to także przykład pisma wzorowanego na wczesnych antykwach renesanso-
wych. Charakteryzuje je wyraźna obecność narzędzia, czyli szeroko ściętego 
pióra. Krawędzie są ostre, surowe i niewygładzone, a oś kontrastu wyraźnie po-
chylona. Jednak sporo detali tego kroju zostało zaprojektowanych i pomyśla-
nych jak najbardziej współcześnie, co nieco łagodzi wyraźnie archaiczny charak-
ter liter. Wśród takich zabiegów wymienić można zwiększoną wysokość x liter, 
wpływającą na ułatwienie procesu czytania, czy zwężenie wersalików „H”, „Z” 
i „E” pozwalające stworzyć bardziej harmonijny komplet znaków [il. 6,7].

3. Fragment projektu  
typograficznego  

powstałego na podstawie 
książki Stefana Falimirza  

O ziołach i o mocy jich 
z 1534 roku  

5. Fragment projektu  
typograficznego powsta-
łego na podstawie książ-

ki Joannesa Theobaldusa 
Blasiusa Prawdziwe 

wyobrażenie trojga dzie-
ci bardzo strasznych i dziw-

nych… z 1578 roku
7. Fragment projektu  

typograficznego powsta-
łego na podstawie książki 

Walentego Kąckiego  
i Jana Ostroróga 

Nauka koło pasiek  
z 1614 roku
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Kolejne wybrane kroje także odnoszą się do wzorców daw-
nych czcionek drukarskich. Questa nawiązuje do antykwy kla-
sycystycznej, a jednocześnie bazuje na trzech krojach: Didot, 
Bodoni i Walbaum. Wiele elementów tradycyjnej antykwy kla-
sycystycznej zostało w nim zreinterpretowanych (jak chociażby 
wprowadzenie ostrego – zamiast okrągłego – zwieńczenia liter 
czy delikatne zredukowanie wysokiego kontrastu wszystkich 
znaków), dzięki czemu krój nabiera bardziej neoklasycystycz-
nego charakteru. Questa jest dodatkowo przykładem bardzo 
popularnej współcześnie rodziny pism – tak zwanej superrodzi-
ny krojów (ang. superfamily typeface), łączącej kroje szeryfo-
we z bezszeryfowymi odmianami w ramach jednego zestawu. 
Zabieg taki stwarza dodatkowe możliwości projektowe przy 
tworzeniu spójnych typograficznie i formalnie projektów [il. 8,9].

Wyjątkowo interesującą formę i założenia projektowe re-
prezentuje krój Obsydian. Odnosi się on do konturowych kro-
jów, które zyskały popularność w XIX wieku dzięki udoskonale-

niu techniki grawerowania, a tym samym większej możliwości oddania detali. 
Wywołało to wówczas modę na ozdobne i wyrafinowane kroje. Zamierzeniem 
twórców Obsydiana było umożliwienie projektantom stosowania cieniowanych 
efektów, które charakteryzowały wspomniane dawne pisma, we współczesnych 
projektach graficznych. Nowoczesny charakter tego kroju polega na niestandar-
dowych założeniach, w jakich należy go używać. Wszystkie jego odmiany dostęp-
ne są – oprócz tej podstawowej – w dwóch dodatkowych wariantach: Backgro-
und i Highlight. Poszczególne wersje można dowolnie łączyć i zestawiać na zasa-
dzie warstw, uzyskując wielobarwne, przestrzenne efekty [il. 10,11].

Format zapisu fontu OpenType – obecnie podstawowy format stosowa-
ny w DTP – umożliwia zachowanie w jednym pliku niezwykle rozbudowanego  
zestawu glifów. Względy praktyczne i estetyczne wymagają stosowania w skła-
dzie tekstu odrębnie zaprojektowanych znaków pisma. Format OpenType dzię-
ki specjalnym wytycznym składu, czyli tak zwanym funkcjom zecerskim, umożli-
wia użycie jednocześnie wielu różnorodnych form literniczych, znanych w całej 
historii piśmiennictwa i drukarstwa. Wybrane funkcje zecerskie – jak sama  
nazwa wskazuje – odwołują się do zabiegów stylistycznych typowych dla tra-
dycyjnego druku. Kiedyś nietypowe znaki wymagały od drukarzy wycinania 
nowych, odrębnych matryc czcionek, dzisiaj – zmuszają projektantów pism do 
wyrysowania dodatkowych glifów.

Do niezbędnych znaków pisarskich, które powinny zostać odrębnie za-
projektowane przy tworzeniu kroju, zaliczyć można kapitaliki, ligatury, cyfry 
nautyczne czy frakcje górne i dolne. Do celów ozdobnych korzysta się z funk-
cji zecerskich umożliwiających użycie wyszukanych wariantów nagłówko-
wych, wariantów kontekstowych czy zestawów stylistycznych. Wykorzysta-
nie krojów, które oferują bogatą gamę funkcji zecerskich, uatrakcyjnia projekty 
typograficzne, dlatego właściwy wybór kroju ma tak duże znaczenie.

10. Krój Obsydian,  
Andy Clymer,  

Jonathan Hoefler  
i Tobias Frere-Jones 
(Hoefler & Co., 2015) 

12. Kroje Adriane Text 
 i Adriane Swash, 

Marconi Lima, 
Silas Dilworth  

(Typefolio, 2007)  
14. Krój Opal LT Pro, 

 Hannes von Döhren 
(Linotype, 2008)

15. Krój Maiola, 
 Veronika Burian 

(TypeTogether, 2010)
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Rodzina kroju Adriane, oprócz odmiany Adriane Text, oferuje 
wersję Swash zawierającą alternatywne znaki. To kaligraficzne 
warianty wzbogacone o specjalnie zaprojektowane zawijasy,  
będące wydłużeniami na końcach liter. Formy podobne odnaj-
dujemy w wielu dawnych wzornikach pism. Po raz pierwszy moż-
na je było spotkać w epoce renesansu – zaczęły występować 
równolegle z pojawieniem się pierwszych wersalików pisma Ita-
lika. Znanym przykładem takiego pisma jest La Operina Ludovica 
Vicentina degli Arrighiego z 1522 roku. Wykorzystanie odmiany 
Swash to jeden z powszechnych zabiegów, który współczesnej 
typografii potrafi nadać zdecydowanie historyczny i ozdobny 
charakter [il. 12,13].
Opal LT Pro jest krojem, który nawiązuje do renesansowych 
wzorów. Jego wyjątkowy charakter wyraża się poprzez interesu-
jącą koncepcję zaprojektowania w ramach jednej rodziny dwóch 

rodzajów pisma pochyłego: w wersji Italic i Script. Druga z nich zdradza silniej-
szy kursywny, bardziej „odręczny” charakter niż wersja Italic. Głównym powo-
dem jego użycia były dostępne zestawy stylistyczne, które posłużyły mi do stwo-
rzenia elementów nawiązujących do ornamentyki książkowej. Dawniej moty-
wy dekoracyjne wykorzystywane były do projektowania elementów ozdobnych,  
takich jak inicjały, winiety, bordiury i obramowania. Dzisiaj te same detale moż-
na wykorzystywać na nowe, nieco odmienne sposoby, co starano się zaprezen-
tować w omawianych projektach [il. 14].

Następnym przykładem wykorzystania funkcji zecerskich jest zastosowa-
nie kroju Maiola ozdobnych ligatur: ch, st, sp. Znaki te pełnią w tekście jedynie 
funkcję dekoracyjną, w odróżnieniu od ligatur podstawowych poprawiających 
czytelność i wygląd tekstu, takich jak fi oraz fl. Ozdobne ligatury nie są zabie-
giem stosowanym standardowo, a przez projektantów książek są używane sto-
sunkowo rzadko. W licznych starodrukach można odnaleźć wiele pięknych i ory-
ginalnych metod ich stosowania [il. 15].

Rola tradycji
Rola tradycji we współczesnej typografii może być rozumiana jako rodzaj twór-
czego drogowskazu. Wnikliwa obserwacja dzieł wybitnych mistrzów sztuki dru-
karskiej inspiruje do stosowania oszczędnych, harmonijnych form i układów 
literniczych. Dawne książki sprawiają, ze współcześni projektanci dbają o  wyso-
ki poziom edytorski swoich prac. Pomimo archaicznych czy wręcz prymityw-
nych – jak na dzisiejsze możliwości – metod, którymi dawniej dysponowa-
no, powstawały klasycznie piękne i perfekcyjnie dopracowane dzieła. W tym 
miejscu warto przypomnieć i wymienić szereg wybitnych drukarzy i wydaw-
ców, którzy zasłynęli w dziejach książki europejskiej dbałością o jakość typo-
graficzną oraz edytorską. Należą do nich: Mikołaj Jenson, Erhard Ratdolt, Aldus 
Manutius, William Caxton, Claude Garamond, Robert i Henri Estienne, Geoffroy 

9. Fragment projektu  
typograficznego powstałego 

na podstawie 
Kalendarza polskiego i ruskiego  

Stanisława Duńczewskiego z 1742 roku
11. Fragment projektu typograficz-

nego powstałego na podstawie  
Elementarza dla dzieci wydanego 

przez Józefa Ungera 
 w Warszawie w 1897 roku 

13. Fragment projektu typograficz-
nego powstałego na podstawie 

książki Ksawerego Starzeńskiego 
Wieszczba wyroczni… z 1784 roku
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Tory, Simone de Colines, Louis Elzewir, Christopher Plantin, William Caslon, John  
Baskerville. To właśnie ich dzieła znajdują wielkie uznanie i stanowią inspirację 
przy tworzeniu własnych opracowań typograficznych.

Współcześnie typografia jest pojęciem bardzo szerokim i rozległym, 
w odniesieniu do książki stanowi już jedynie mały wycinek obszarów, w których 
litera tworzy przekaz dla treści. Typografia jest stale obecna w wielu wymiarach. 
Znaleźć ją można i w przestrzeni miast, na szyldach i nośnikach reklamowych, 
i na wyświetlaczach cyfrowych: monitorach komputerów, ekranach telefonów. 
Typografia nie jest już związana tylko z drukiem i statyczną formą. Pomimo 
to nie tracą na znaczeniu historia typografii, tradycyjne założenia i kanony. 
Zawarte w nich wartości wciąż znajdują swoje miejsce we wszelkich działaniach 
projektowych, w których obecna jest litera. Ciągle bowiem kluczowe w twórczo-
ści typograficznej pozostają: troska o piękno form literniczych, dbałość o detal 
i pieczołowita jakość wykonania.

Czerpanie z przeszłości, ponadczasowość klasycznych rozwiązań tworzy 
jakże wyraźny i potrzebny kontekst dla postrzegania współczesności – uczy 
dystansu do wszelkich mód i trendów. Dokonania wcześniejszych twórców 
zawsze kształtują sposób myślenia o teraźniejszości. Dlatego rozważania 
na temat dróg dalszego rozwoju typografii są możliwe jedynie w przypadku 
znajomości dotychczasowych zjawisk, dokonań typografów i twórców książek 
z ubiegłych stuleci.

Rola tradycji we współczesnej typografii

Bibliografia
Baines P., Haslam A., Pismo i typografia, przeł. D. Dziewońska, Warszawa 2010.
Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer A. i in., Wrocław 1971.
Bringhurst R., Elementarz stylu w typografii, przeł. D. Dziewońska, Kraków 2007.
Currier E. R., The Origin and Use of Swash Letters, [w:] „The Printing Art” 34 (1919-1920), 
s. 20-22.
Dahl S., Dzieje książki, przeł. H. Devechy, E. Garbacik, T. Zapiór, Wrocław 1965.
Widzieć/Wiedzieć, red. P. Dębowski, J. Mrowczyk, Kraków 2011.
Gill E., Essays on Typography, London 2013.
Type. A Visual History of Typefaces and Graphic Styles, ed. C. W. de Jong, A. W. Purvis, 
J. Tholenaar, Köln 2013.
Kinross R., Modern typography, London 2010.
Macmillan N., An A-Z of type designers, London 2006.
Mrowczyk J., Niewielki słownik typograficzny, [Gdańsk] 2008.
Szwejkowska H., Książka drukowana XV-XVIII wieku, Warszawa 1983.
Szwejkowska H., Wybrane zagadnienia z dziejów książki XIX-XX wieku, Warszawa-
Wrocław 1981.
Tomaszewski A., Leksykon pism drukarskich, Warszawa 1996.

Źródła online
Banthes M., Obsidian, http://typographica.org/typeface-reviews/obsidian/ 
(dostęp 9.05.2016)
Biľak P., Designing Type Systems, https://www.typotheque.com/articles/desi-
gning_type_systems/ (dostęp 25.04.2012)
Buivenga J., Majoor M., The Questa Project, 2014, http://thequestaproject.com/
PDF/The_Questa_Project_specimen.pdf (dostęp 25.10.2016)
Butterick M., Escapade, http://typographica.org/typeface-reviews/eskapade/ 
(dostęp 13.03.2013)
Algo FY, https://www.myfonts.com/search/algo+fy/ (dostęp 9.05.2016)
Eskapade, www.type-together.com/Eskapade (dostęp 9.05.2016)
Maiola, http://www.type-together.com/Maiola (dostęp 9.05.2016)
Maiola, https://www.myfonts.com/fonts/type-together/maiola (dostęp 9.05.2016)
Obsidian, http://www.typography.com/fonts/obsidian/overview/ (dostęp



124 125 

emiliawernicka

Gothic typefaces have recently been enjoy-
ing a new revival. They are increasingly used 
by modern designers who play with conven-
tions and step beyond traditional schemes. 
The article is an analysis of various fields of the 
use of Frakturs in today’s graphic design: start-
ing with the typography of books, magazines, 
posters, through the visual identifications of 
cultural events, all the way to the campaigns 
of leading clothes brands. Particular focus is 
placed on the activity of the Editorial Graph-
ics Studio, the Academy of Fine Arts in Gdansk. 
The text is enriched with a short historical 
sketch of Gothic typefaces, which takes into 
account the tendencies accompanying their-
evolution and their place of origin.

Keywords: Fraktur, Gothic typeface, Type 
before Gutenberg, Dieter Steffmann, Kurrent, 
The Second Edition, Silesiana.

Gotyckie kroje przeżywają obecnie odro-
dzenie. Współcześni projektanci, bawiąc się 
konwencjami i wychodząc poza schematy, 
sięgają po nie coraz częściej. Artykuł stano-
wi analizę rożnych pól zastosowania fraktur 
we współczesnym projektowaniu graficz-
nym: począwszy od typografii książek, ma-
gazynów, plakatów – przez identyfikacje 
wizualne wydarzeń kulturalnych – a skoń-
czywszy na kampaniach wiodących ma-
rek odzieżowych. Szczególny akcent poło-
żono na działalność Pracowni Grafiki Edy-
torskiej ASP w Gdańsku. Tekst wzbogaco-
ny został o krótki rys historyczny krojów go-
tyckich, uwzględniający tendencje towarzy-
szące ich ewolucji i miejsca występowania.
Słowa kluczowe: fraktura, krój gotycki, 
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Poniższy tekst jest subiektywnym podsumowaniem aktualnej 
kondycji fraktur1. Zawarto w nim spostrzeżenia odnośnie zastoso-
wania krojów gotyckich we współczesnym świecie projektowym. 
Biorąc pod uwagę bardzo dużą ilość prac, jakie powstały w opar-
ciu o fraktury w ostatniej dekadzie, można dojść do wniosku,  
że archaiczne glify krojów gotyckich stały się po prostu modne.  
Starano się przeanalizować kontekst, w jakim wykorzystują  
je współcześni projektanci. Niniejsza analiza wielokrotnie pod-
kreślając walory fraktury, jest też próbą krytycznego spojrzenia 
na zjawisko krojów gotyckich w świecie projektowym. W tym celu 
prześledzono typografię publikacji i magazynów, identyfikacji wi-
zualnych, kampanii wiodących marek odzieżowych, szczególny  

akcent kładąc na projekty studentów z Pracowni Grafiki Edytorskiej, prowadzo-
nej do 2016 roku przez dr hab. Grzegorza Protasiuka na Wydziale Grafiki ASP 
w Gdańsku. Obecnie prezentowane prace w znaczącej większości zostały zre-
alizowane w przeciągu ostatnich dziesięciu lat. Zanim jednak zostaną przedsta-
wione, należałoby zatrzymać się nad historią krojów gotyckich, by móc mówić 
o współczesnych projektach w szerszym kontekście historycznym.

Pismo gotyckie jest najstarszym rodzajem pisma drukarskiego alfabetu  
łacińskiego. Na przestrzeni XV i XVI wieku wyodrębniły się główne formy dru-
karskie pism gotyckich: tekstura, rotunda, gotyko-antykwa, szwabacha, fraktu-
ra. Jednak już od XVI wieku kroje gotyckie wypierane były sukcesywnie przez 
antykwę zarówno we Włoszech, Francji czy Hiszpanii, a od XVII wieku także 
w Polsce i Niderlandach2.

1     Łaciński wyraz fractum, oznacza tyle co złamany. Jak zauważył węgierski typograf Tibor Szántó, 
w odniesieniu do pisma gotyckiego, właściwsze byłoby stosowanie ogólnego terminu fraktura. 
Przymiotnikiem gotico, znaczącym tyle co barbarzyński, włoscy humaniści okresu renesansu 
zwykli określać nie tylko kroje gotyckie, ale też inne typy pism, które odbiegały od rzymskiej ka-
pitały. Także polski typograf Andrzej Tomaszewski zauważa nieścisłość terminu pismo gotyckie, 
który swoją nazwą odnosi się jedynie do pewnego epizodu w dziejach historii związanego ze 
stylem gotyckim, idącego w parze z przemianami zachodzącymi w liternictwie. Termin fraktur, 
w odniesieniu do wszystkich krojów łamanych, pojawił się także w tytule kompendium Fraktur 
mon amour autorstwa Judith Schalansky.

2    A. Tomaszewski, Leksykon pism drukarskich, Warszawa 1996, s. 184.

Niniejszy artykuł  
odnosi się do współcze-
snych form drukarskich 

pisma gotyckiego. Pisma 
uważane za gotyckie po-

wstawały bowiem nie tyl-
ko w okresie dominacji sty-

lu nazywanego gotykiem, 
a ich ewolucja rozciąga się 

na kilka wieków od XIII stu-
lecia do czasów obecnych.
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Pod względem stylistycznym wiek XIX przyniósł nie tylko rewolucje, 
ale i odrodzenie – był powrotem do średniowiecza3. Wydarzeniem kluczo-
wym dla kariery krojów gotyckich w epoce wiktoriańskiej w Zjednoczonym  
Królestwie był wykład Emery Walkera traktujący o liternictwie gotyckim.  
Zaprezentowany podczas pierwszej wystawy Arts and Crafts w 1888 roku4, stał 
się przyczynkiem do założenia przez Williama Morissa wydawnictwa Kelmscott 
Press w 1890 roku, mającego stać się ośrodkiem kultu średniowiecznej poetyki,  
aż do schyłku życia tego ostatniego w 1896 roku. Zainicjowany przez Morrisa 
ruch prywatnych drukarni, w perspektywie dłuższego czasu, był niezwykle waż-
nym impulsem dla odnowy typografii, której wyrazem było ożywienie zainte-
resowania dawnym liternictwem. Pomimo niekwestionowanej pozycji antykw 
wśród krojów drukarskich, podejmowano prace nad udoskonalaniem gotyku. 
Powstały wówczas kroje takie jak Morris Roman (1893) i Chaucer Type (1893)5.

Na kontynencie europejskim pismo gotyckie najdłużej było używane 
w krajach niemieckojęzycznych. O tendencji tworzenia nowych krojów frak-
tury możemy mówić tam aż do początku XX wieku6. Kiedy to naziści doszli 
do władzy w 1933 roku, frakturę ogłoszono oficjalnym krojem Trzeciej Rzeszy7. 
Status ten utrzymywała do roku 1941, kiedy to na mocy tajnego okólnika  
Martina Bormanna, szefa kancelarii NSDAP, użycie krojów gotyckich zostało de-
finitywnie zabronione. W Niemczech do lat osiemdziesiątych XX wieku może-
my mówić o pewnym marazmie – kroje gotyckie stały się przedmiotem tabu,  
hasła nimi złożone bezwarunkowo kojarzone były z nazistowską ideologią,  
niezależnie od proweniencji danego kroju.

Gotyckie kroje przeżywają obecnie odrodzenie. Dynamiczny rozwój cy-
frowych technologii idący w parze z digitalizacją średniowiecznych pism, nie-
wątpliwie wpłynął na zmianę statusu liternictwa gotyckiego. Z niedostępnych  
kodeksów, litery gotyckie przeniosły się w przestrzeń cyfrową otwartą dla każdego, 

3     P. van Capelleveen. Typograficzne odrodzenie XIX stulecia [w:] Triumf typografii – kultura, komuni-
kacja, nowe media, red. H. Hoeks, E. Lentjes, d2d 2017, s. 94.

4     Tamże, s. 96. Ruch Arts and Crafts postulował powrót do rzemiosła, reformę sztuki i projektowania, 
między innymi drzeworytów, zwłaszcza w środowisku artystycznym skupionym wokół Johna 
Everetta Millaisa.

5     Zainteresowanie pismem gotyckim było także spore wśród projektantów amerykanskich: 
Morrisa Fullera Bentona (Cloister Black 1903, American Text 1932, Old English 1901, Linotext 1901).

6    Do twórców tego okresu zaliczamy: Fritza Helmutha Ehmcke’go (Bernhard Fraktur, Bernhard 
Fraktur Extrabold) Rudolfa Kocha (s‐Schrift, 1908-1921, Claudius, Deutsche Schrägschrift, Fet-
te Deutsche Schrift, Frühling, Maximilian, Peter-Jessen-Schrift), Wallau Deutsch &Uncial, Wallau 
Rundgotisch, Wilhelm-Klingspor-Gotisch), George’a Trumpa (FetteTrump Dutch, 1936), Ilse Schu-
le (Rhapsodie, 1951), F. H. Ernsta Schneidlera (Zentenaur Fraktur, 1937), Huberta Posta (Post Frak-
tur, 1935) i Paula Rennera (Ballade, 1938). Niemieckie kroje gotyckie powstawały także po wojnie; 
wśród projektantów późniejszego pokolenia należałoby wymienić Gilgengarta Hermanna Zapfa 
(Steme, 1950).

7     A. Szydłowska, M. Misiak, Paneuropa Kometa Hel, Szkice z historii projektowania liter w Polsce, 
Kraków 2015, s. 60.
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inspirując tym samym do podejmowania różnych przedsięwzięć nie tylko 
niezależnych projektantów ale i większe instytucje. Pierwszą bardzo ważną  
inicjatywą, był projekt rekonstrukcji i digitalizacji pism średniowiecznych,  
powstałych przed epoką Gutenberga – Type before Gutenberg8. Projekt zrodzony 
jeszcze w latach osiemdziesiątych wśród 12 projektantów, a objęty patronatem 
Linotype, zmienił sposób patrzenia na przeszłość. Kroje gotyckie w końcu prze-
stały być przedmiotem tabu. Projektanci zaczęli sięgać po nie coraz częściej. 
W rezultacie projektu Type before Gutenberg pojawiły się w trzech odsłonach 
kolejne zestawy fontów, w tym między innymi, jedna z najczęściej używanych 
tekstur Notre Dame regular, Notre Dame DRF i Notre Dame Ornament (1993)9 
zaprojektowanych przez niemieckiego kaligrafia Karla Georga Hoefera wraz 
z bastardą San Marco™ regular oraz San Marco DFR (1990)10. W pakiecie można 
kupić także rotundę Duc de Berry (1990)11 projektu Gottfrieda Potta.

W dziedzinie rekonstrukcji pism średniowiecznych wyróżnia się pokaźny  
dorobek Dietera Steffmanna – niemieckiego typografa i zecera, który przez  
blisko 13 lat pracy zdigitalizował ponad 120 krojów średniowiecznych pism, 
miedzy innymi Courtrai (2000), Colchester (2001) Coelnishe Current Fraktu-
re (2000), Fette Trump-Deutsch (2002), Liturgisch (2002), Maximilian (2002), 
(Schmale Anzeigenschrift (2002), Tannenberg (2002), Wallau Deutsch&Uncial 
(2002) i Washington Text (1999). Co ważne projektant ten uważa czcionki za dzie-
dzictwo kulturowe nie zgadzając się z ich z komercjalizacją, a co za tym idzie 
udostępnia fonty za darmo. Lista osób, które aktywnie przyczyniły się do two-
rzenia wiernych adaptacji pism średniowiecznych, bądź do tworzenia współ-
czesnych pism, parafrazujących dawne wzorce, jest długa, a powyższe zesta-
wienie jej nie wyczerpuje12.

Publikacje
Na szczególną uwagę zasługuje książka niemieckiej graficzki, publicystki, Judith 
Schalansky Fraktur mon amour (2006). Książka Judith Skalansky jest wielkim, po-
nad 700-stronnicowym woluminem, stanowiącym zestaw 333 gotyckich fontów. 
Autorka sięga po klasyki takie jak Wittenberger, Goudy Text, Wilhelm-Kling-
spor-Gotisch, Lucida Blackletter, Letterror’s FF Brokenscript czy San Marco, jak 
i współczesne fonty jak Blaktur, Fakir czy Darka.

Fraktur mon amour intryguje nie tylko zawartością, ale i sposobem poda-
nia fontów odbiorcy. Książka została oprawiona w czarną skórę, skontrastowaną 

8    https://www.linotype.com/2166/type-before-gutenberg.html (dostęp 3.09.2017).

9    https://www.linotype.com/1279/notre-dame-family.html (dostęp 3.09.2017).

10    https://www.myfonts.com/fonts/linotype/san-marco/ (dostęp 3.09.2017).

11    https://www.myfonts.com/fonts/linotype/duc-de-berry (dostęp 3.09.2017).

12    Z najbardziej zaktualizowanym spisem kroi gotyckich i stojących za nimi projektantów można 
zapoznać się w publikacji: J. Schalansky, Fraktur mon amour, Princeton Architectural Press 2008 
(wydanie drugie).
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z krzykliwym różem wyklejki, który konsekwentnie stał się motywem prze-
wodnim dla całości wydawnictwa, akcentując paragrafy, jak i inicjały wraz 
z paginacją. Każdorazowo zestawowi glifów danego fontu towarzyszy nowo-
czesny wzór stanowiący interpretację jego charakteru. Projektantka zdecydo-
wała się na zestawienie dwóch skrajnych krojów pisma: drapieżnych inicjałów 
z fontu Schmale Anzeigenschrift (1923) zaprojektowanych przez Rudolfa Kocha 
oraz współczesnego eleganckiego grotesku FF Profile (2002) Martina Wenzela13.

Kompendium Schalansky stało się inspiracją dla wielu współczesnych pro-
jektantów. Autorka nie tylko oswoiła średniowiecznego ducha, ale i radykalnie 
poszerzyła wiedzę o specyfice gotyckich krojów, zwłaszcza wśród młodego po-
kolenia grafików. Swoją publikacją wpisała się w najnowsze trendy projektowe, 
zyskując uznanie i nagrodę miedzy innymi TDC AwardFor Typographic Exellence.

W estetycznej opozycji do bardzo awangardowej książki Schalansky, pla-
sują się powściągliwe publikacje brytyjskiego grafika, pracującego do niedaw-
na w wydawnictwie Penguin Books – Dawida Pearsona14. W każdej z jego reali-
zacji czuje się zachwyt nad genezą i ewolucją pisma. Z jednej strony to projek-
tant zapatrzony w przeszłość, z drugiej strony bardzo kreatywnie ją reinterpre-
tujący. Jego projekty cechuje elegancka typografia i powrót do klasyki, skru-
pulatność, dbałość o detal. Z wywiadu jaki udzielił Barbarze Kęsek na łamach 

„2+3D”15 wynika, że Pearson uwielbia kroje holenderskie Gerard’a Unger’a, 
Martin Majoor’a, Jana van Krimpen’a, Matthew Carter’a, Sabon’a Tschibolda. 
Zaskakująco często w poszukiwaniu intrygujących par stylistycznych, sięga też 
po kroje gotyckie. Projektant bardzo świadomie korzysta z repertuaru dostęp-
nych fontów, dobierając je wnikliwie i adaptując do współczesnych serii wydaw-
niczych, które najczęściej stanowią reedycje klasyki.

Wzorcowymi przykładami publikacji Pearsona są dwie serie okładek 
Great Ideas Volume I (2004) oraz Great Ideas Volume II (2005). Okładkę książ-
ki poświęconej żywotom mniszki Hildegardy z Bingen złożył Goudy Text MT,  
bazując w głównej mierze na bajecznych kształtach inicjałów pisma lom-
bardzkiego używanych za życia Świętej w XII wieku. Z kolei do książki The In-
ner Life piętnastowiecznego teologa i zakonnika Tomasza à Kempis wykorzy-
stał wymieniony wcześniej krój Notre Dame. Tytuł publikacji o słynnym an-
gielskim lekarzu Sir Thomas Browne z XVII wieku został złożony teksturą, któ-
rej glify były odwzorowane z Biblii Gutenberga FF Johannes G16. W The City 
of Ladies żyjącej na przełomie XIV i XV wieku pisarki Christine de Pisan użył 
zaś Rotunda Duc the Berry. Do okładki On the nature of the war – traktatu 

13  http://typographica.org/typography-books/fraktur-mon-amour-2nd-edition/ (dostęp  
03.09.2017).

14   http://www.typeasimage.com (dostęp 03.09.2017).

15    B. Kęsek-Bardel, Powrót do klasyki, „2+3D” nr 38 (2011), s. 16-25, http://www.2plus3d.pl/artykuly/
powrot-do-klasyki (dostęp 15.10.2017).

16   Digitalizowane w roku 1991 przez Manfreda Kleina.
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wybitnego pruskiego generała Carla von Clausewitza z początku XIX wieku –  
wybrał Unger Fraktur (Johann Friedrich Unger, 1793). Okładka do książki Eich-
mann and Holocaust, autorstwa Hannah Arendt, została zaprojektowana w opar-
ciu o krój Alte Schwabacher EF (1900). W większości projektów, krój pisma od-
nosi się do epoki, z której pochodzi dana ksiażka, choć nie jest to zasadą obo-
wiązującą w każdym przypadku. W kontekście przeanalizowanego tu zestawu 
fontów gotyckich zaskakujący jest jeden wybór. Na okładce On Conspiracies 
Niccolo Machiavellego, tytuł złożony został gotyckim Blacktur (Ken Barber 2007), 
o proweniencji jak najbardziej współczesnej, opartej w dużej mierze o monu-
mentalność fontu Tannenberg z pierwszej połowy XX wieku. Projektant zde-
cydował się na zabiegi typograficzne modyfikujące grafem litery, przez doda-
nie ostrych zębów, których dukt przypomina drapieżny charakter ozdobnych 
inicjałów fontu Maximilian.

W podobnym do Paersona duchu projektowym tworzy też Andrew Steeves. 
Okładka powieści German Mills autorstwa Johna Stefflera, również jest cytatem 
wyjętym z przeszłości, nawiązującym do dziwiętnastowiecznej estetyki promo-
wanej przez ruch Arts and Crafts. Steeves zdecydował się na zestawienie dwóch 
krojów pisma, współczesnej antykwy Neoakademia oraz Lucida Blackletter 
(Kris Holmes, 1992).

Reedycji książek w oparciu o kroje gotyckie podjęła się także dr Ada 
Pawlikowska, prowadząca Pracownię Podstaw Typografii i Liternictwa na ASP 
w Gdańsku, realizując projekt the Second Edition17 oraz tworząc rozprawę Nowy 
wymiar dawnej typografii18. Książeczki wchodzące w w skład serii reedycji spra-
wiają absolutnie niesamowite wrażenie. Projektantka w swoich realizacjach 
sięga po nowoczesne adaptacje gotyckich krojów. Na przykład w nowym wyda-
niu publikacji Stefana Falimirza O ziołach i o mocy ich z 1750 roku (Leibniz-Fraktur) 
zdecydowała się wprowadzić nowoczesny font Eskapade Fraktur (Alisa Nowak 
2012). Cały proces twórczy i motywacje przyświecające projektantce w każdej 
z reedycji można prześledzić w wymienionej powyżej rozprawie.

Jak widać z powyższych przykładów, fraktury bardzo dobrze odnajdują  
się w roli typografii akcydensowej, spełniając główne jej założenie: niewątpli-
wie zwracają uwagę swoją łamaną formą i szarością. Grafem litery gotyckiej oraz 
towarzyszący jej cały asortyment ligatur jest jednak dla przeciętnego odbiorcy 
po prostu nieczytelny. Czytelność pisma jest uwarunkowana kulturowo w znacz-
nie większym stopniu, niż przez obiektywne parametry związane z ergonomią19.

17   https://www.facebook.com/Second-Edition-the-book-project-1685794344979606/ (dostęp 
21.11.2018).

18  A. Pawlikowska, Nowy wymiar dawnej poligrafii, rozprawa doktorska, Wydział Grafiki, Gdańsk 
2017,https://asp.gda.pl/render-file/original/9417 (dostęp 21.11.2018). Por. taż, Rola tradycji we współ-
czesnej typografii, artykuł w niniejszej monografii, s. 106-123.

19    A. Szydłowska, M. Misiak, Paneuropa, Kometa, Hel…, s. 167.
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W kontekście dyskusji nad współczesnym obliczem krojów gotyckich, 
należałoby się zastanowić nad zasadnością ich użycia w roli typografii dzie-
łowej, której funkcja i transparentność stoi ponad stroną estetyczną. Bo czy 
w projektowaniu pism dziełowych można sobie pozwolić na szaleństwo inno-
wacji? Biorąc pod uwagę to, że jest to jednak dziedzina bardzo konserwatywna – 
głównieprzez wzgląd na nawyki czytelników i standardy się z nimi wiążące – 
wydaje się to niemożliwe. Bardzo ciekawym przykładem służącym do omówienia 
tego wątku jest amerykańskie wydanie Childrens & Household Tales braci Grimm 
autorstwa Jaci Raia z 2015 roku20. Pojawiły się tu dwie nowoczesne adapta-
cje fontów gotyckich: New Hildegard (2006) i Fakir (2009). New Hildegard jest 
przykładem fontu inspirowanego pixelem, podobnego do Karo, Pixtur czy Brea. 
Projektantka używa współczesnych kroi gotyckich, które parafrazują średnio-
wieczne glify, łamiąc przy tym wszystkim schematy i przesuwając akcenty wy-
nikające z pierwotnej konstrukcji, czego wypadkową jest nietuzinkowy projekt.

Jaci Raia używa New Hildegard do złożenia tytułów baśni. Wybór kroju 
o tak rozwibrowanej budowie, jest doskonałym kontekstem do podkreślenia 
ziarnistości fotografii XIX wieku. Miłym zaskoczeniem dla czytelnika jest też font 
Fakir, którym projektantka zdecydowała się złożyć książkę. W konstrukcji fontu 
czuć inspiracje zarówno antykwą, jak i pismem gotyckim, co w dużej mierze 
wpływa jego czytelność. Fakir ma bardzo dużą rodzinę i zawiera takie odmiany 
jak: regular, regular SC, pro black, pro black S, pro small caps, ornament pro, pro ita-
lic, display, pro back italic, pro regular condensed i black condensed.... (zatem wśród 
11 odmian jest z czego wybierać).

Bardzo ciekawy jest nowy kierunek poszukiwań idący w stronę oszczędnej, 
bardziej zdeklarowanej formy linearnej. Decydując się na linearność projektanci 
kroju Fakir – Bas Jacobs, Akiem Helmling, Sami Koretmäki – zrezygnowali z wła-
ściwego dla gotyku kontrastowania linii wschodzących i schodzących, dzięki 
czemu nawet przy niewielkim rozmiarze font jest czytelny w każdym detalu 
i doskonale wyważony. Ceną za linearyzm jest jednak brak strzelistości wła-
ściwej liternictwu gotyckiemu. Co pozostało to kostyczność, liczne złamania 
w grafemie każdej z liter. Sami autorzy komentują, że nie jest to adaptacja śre-
dniowiecznego fontu, a całkowicie nowoczesny dwudziestopierwszowieczny 
krój: „Fakir is a blackletter with a holy kiss”21.

Na uwagę zasługuje także opracowanie 85 katalogu Art Directors (2006) 
autorstwa studia Giampetro+Smith. Projektanci zdecydowali złożyć publika-
cję w bardzo nowoczesny sposób. Kontekstem do pięknych inicjałów Gothiki 
Imre Reinera (1933) jest szara szpalta złożona Helveticą Maxa Miedinger’a (1959).  
Do tego świetne zestawienie kolorystyczne sprawia, że nie można oprzeć się 
tej publikacji.

20    http://kvlt.co/grimms/ (dostęp 16.10.2017).

21    http://www.underware.nl/download/fakir/pdf/fakir.pdf (dostęp 21.11.2018).



132 133 

Magazyny
Nim przejdziemy do projektów mniej komercyjnych, chcie-
libyśmy zatrzymać się nad typografią kilku współczesnych 
magazynów. Śledzenie typografii magazynów jest bardzo 
ciekawą kwestią, bo magazyny są jak papierek lakmuso-
wy dla nowych tendencji. Szybciej, niż jakiekolwiek inne 
formy wydawnicze, odbijają współczesne trendy. Bierze 
się to stąd, że typografia musi dotrzymywać kroku modzie.  
Współcześni projektanci magazynów szukając nowych 
rozwiązań coraz częściej na bok odsuwają dorobek daw-
nych typografów, stawiają wartości funkcjonalne nad es-
tetycznymi, pozwalając spojrzeć na tradycje w alterna-
tywny sposób. Okładki zaczynają krzyczeć swoją typogra-
fią. Wybierane są zazwyczaj kroje akcydensowe silnie zge-
ometryzowane, rytmiczne i uproszczone. Przykładem 
może być okładka 1 numeru magazynu promującego kul-
turę hip-hopu BRICK z 2015 roku22. Znak tego magazy-
nu zbudowany został w oparciu o bardzo nowoczesny 
font Adhesive nr 7. Adhesive swoim charakterem wpisu-
je się w estetykę fontów z pierwszej połowy XX wieku, 
zwanych potocznie Gebrochene Grotesk, Fraktur-Grotesk 
lub Schlichte Gotisch23.

Bardzo podobny w charakterze, choć mniej energetyczny ze względu  
na zestawienie kolorystyczne jest 2 numer magazynu KRASS z 2016 roku24. 
O ile w przypadku magazynu BRICK – Adhesive widnieje tylko na okładce, 
o tyle w przypadku magazynu KRASS font Sinner służy do składania tytułów 
i podtytułów, bardzo często wchodząc też w bezpośrednią relację z obrazem.  
Warto dodać, że font Sinner został zaprojektowany specjalne na potrzeby ma-
gazynu przez Simona Pearce z agencji Frame Creative i świetnie prezentuje 
się w mocnych zestawieniach kolorystycznych, dodając dynamizmu rozkładów-
kom. Podobnie jak w przypadku fontu Adhesive, Sinner został oparty na siatce 
modułowej, wiec nie czuje się tutaj duktu stalówki.

Bardzo nietypową mieszankę zaproponował zaś niemiecki magazyn 
SLANTED. Na łamach 10 numeru magazynu o podtytule Heavy Metal Lovers z 2010 
roku25 pojawiają się aż cztery skrajnie różne fonty gotyckie: na okładce wymie-
niona już kilkukrotnie tekstura Notre Dame, tytuł magazynu został złożony  

22    https://brickthemag.com/ (dostęp 21.11.2018)

23    Rudolf Koch (Wallau Deutsch 1924-1930; Tannenberg, 1933-1935), Erich Meyer (National, 1934), 
Walter Höhnisch (Element, 1934), Max Bittrof (Potsdam, 1934), Robert Golpon (Gotenburg, 1935-
1937), Friedrich Heinrichsen (Kurmark, 1934), Peterpaul Weiß (Hausschnitt Norddeutsche Schrift-
gießerei, Kursachsen Auszeichnung 1937), Herbert Thannhaeuser (Großdeutsch, 1935) Berthold 
Wolpe (Deutschmeister, Sachsenwald-Gotisch 1934), Fritz Müller (Marienburg, Genzsch & Heyse, 
Armin-Gotisch, 1933), C. E . Weber (Staufia, 1935).

24    https://www.peopleofprint.com/publication/krass-journal/ (dostęp 21.11.2018)

25    https://www.slanted.de/shop/slanted-magazin-10-heavy-metal-lovers (dostęp 21.11.2018).

2. Lazaros Kakoulidis & Tzortzis Rallis  
 The Occupied Times  

nr 20, 2013 rok (font BASTARD,  
Jonathan Barnbrook 1990) 

https://theoccupiedtimes.orgp=14193

Współczesne oblicze pisma gotyckiego. Fraktury są trendy

Fette Fraktur (1835), zaś paginacja Wilhelm Klingspor Gotisch (Rudolf Koch 1925); 
specjalnie na potrzeby składu tytułów i śródtytułów tekstów został zaprojek-
towany font Neothorn s10 (Hubert Jocham, 2010), bardzo podobny do wcze-
śniej wspomnianego fontu Blackture. Tradycyjna typografia miesza się tu ze 
współczesną. Nagromadzenie tak różnych fontów na tak niewielkiej przestrzeni  
buduje poczucie chaosu i przypadkowości. Bardzo trudno określić, jakie idee  
wpłynęły na powstanie konceptu magazynu. Organizacja materiału tekstowe-
go w połączeniu z tak przytłaczającą ilością inicjałów nie przekonuje. W tym 
krzykliwym eklektyzmie jest jednak coś konsekwentnego, co podkreśla jeszcze 
kolor specjalny panton 802. Być może jest to rodzaj pastiszu idei średniowiecz-
nych manuskryptów stawiających piękno nad funkcjonalnością.

Kolejnym bardzo ciekawym rozwiązaniem projektowym jest okładka 
i layout brytyjskiego niezależnego magazynu politycznego The Occupied Times. 
Za przykład weźmy zaprojektowany przez Lazarosa Kakoulidisa i Tzortzisa 
Rallisa numer 21 z maja 201326 [il. 2]. W tytułach, śródtytułach oraz inicjałach 
pojawia się font Bastard projektu brytyjskiego grafika Jonathana Barnbro-
oka, zaś tekst złożony jest eleganckim Dinem Text i Dinem Mono. Zabiegi pro-
jektowe wchodzą w przestrzeń eksperymentu typograficznego, przez co ty-
tuły czy śródtytuły są na granicy czytelności. Cały layout podporządkowany 
został dynamicznemu w charakterze Bastardowi, wprowadzając zupełnie od-
mienne doświadczenie czytania. Uwagę zwraca także konsekwentne stosowa-
nie środków stylistycznych. Przyjęty koncept magazynu idzie w parze z radykal-
nymi, często prowokacyjnymi treściami pojawiającymi się na jego łamach. Font 
Bastard wychodząc z tradycji pism gotyckich jednocześnie je kontestuje. Swo-
ją estetyką wpisuje się w nurt typografii postmodernistycznej, określanej także 
jako zjawisko nowej fali – stąd tak często używany jest przez magazyny o cha-
rakterze radykalnym. Font Bastard użyty został także w numerze 71 kanadyj-
skiego magazynu ADBUSTERS27, znanego ze swojego „entuzjazmu do pseudo-
reklamy i underdesignu”28. Interesujących jest kilka rozkładówek na łamach 
tegoż magazynu autorstwa samego Barnbrooka. Tak jak w pozostałych realiza-
cjach artysty siła zabaw typograficznych tkwi w opozycji do tradycyjnego my-
ślenia o projektowaniu.

Na łamach magazynu GQ, w numerze ze stycznia 2017 roku29, także spo-
tkamy bardzo nowoczesne rozwiązanie z użyciem fontu Optimum Compress.  
Krój zaprojektowany przez Simona Benta charakteryzuje bardzo małe pole  
znaków przy jednoczesnej sporej wysokości minuskuły w stosunku do wersalików, 
a także relatywnie duża ilość wydłużeń dolnych i górnych. Światła wewnątrz  

26    https://theoccupiedtimes.org/?p=14193 (dostęp 21.11.2018)

27    https://issuu.com/adbusters (dostęp 21.11.2018).

28    D. Crowley, Projektowanie Graficzne w czasach moralnego niepokoju, „2+3D” nr 9 (2003), s. 67.

29    https://www.gq-magazine.co.uk/article/cbd-oil-uk (dostęp 21.11.2018).
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literowe niemal równoważą się z międzyliterowymi, przez co wyraz złożony tym 
krojem, tworzy jednolitą szarość, wzbogaconą tu i ówdzie drobnymi elemen-
tami stanowiącymi o tożsamości danej litery. Zważywszy na te cechy, z jednej 
strony jest bardzo elegancki z drugiej bardzo mało czytelny.

Identyfikacje wizualne
W kontekście dyskusji nad współczesnym obliczem krojów gotyckich istotnym 
zagadnieniem wydają się identyfikacje wizualne, które z założenia powinny być 
komunikatem zrozumiałym dla wszystkich. W związku z tym projekt takiej iden-
tyfikacji jest niemałym wyzwaniem, bo każdorazowo trzeba znaleźć kompromis 
pomiędzy średniowieczną estetyką, a współczesną komunikacją marketingową.

Przegląd rozpoczniemy od identyfikacji wizualnej międzynarodowej 
wystawy New Olds. Design between Tradition and Innovation zrealizowanej 
przez studio projektowe Heine, Lenz, Zizka Projekte z Frankfurtu dla Institute 
for Foreign Cultural Relations 2013 roku30. W logo projektanci zdecydowali się użyć 
fontu Pixtur (Anja Gollor i Henry Hajdu 2005), zbudowany w oparciu o wersje 
Fette Haenel Fraktur. System identyfikacji zaproponowany przez projektantów 
świetnie sprawdza się zarówno na stronie internetowej jak i w katalogu wystawy.

Bardzo ciekawym projektem była identyfikacja wizualna 
roku Hansa Memlinga w Gdańsku (2017). W opinii Adama 
Chylińskiego, dyrektora artystycznego TOFU Studio, projekt dla 
Muzeum Narodowego w Gdańsku był sporym wyzwaniem dla 
tej agencji reklamowej31. W kreacji znaku za punkt odniesienia 
przyjęto tekstury ze średniowiecznych manuskryptów z czasów 
Hansa Memlinga. Z relacji graficzki Zuzy Zamorskiej, która zaj-
mowała się wdrażaniem zmian, wynika, że przetestowano około 
40 różnych krojów nim wybrano ten ostateczny – Backyard 

(Mans Greback). Wybrany potrzebował też licznych modyfikacji, aby być komunika-
tywny dla przeciętnego odbiorcy. Zmodernizowano go, zwracając między inny-
mi uwagę na powiększenie apertur w minuskułach liter „m” i „n” oraz częściową 
geometryzację wszystkich glifów. Bardzo ciekawy okazał się kontekst, w jakim 
osadzono logo na potrzeby promocji wydarzenia – w mieście pojawił się złoty 
tramwaj. W ramach kampanii TOFU Studio przygotowało także surrealistyczne 
fotomontaże ze złotymi kulami osadzonymi w różnych punktach Starówki [il. 3]. 
System identyfikacji z miesiąca na miesiąc stawał się coraz bardziej rozbudo-
wywany. Ostatnim etapem była ekspozycja symboli zaczerpniętych z obrazu 
Memlinga: lilii, aniołów i diabląt zaprojektowanych w oparciu o linearne formy.

30    http://sandraschollmeyer.de/news (dostęp 21.11.2018)

31    http://trojmiasto.wyborcza.pl/trojmiasto/7,35611,22313767,na-poczatku-byla-zlota-kula-gdanskie-
tofu-studio-odpowiedzialne.html?disableRedirects=true (dostęp 21.11.2018)

3. Adam Chyliński,  
Zuzanna Zamorska  

(TOFU Studio) 
Kampania reklamowa 

Sądu Ostatecznego  
Hansa Memlinga,
 Gdańsk 2017 rok
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Szczególną uwagę wzbudza także koncepcja oficjalnego pisma śląskiego 
przeznaczonego do użytku instytucji samorządowych. Zleceniodawcą projektu 
był Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego32. Inicjatywa zrodziła 
się wśród czterech osób: Henryka Sakwerdy (analogowego projektanta pism),  
Ewy Sataleckiej i Artura Frankowskiego (typografów odpowiedzialnych  
za digitalizację fontu) oraz Ewy Gołębiowskiej (dyrektor Zamku Cieszyn).  
Silesiana (2006), bo tak został nazwano krój mający promować region Śląska,
jest wypadkową połączenia pisma humanistycznego z kurrentą (pismem ręcz-
nym opartym na piśmie gotyckim, a dokładniej na bastardzie; tradycja stosowa-
nia kurrenty była żywa na Śląsku jeszcze w XIX wieku). Odzwierciedla wiec spe-
cyfikę regionu, położonego na styku dwóch kultur, co przełożyło się na synkre-
tyczny charakter budowy kroju. Henryk Sakwerda zaznaczył, że pismo to miało 
nie tyle nawiązywać do historii druku i kaligrafii w tym regionie, ile do charak-
teru Ślązaków – „Nie mogło być eleganckie, czy smukłe, lecz trochę szorstkie,  
kanciaste i krzepkie”. Silesiana jest wiec typograficznym eksperymentem, 
który miał na celu stworzenie graficznej metafory Śląskości. Owa peryferyjność  
występowania takich tendencji na Śląsku jest porównywalna do tradycji liternic-
twa gotyckiego ciągle żywej w Meksyku. Chcąc szukać bliższych analogii warto 
wspomnieć chociażby o gotyku nadwiślańskim – Militarii (1937)33.

Bardzo ciekawą, choć i budzącą niemałe głosy krytyki jest 
także identyfikacja wizualna Volksbühne (Teatru Ludowego) 
w Berlinie zaprojektowana przez Leonarda Neumanna i Floria-
na Hardwiga z LSD Design34 [il. 4]. Pojawiła się ona w trakcie 
wyborów federalnych w Niemczech w roku 2013, gdy Berlin 
był wypełniony plakatami pełnymi sloganów wyborczych 
złożonych zazwyczaj groteskiem, nawiązujących do miłości, 

solidarności i przyjaźni. Aby przebić się przez ten zgiełk plakatów, Neumann 
i Hardwig opracowali bardzo kontrowersyjną strategię przetrwania dla swo-
jego projektu: zdecydowali się użyć fluorescencyjnych pantonów oraz przyw 
rócili gotyk na ulice Berlina... Śledząc kolejne plakaty i zestawione z nimi fon-
ty widzimy: der Spieler – Nürnberg (Ludwig Wagner, 1934) kill – Tannenberg 
(zwany też Deutschland, Erich Meyer, 1933-1935), Don Juan – Agincourt 
(David Quay, 1983), Revolution now – Avebury (Jim Parkinson, 2005), Villa Verdi – 
Münchner Fraktur (Gustav Lorenz, 1850; wzorowany na kroju unikatowego  
wydania Modlitewnika (Gebetbuch) cesarza Maksymiliana I przez Johanna Schön-
spergera Gebetbuch w latach 1508–13), Murmel Ganz – Grobe Gotisch F.H.E. 

32    http://katowice.wyborcza.pl/katowice/1,35063,3674885.html (dostęp 14.10.2017).

33    Ambicja stworzenia kroju łączącego tradycje polską i niemiecką nie jest niczym nowym. Od 1935 
do 1937 roku prowadzono prace nad krojem Militari. Pomysłodawcą projektu byli Polacy: Anatoli 
Girs i Bolesław Barcz, duet projektowy Atelier Girs Barcz. Zgodnie z wolą projektantów krój miał 
być kosmopolityczny, dostosowany do składu w innych językach, jednak bardzo krótko cieszył 
się popularnością – głównie prze wzgląd na asocjacje z faszyzmem.

34    https://www.instagram.com/p/4CL3esFJex/ (dostęp 14.10.2017).

4. Leonard Neumann
Identyfikacja wizualna Teatru 

Ludowego w Berlinie, 2013 
https://vsco.co/svenja/media/

5352d0757167088d20000035
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Schneidler (Otto Weisert, 1930), Glaube Liebe – Hoffnung Deutsche Anzeigen-
schrift (Rudolf Koch 1923), Die Wirtin – Wilhelm Klingspor Gotisch (Rudolf Koch).

Z powyższego zestawienia wynika, ze nie było żadnego klucza dla wyboru 
fontów na plakatach. Stosowano zarówno kroje z epoki średniowiecza, jak i te, 
które były używane w trakcie I i II wojny światowej na plakatach propagando-
wych – Schaftstiefelgrotesk lub schlichte Gotisch. Przejrzawszy się bliżej można 
dostrzec, że słowa nie są złożone z wektorów tylko surowo wyrysowane mar-
kerem. Twórcy identyfikacji wizualnej sami zadali sobie pytanie, czy w zbioro-
wej świadomości istnieje coś takiego jak font nazistowski, czy przeciętny obywa-
tel Niemiec jest w stanie odróżnić grafem fontu używanego w okresie III Rzeszy 
od średniowiecznego.

Kampanie marek odzieżowych
Projektanci prześcigają się w wymyślaniu metod aby sprostać oczekiwaniom 
stawianym przez klientów. Kampanie stają się interaktywne, bawiąc się kon-
wencjami, wychodząc poza schematy i wkraczając w przestrzeń grupy do-
celowej, czyli na ulice. Przykładem tego rozwiązania jest Kampania Nike The 
fastes night. Przed 13 sierpnia 2017 roku Londyn wypełnił się – bardzo energetycz-
nymi w kolorze – plakatami z hasłami fast, too slow, catch up, the fast or the last, 
be London’s fastest, zapowiadających wyścig w którym drużyny najlepszych bie-
gaczy Londynu zmierzą się ze sobą w wyzwaniach ulicznych. Siłą tych plakatów 
była typografia. Oprócz grotesku Nimbus Sans pojawiły się na nich także litery  
gotyckie. Trudno zrozumieć, dlaczego wykorzystano Tannenberg, który funkcjo-
nował na propagandowych plakatach z okresu III Rzeszy. Jak marka Nike, nawo-
łująca do wolności, czerpania przyjemności z życia może odwoływać do takich 
wartości używając fontu niespójnego z ich tożsamością korporacyjną? Obok 
plakatów funkcjonowały także zdjęcia anonimowych biegaczy, których twarze 
zestawiono z postaciami z kreskówek. Oprócz identyfikacji wydarzenia rozlo-
kowanej w przestrzeni miasta, typografię plakatów przeskalowano na olbrzy-
mich bilbordach w Galerii Tate Modern – brytyjskiego narodowego Muzeum 
międzynarodowej Sztuki Nowoczesnej w Londynie. Galeria przez jedną noc wy-
glądała jak arena z igrzysk olimpijskich, zamieniając tym samym sprzedaż odzie-
ży w spektakl.

Nie tylko Nike eksperymentuje z wizerunkiem. Niszowa paryska marka 
Vetements jest słynna ze swoich hoodie w rozmiarach oversize, z typografią 
w mniej lub bardziej agresywny sposób rozmieszczoną na ubraniu. Projektant 
o dziwo pochodzi z Gruzji. Kroje gotyckie po które sięga nie należą więc do prze-
strzeni dorobku kulturowego jego kraju. Mimo tego, buduje markę – w oparciu 
o alternatywny, młodzieżowy styl, o który tak zabiega odbiorca – posługując się  
właśnie gotykiem. Gotyk jest tutaj tylko wisienką na torcie, wyróżnia się po pro-
stu w morzu antykwy i grotesków, dając poczucie wyjątkowości osobie noszą-
cej ubranie z nadrukiem.
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Pracownia Grafiki Edytorskiej ASP w Gdańsku dr. hab. Grzegorza Protasiuka
Pracownia Grafiki Edytorskiej na Wydziale Grafiki ASP w Gdańsku prowadzona 
była do roku 2016 przez dr hab. Grzegorza Protasiuka. Była to pracownia spe-
cjalizacji dla studentów od 3 roku licencjatu, którzy mieli już wstępnie określo-
ne preferencje estetyczne – nierzadko na drodze wzajemnej inspiracji. Pisząca 
te słowa przyznaje, że za czasów swoich niedawnych studiów, przeżywała wraz 
z rówieśnikami – nie tylko z roku, ale i z całej grupy – swego rodzaju falę uwiel-
bienia dla gotyckich kroi pisma. „Uwielbienie” to być może mało powiedzia-
ne. Gotyckie kroje były dla studentów tak egzotyczne, tak strukturalnie bogate, 
że trudno było im się oprzeć. Niżej zaprezentowano efekty tej fascynacji.
The Invocation of Lilith Eweliny Orłowskiej
Ewelina Orłowska zaprojektowała książkę poświęconą Lilith. Lilith, znana tak-
że jako pierwsza żona Adama, funkcjonuje w powszechnej tradycji żydowskiej 
jako postać upiorzycy, nieroztropnej kusicielki, dlatego The Invocation of Lilith 
ma prowokacyjną formę. Do wnętrza książki dostajemy się rozwiązując brudzą-
cy ręce czerwony, kostropaty sznur. Orłowska do tekstu ciągłego użyła kroju 
Tinderbox, powstałego w oparciu o szesnastowieczne manuskrypty. Tinderbox 
to rodzaj zmysłowej fraktury, która temperamentem przypomina współczesną 
hiszpańską Darkę. Dobór kroju idzie w parze ze sposobem oprawy książki, jak 
i konstrukcji layoutu. W woluminie jest bardzo dużo ażurowych elementów, 
co umożliwia zestawianie gotyku z innymi fontami w obrębie jednej kolum-
ny tekstowej na kilku warstwach kartek. Książka buduje z jednocześnie otwar-
tych stron dosyć skomplikowane formy przestrzenne. Rozkładówka jest bardzo 
zróżnicowana. Strony są często przecięte w poprzek, nierówne, czasem wpisu-
ją się w trójkąt, czasem w prostokąt, doskonale akcentując dynamizm kroju jaki 
zdecydowała się użyć projektantka [il. 5,6].
Milena Murawska, pastisz Mein Kampf
Praca Mileny Murawskiej to krytyczne wydanie Mein Kampf Adolfa Hitlera. 
Murawska za cel projektowy przyjęła sportretowanie autora tego manifestu 
nazizmu przez kontekst formy oprawy i składu książki. Przyjęta przez nią kon-
cepcja mocno wpłynęła na kształt opracowania. Tekst pierwszych stron, złożony 
wyjściowo w dwóch łamach szwabachą, stopniowo zaczyna się wypełniać ha-
kenkreuzami, których liczba ze strony na stronę rośnie, doprowadzając do tego, 
że łamy ostatnich rozkładówek są nieczytelną dla nikogo abstrakcją.
Dominika Grochowska, Buddenbrookowie. Dzieje upadku rodziny Thomasa Manna
Pierwszym projektem Dominiki Grochowskiej bazującym w oparciu o liternic-
two gotyckie była książka Buddenbrokowie. Dzieje upadku rodziny autorstwa 
Thomasa Manna. Synkretyczny znak wydawnictwa został zbudowany w opar-
ciu o glify litery „B” modernistycznego kroju Fette Trump-Deutsch (George 
Trump 1936, Dieter Steffmann 2002) swoim charakterem wpisując się w kon-
wencję emblematu. Znak został powielony także na lnianej okładce publikacji 
za pomocą matrycy linorytniczej. Projekt ten stanowił „przednówek” dyplomu, 
bowiem w trakcie pracy nad nim autorka definiowała swój styl.

1.

2.

3.
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Dominika Grochowska, makiety dramatów Sławomira Mrożka
Przedmiotem dyplomu Dominiki Grochowskiej w 2014 roku 
było stworzenie makiet siedmiu książek do wybranych dra-
matów Sławomira Mrożka. Opakowaniem dla wolumi-
nów była niepozorna, stara drewniana skrzyneczka. Projek-
tantka, chcąc oddać różnorodność dramatów zróżnicowa-
ła kroje, proporcje stronic, a także materiały użyte przy po-
wstawaniu okładek zaprojektowanych przez nią książek;  
rezultatem czego każda z nich stała się niepowtarzalnym  

egzemplarzem. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich woluminów były kro-
je gotyckie. Grochowska używała ich zarówno na okładkach, jak i wklejkach.  
Liternictwo gotyckie stało się też punktem wyjścia do stworzenia ilustracji.  
Projektantka starannie dobierała temperament fontów pod kontem specyfi-
ki dramatu. W oparciu o fraktury zbudowała też projekcje kolejnych bohate-
rów Mrożka. Postacie z dramatu Krawiec zostały złożone teksturą Maximilian 
(Rudolf Koch 1917, Dieter Steffman 2002). W dramacie Tango bohaterów oddają 
glify tekstury Blackletter extra bold (Dieter Steffmann, 2001). Postacie z drama-
tu Emigranci – XX i AA, wyrażone zostały w kroju Becker (modernistyczny Wer-
ner 1899, Dieter Steffmann 1999), Wdowy – teksturą Coutrai (Dieter Stefmann 
2000) oraz Hans Fraktur (Johan Schönsperger 1513, Manfred Klein 2003), Garbus – 
teksturą Hartwig-Schrift (Hartwig Poppelbaum, Benjamin Krebs nachfolge 1927,  
Petra Heidorn 2005). Nowoczesny, typograficzny sposób ilustrowania Grochow-
ska zestawia z tradycyjną formą oprawy. W tym miejscu należałoby nadmienić, 
że wzory z okładek zostały zaaplikowane na zamszową skórę za pomocą ma-
trycy linorytniczej. Za każdym woluminem stoi więc ogrom manualnej pracy,  
co jest ukłonem w stronę tradycyjnego wytwarzania książek [il. 1,7].
Michał Budzyński, Zakon Krzyżacki
K siążka Marcina Budz yńskiego to ar tbook  o dosyć sporych gabary-
tachw formacie A3, zaprojektowana ze wzięciem pod uwagę specyfikę epoki.  
Koperta, w której znajduje się wolumin została osygnowana lakową pieczęcią. 
Sam projekt buduje skojarzenia z formą późnogotyckich kodeksów. Tym co jest 
innowacyjne i co pozwala wpisać to opracowanie we współczesne myślenie 
projektowe, jest zestawienie inicjałów złożonych groteskiem z szarością kolum-
ny złożonej frakturą Linotype Luthersche Fraktur z 1708 roku. Autorskim pomy-
słem są podwójne strony, w których kryją się kolejne karty. Celem publikacji 
było przedstawienie dobrych i złych stron Zakonu Krzyżackiego, stąd symbo-
liczne zawężenie gamy kolorystycznej do czerni, bieli i czerwieni.
Eugenia Tynna, Dumka
Eugenia Tynna, będąca do niedawna uczestniczką Programu Erasmus, obecnie 
asystentką w pracowni Podstaw Typografii i Liternictwa Wydziału Grafiki ASP 
w Gdańsku, także budowała swoje projekty w oparciu o kaligrafię gotycką.  

5.

6.

5. Ewelina Orłowska 
 projekt The invocation of Lilith, 

2013 rok (font Tinderbox, 
 Rian Hughes 2006)

6. Ewelina Orłowska 
 projekt The invocation of Lilith, 

2013 rok (font Tinderbox, 
 Rian Hughes 2006) 
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Jeszcze za czasów studenckich zrealizowała projekt graficzny i oprawę do po-
wieści historycznej Pogrobek Józefa Ignacego Kraszewskiego (1880). Tynna za 
pomocą kaligrafii komentowała dramatyczny obraz Polski w czasach rozbicia 
dzielnicowego. Zestawiła w swoim projekcie skrajne pary stylistyczne – teksturę  
z kancelareską, co miało budować w odbiorcy skojarzenia z zakrwawioną tkaniną.  
Dumka to kolejny bardzo autorski projekt Tynny, która decydowała się zaprojek-
tować makietę powieści ukraińskiego pisarza Panasa Myrny z 1875 roku. Materiał 
ilustracyjny przyjął formę kolaży zestawionych z kaligrafią gotycką.
Krzysztof Stryjewski, Obsidian35
Obsidian to współczesny krój gotycki. W jego budowie czuć inspirację Brau-
hausem Matta Desmonda z 2004 roku, czy ÄúTexture Wolfganga Krimmela 
z 2008 roku. Stryjewski opracował zarówno odmianę kursywną, jak i bold i re-
gular, a także wzbogacił rodzinę o ozdobne inicjały w dodatku do podstawo-
wej formy wersalików. Swoją pracą zdobył zainteresowanie uczestników Typo 
Berlin w 2014 roku, gdzie realizacja spotkała się ze sporym uznaniem ze strony 
środowiska branżowego.

Powyższy tekst z pewnością nie wyczerpuje wszystkich wątków związa-
nych ze współczesną recepcją gotyckich krojów. Z uwagi na spory zakres pro-
jektów jakie przypadły na ostatnią dekadę, nie było to możliwe zarówno pod-
czas wykładu na sympozjum, jaki i w postaci drukowanej. Jednak już w oparciu 
o ten skromny przegląd można dojść do kilku wniosków.

W subiektywnym odczuciu posługiwanie się fontami gotyckimi na współ-
czesnym rynku projektowym jest zwiastunem pewnej bardzo pozytywnej 
filozofii projektowania, przejawiającej się w odwoływaniu do tradycji i reinter-
pretowaniu jej w nowym duchu. Taka potrzebę eksperymentowania z liternic-
twem gotyckim ma zwłaszcza pokolenie młodych projektantów. Projektanci 
skupieni wokół ośrodków akademickich zdecydowanie bardziej świadomie 
poszukują związków między tradycją i współczesnością, budują projekty niszo-
we i niskonakładowe, często sięgając po klasykę. Natomiast komercyjne projek-
ty skierowane do szerszego grona odbiorców często wychodzą w przestrzeń 
eksperymentu obliczonego na szokowanie widza. Identyfikacja wizualna Volks-
bühne w Berlinie, czy też kampania marki Nike The fastest night w Londynie, nie 
były tutaj jedynym przykładem. Jest to jednak szok obliczony na niską świa-
domość kultury typograficznej i małe obycie w tradycji przeciętnego odbiorcy. 

Nie można stawiać wyraźnej linii demarkacyjnej między współczesnym 
i średniowiecznym obliczem krojów gotyckich. Ta granica jest umowna. Graficy 
bawią się konwencjami, przyjmując różne strategie projektowe – czasem cytują 
tradycje w dosłowny sposób, czasem zestawiają archaiczne kroje z nowocze-
snymi środkami wyrazu, modyfikując ich grafem i zmieniając tożsamość litery. 
W reedycjach klasyki typografowie śmiało sięgają po współczesne adaptacje 
historycznych krojów. Zarówno w starym jak i nowym wydaniu fraktury stają  

35   https://www.behance.net/gallery/3124381/Obsidian (dostęp 14.10.2017)
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się często bohaterem pierwszoplanowym, dominując nad pozostałymi środkami 
wyrazu; jeżeli projektanci uciekają się do ich wykorzystania robią to z pełną świa-
domością i w konkretnym celu, zwłaszcza w identyfikacjach wizualnych.
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The article presents a short history of scree- 
ning. It defines and presents in a graphic form 
various types of screens and different areas  
of their uses. It also provides selected ex-
amples documenting the facilitation of the 
quality of print by the use of the appropriate 
screens as well as limitations resulting from 
their use.

The author shows the cultural “habits” 
of graphic designers and the regularities 
of the application of screening for concrete 
purposes – in other words, standards which 
together with the onset of new technologies 
have not lost their value. The conclusion in-
dicates areas for the use of screening in the 
post-screening era.

Keywords: classical screening, stochastic 
screening, screen ruling, moiré pattern, print-
ing, CMYK colour model

W artykule przedstawiono krótką historię 
rastra. Zdefiniowano i zaprezentowano 
w postaci graficznej typy rastra oraz róż-
ne obszary ich zastosowań. Przedstawio-
no wybrane przykłady, dokumentujące 
wspieranie jakości druków poprzez zasto-
sowanie odpowiednich rastrów oraz ogra-
niczenia wynikające z ich stosowania.
Istotnym zamierzeniem autora jest poka-

zanie „nawyków” kulturowych projektan-
tów graficznych oraz prawidłowości apliko-
wania rastra do konkretnych zastosowań. 
Słowem standardy, które wraz z nadejściem 
nowych technologiami nie straciły na war-
tości. Końcowym wnioskiem jest określenie 
obszarów stosowania rastra w epoce postra-
strowej.

Słowa kluczowe: raster klasyczny, raster 
stochastyczny, liniatura rastra, mora (moir·) 
druk, poligrafia, CMYK

grzegorzprotasiuk

Raster – szara 
eminencja druku 

Screening – éminence
 grise of print

1. Raster punktowy
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Precyzyjniej należałoby powiedzieć, że to monotonalny obraz  
dający – podczas oglądania z normalnej odległości (zwykle ≥ 25 
cm od oczu osoby bez wady wzroku) – wrażenie istnienia pół-
tonów. Wrażenie to jest możliwe, ponieważ elementy składowe 
rastra (kropki, linie lub okręgi) są już na tyle małe lub cienkie,  
że wchodzą w interakcję wizualną z otaczającym je tłem. War-
tość tonalna osiągniętych i zapisanych jednobitowo w ten spo-
sób „półtonów” wynika z proporcji powierzchni zajętej przez 
elementy rastra do powierzchni tła otaczającego te elementy 
(zwykle białego lub przeźroczystego podłoża). Wartość tonalną 
dla konkretnego elementu (punktu, linii, okręgu) rastra określa 

się procentowo jako stosunek powierzchni „zajętej” do powierzchni „całkowi-
tej” dostępnej dla tego miejsca. Przy czym, wielkość owego maksimum określa 
w sposób ścisły gęstość rastra, inaczej zwana liniaturą rastra.

Zależnie od technik i technologii drukarskich raster przez ponad stule-
cie zmieniał swoją fizyczną formę. Od postaci początkowej: grawerowanych  
rastrowym wzorem płytek szklanych, sklejanych w pary, przez które naświetlano  
na kliszach światłoczułych obraz, do czystej abstrakcji, tj. wzorów matematycz-
nych (wmontowanych do języka opisu stron PostScript) zintegrowanych z urzą-
dzeniami ripującymi (maszynami interpretującymi język opisu strony PostScript 
do formy bitmapy jednotonalnej o określonych parametrach). Sporadycznie sto-
suje się również obecnie naświetlanie na formy pośrednie – CtF ang. Computer 
to Film – do końca XX wieku była to metoda powszechnie stosowana w drukar-
niach offsetowych. Współcześnie naświetlanie na formę pośrednią (kliszę) zo-
stało wyeliminowane poprzez CtP ang. Computer to Plate, tj. bezpośrednie na-
świetlanie obrazu z użyciem rastra na formę drukarską.

Przede wszystkim raster ma zastosowanie w profesjonalnej (przemysłowej) 
poligrafii, która bazuje głównie na technologii offsetowej, ale również na tech-
nologii fleksodruku i sitodruku. Raster stosuje się również w biurowych i domo-
wych maszynach drukujących. Nie byłoby możliwe użycie płynnych i suchych 
farb drukarskich oraz pigmentów lub tonerów bez zastosowania rastra.  
Brak możliwości stosowania różnych poziomów natężenia czerni lub koloru,  

Raster (ang. screen;  
fr. trame; niem. raster)  

 to pojęcie powszechnie  
używane w odniesieniu  

do symulacji obrazu wielo-
tonalnego za pomocą  

obrazu jednotonalnego  
w postaci drobnego wzoru 

punktowego, linearnego  
lub cyrkularnego.

Raster – szara eminencja druku 
Screening – éminence grise of print

Raster – szara eminencja druku

cofnąłby drukarstwo niemalże do czasów Gutenberga i radykalnie ograniczył 
dostępną obecnie paletę środków wizualnych.

Farby nie rozcieńcza się miejscowo (jak to ma miejsce w technikach ma-
larskich) ani nie różnicuje grubości jej nakładania. To proces „zero-jedynkowy”. 
Podłoże drukarskie jest lub nie jest zadrukowywane przy użyciu 100 % farby 
umieszczonej w kałamarzu maszyny drukującej. Farba lub inna substancja dru-
kująca jest przygotowywana adekwatnie i optymalnie do możliwości technolo-
gicznych druku na konkretnej maszynie drukarskiej. O nakładaniu farby dla kon-
kretnego miejsca w obrazie decyduje wartość tonalna rastra dla tego punktu, 
tj. wielkość punktu rastrowego zsynchronizowana z liniaturą rastra. W rastrach 
częstotliwościowych (które operują jedną wielkością punktu rastrowego) jest 
to zastąpione gęstością punktów rastrowych.

Oko jest instrumentem analogowym, więc – w uproszczeniu – można po-
wiedzieć, że nie posiada rozdzielczości. Fizjologia tego narządu narzuca jednak 
pewne ograniczenia w rozróżnianiu detali. Z naukowych badań na dużych –  
reprezentatywnych dla różnych środowisk – populacjach wynika, że zdrowy 
człowiek jest w stanie rozróżnić z odpowiedniej odległości detale oddalone 
od siebie o minutę kątową. Dalsze zwiększanie rozdzielczości (choć możliwe 
technologicznie) przestaje przynosić praktyczne korzyści, ponieważ widz nie  
jest w stanie dostrzec drobniejszych detali.

Obserwując – z odpowiedniej odległości – obraz wydrukowany mo-
nochromatycznie „zero-jedynkowo” bez użycia półtonów, mamy jednak 
wrażenie obecności wielu odcieni. Dzieje się tak właśnie dzięki rastrowi, któ-
ry jest „suflerem” dla oczu widza w określaniu wrażenia z oglądania obrazu. 
Poprzez oko, obraz całościowo wpada do odpowiedniego sektora mózgu, gdzie 
jest „interpretowany” jako odcienie szarości. Dzieje się tak, ponieważ z odpo-
wiedniej odległości oko nie rozróżnia oddzielnie wartości tonalnej faktycznie 
zadrukowanego miejsca od wartości tonalnej podłoża – łączy je.

Podobny mechanizm ma zastosowanie w druku kolorowym, który realizuje 
się najczęściej za pomocą tzw. triady drukarskiej + czerń (CMYK) lub innych 
bardziej złożonych modeli kolorów. Dobrze zrealizowany druk z nałożonymi 
na siebie czterema lub więcej zrastrowanymi kolorami, sprawia wrażenie istnie-
nia pełnej gamy – palety różnych kolorów i ich odcieni. Należy w tym miejscu  
dodać, że ten efekt jest możliwy ze względu na standard krycia farb. Przemysłowe 
farby drukarskie – w przytłaczającej większości – są transparentne. Zatem widzi-
my kolor poprzez kolor. Kolory poprzez kolory. Tworzy to wrażenie istnienia se-
tek i tysięcy odcieni kolorów pośrednich. Dzieje się tak zarówno w standardzie 
RGB, CMYK, HEXO oraz innych standardach druku (między innymi offsetowego, 
fleksograficznego lub atramentowego) z użyciem kolorów specjalnych. Zatem, 
na druk kolorowy powinniśmy patrzeć tak, jak na kolejno nakładane warstwy 
tego samego obrazu, które oglądane z odpowiedniej odległości dają poczucie 
realizmu i pożądanej szczegółowości lub (alternatywnie) impresji.
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Raster – szara eminencja druku

Tak więc, na proste pytanie: ile kolorów „widzimy” w przykła-
dowym druku kolorowym? – odpowiedź jest prosta (o ile wy-
nika z potocznej obserwacji) widzimy bardzo dużo różnych ko-
lorów. Współcześnie za standard uważa się 16,7 mln lub wię-
cej kolorów możliwych do osiągnięcia technikami drukarskimi. 
Jednak odpowiedź na pytanie: na ile kolorów rzeczywiście pa-
trzymy? – jest już bardziej złożona i najczęściej wymaga pre-
cyzyjnego określenia przy użyciu nomenklatury drukarskiej.

Nazwę raster – w czasach tradycyjnego zecerstwa ręczne-
go lub linotypu – stosowano w odniesieniu do samego urzą-
dzenia rastrującego obraz. Ze względu na technologię wyko-
nania było to jedno z najcenniejszych urządzeń w ówczesnych 
drukarniach. Składały się na nie dwie precyzyjnie sklejone ze 
sobą płytki ze szkła o ultra niskiej dystorsji, z naciętymi mniej 
lub bardziej drobnymi, równoległymi i równo oddalonymi od 
siebie liniami. Linie te wypełniano czarnym nietransparentnym 

pigmentem, traktując je w ten sposób jako swego rodzaju maskę dla światła. 
Linie na obu płytkach stanowiących komplet miały jednakową gęstość (liniatu-
rę rastra), przy czym linie na pierwszej płycie były obrócone o 90° względem li-
nii na drugiej płycie. W ten sposób uzyskiwano drobną siateczkę. Fotografowany 
przez nią obraz – zawierający w oryginale półtony – zamieniał się w obraz złożo-
ny z rombów lub kropek o różnych wielkościach. W przypadku druku kolorowego 
naświetlanie odbywało się przez optyczne barwne filtry właściwe dla przyjęte-
go standardu kolorów. Celem tego działania było uzyskania wyciągów barwnych 
dla wszystkich farb drukowych, które zamierzano wykorzystać w procesie druku.

Cały proces przeniesienia obrazu na formę drukarską był wieloetapowy. 
Składał się z fotografowania kamerą reprodukcyjną na klisze czarno-białe oraz 
kopiowania ich na światłoczułe formy drukarskie. Proces ten nosi nazwę auto-
typia. Natomiast metalowe formy drukowe, stworzone przy użyciu rastra nazy-
wamy kliszami autotypijnymi. Warto w tym miejscu zauważyć, że tak stworzo-
ny raster jest w pełni analogowy, choć daje efekty druku zbliżone do tych, któ-
re są współcześnie osiągane w druku cyfrowym.

Oczywiście, wraz z upływem czasu pojawiały się nowe potrzeby w zakresie 
samego kształtu analogowych rastrów oraz ich stosowania. Po rastrach punk-
towych i diamentowych pojawiły się rastry linearne, cyrkularne i inne. Począt-
kowo stosowano identyczną liniaturę rastra i kąty na obu płytkach rastrowych.  
Z czasem, poszerzono paletę możliwych do uzyskania efektów wizualnych 
o zmienną liniaturę, zmienny kąt i sposób nacinania płytek szklanych rastra.

Obecnie, najczęściej wybieranym rodzajem rastra jest raster amplitudowy 
(częstotliwościowy). To raster uzyskany wyłącznie metodą cyfrowego przetwa-
rzania obrazu na urządzeniach ripujących. W procesie naświetlania form dru-
karskich RIP rasteryzuje cyfrowo wszystkie obiekty graficzne użyte w projekcie 
plastycznym. W języku obiegowym raster uzyskany w maszynach elektronicznych  

1. Raster punktowy
2. Raster diamentowy
3. Raster prostokątny

4. Raster modyfikowany 1 generacji
5. Raster modyfikowany 2 generacji
6. Raster modyfikowany 3 generacji

7. Raster częstotliwościowy (stochastyczny)
8. Raster częstotliwościowy (modulowany)

9. Raster AM/FM typu Spekta
10 a. Określanie parametrów rastra 
10 b. Określanie parametrów rastra
10 c. Określanie parametrów rastra
10 d. Określanie parametrów rastra
10 e. Określanie parametrów rastra
10 f. Określanie parametrów rastra

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10 a. 10 f.

10 b.

10 c.

10 d.

10 e.

15 linii / cm (38,1 / inch)

1 cm

5 lini / cm (12,7/inch)

15 lini / cm (38,1/inch)

40 lini / cm (101,8/inch)

strefa punktu rastrowego

szerokośc rastra

2 linie / cm (5,08 / inch)

1 cm

1 cm

1 cm

1 cm



150 151 

nazywamy rastrem cyfrowym. Obecnie możliwe jest jedno-
czesne stosowanie kilku rodzajów rastra dla jednej formy 
drukowej. Zabiegiem często stosowanym jest również naśla-
downictwo różnych rodzajów rastrów analogowych przez ra-
ster cyfrowy na jednej formie drukowej.

Wyróżnia się trzy rodzaje rastra elektronicznego:
Raster amplitudowy liniaturowy to raster modulowany 

amplitudowo. Jest klasycznym
rastrem autotypijnym; ang. AM Screen; fr. Trame AM; 

niem. AM Raster, czyli Amplitudenmodulierte Raster. Cechą 
specyficzną dla tego rastra są środki punktów rastrowych 
równo oddalone od siebie na planie siatki złożonej z krzy-
żujących się pod kątem prostym linii. Poszczególne punkty 
rastra mogą różnić się od siebie wielkością.

Taki raster amplitudowy jest cyfrowym odpowiedni-
kiem rastra autotypijnego, z tą jednak różnicą, że w rastrze 
amplitudowym oprócz typowego kształtu punktów rastro-
wych w postaci coraz większych kół można uzyskać również 
wiele innych kształtów. Dla charakterystyki obu typów ra-
stra podawana jest liniatura rastra i kąty rastra. W obu przy-
padkach mogą występować efekty niepożądane w posta-
ci mory (fr. moiré). W poligrafii to równie częsty co niepo-
żądany efekt, pojawiający się w postaci regularnych linii, 
punktów lub wzorów, powstałych wskutek krzyżowania 
się układu co najmniej dwu regularnych siatek rastrowych. 
Mora występuje tylko przy druku rastrem amplitudowym 
co najmniej dwiema farbami drukowymi, czyli w praktyce 
przy druku, w którym co najmniej dwa rastry nakładają się 
na siebie. Aby mora ta była jak najmniejsza, kąty rastra róż-
nicuje się względem siebie. Efekt osłabienia mory osiąga się 
poprzez różnicowanie kąta rastrowego dla każdego koloru. 
Zazwyczaj najlepsza różnica to przesunięcie jednego rastra 
względem drugiego o 30°.

Raster stochastyczny (raster modulowany częstotliwościowo, raster fazo-
wy; ang. FM screen, freqency modulated screen; stochastic screen; fr. trame FM, 
trame stochastique, trame à points; niem. FM Raster, czyli frequenzmoduliertes 
Raster, stochastisches Raster, Punktraster) – w którym wszystkie punkty rastra są 
tej samej wielkości, natomiast zróżnicowana jest odległość między nimi (mo-
dulowana jest ich gęstość).

W rastrze stochastycznym punkty rastrowe są rozmieszczone w sposób 
pozornie losowy (faktycznie według konkretnego algorytmu) i mogą two-
rzyć „nieuporządkowaną” mieszaninę pojedynczych kropek lub też tworzyć 
z tych kropek struktury o bardzo urozmaiconym kształcie. Wielką zaletą rastra 

11. Typowe kąty rastrowe – 90 stopni
12. Typowe kąty rastrowe – 45 stopni
13. Typowe kąty rastrowe – 60 stopni

Raster – szara eminencja druku

stochastycznego jest brak kątów rastra, a co za tym idzie – brak mory i rozetek. 
Ponadto kropki rastra stochastycznego są o rząd wielkości mniejsze od rastra 
amplitudowego, co powoduje, że wygląd reprodukcji jest jednolity. Potocznie 
mówi się, że druk rastrem stochastycznym jest drukiem „bezrastrowym”.  
Brak regularnej, powtarzalnej struktury rastra amplitudowego tworzy wraże-
nie, że w rastrze stochastycznym mogą być trochę mniejsze wymogi dotyczą-
ce pasowania kolorów. Prawda jest inna. Niewielkie punkty rastra stochastycz-
nego stawiają wyższe wymagania w stosunku do maszyn i ludzi. Stała wielkość 
punktu rastra ułatwia jednoczesne odwzorowanie najjaśniejszych i najciemniej-
szych partii obrazu. W druku rastrem amplitudowym są to obszary najbardziej 
podatne na zmiany poziomu pokrycia farbą. W druku wykonanym z użyciem 
rastra stochastycznego, w celu uzyskania właściwego oddania półtonów moż-
na jedynie ten raster na całym obrazie równomiernie rozrzedzić lub zagęścić. 
Z tego powodu raster stochastyczny jest bardziej predystynowany dla prac bez-
błędnie przygotowanych tonalnie. Natomiast raster amplitudowy daje więk-
sze możliwości korekty – naprawienia źle przygotowanej kolorystycznie pracy.

Rastry hybrydowe (rastry częstotliwościowe II generacji) to najczęściej sto-
sowane współcześnie rastry kombinowane amplitudowo-częstotliwościowe. 
Jednym z najbardziej uznanych na rynku poligraficznym jest system Spekta.

Spekta jest rastrem hybrydowym, znakomicie łączącym klasyczną już 
zmienność wielkości punktów rastrowych (AM) z losowym ich rozmieszczaniem 
(FM). Stosując ten system mamy szansę uzyskać odbitki nakładowe o wyższej ja-
kości. Przy czym najistotniejsza jest łatwość drukowania, tj. pasowania kolorów 
z jednoczesnym znakomitym odzwierciedleniem półtonów i bez utraty ostro-
ści obrazu. Spekta – z punktu widzenia jakości pracy – zapewnia żywe i „praw-
dziwe” kolory. Tę jakość dostrzec można szczególnie łatwo tam, gdzie mamy 
do czynienia z kolorami możliwymi do zweryfikowania w naturze, np. skóra twa-
rzy. Tu liczy się precyzyjne odwzorowanie barw w zakresie średnich wartości 
tonalnych. Możliwe do osiągnięcia z użyciem zwykłych standardów CMYK bez 
„wspomagania druku” zastosowaniem kolorów specjalnych.

System Spekta jest stosowany z płytami różnych producentów. Można go 
aplikować zarówno na maszynach arkuszowych, jak i rotacyjnych. Obecnie pra-
wie ponad połowa systemów CtP znanych marek jest instalowana z pakietem 
systemowym Spekta.

Jednym z pierwszych europejskich użytkowników systemu Spekta było ho-
lenderskie wydawnictwo Zwaan. Na www.zwaan.nl znaleźć można opisy, pozy-
tywne wrażenia i entuzjazm dla zastosowania tego systemu oraz uznanie nieza-
leżnych podmiotów, które zleciły druk ekstremalnie wymagających pozycji wy-
dawniczych. Zwaan – do osiągnięcia tak znakomitych rezultatów – wykorzystu-
je workflow Trueflow Screen’a (w zestawie z hybrydowym rastrowaniem Spekta) 
do sterowania pracą PlateRite 8000-II.

Również w Anglii przeprowadzono testy Spekty w prestiżowym wydawnic-
twie Fulmar Printing Group. Tak jak w Holandii, tak i tu Spekta jest stosowana 
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po dzień dzisiejszy na szeroką skalę. Fulmar przeprowadził 
zaawansowane testy porównawcze możliwości Spekty w od-
niesieniu do rastrowania stochastycznego Screen’a i rastro-
wania klasycznego. Porównywano te same prace drukowa-
ne z zastosowaniem trzech różnych sposobów rastrowania. 
Zgodność kolorystyczna była perfekcyjna.

Rastrowanie stochastyczne (FM) to większa precyzja, 
płynność przejść tonalnych, bardziej nasycone kolory, elimi-
nacja „pikselowatych” krawędzi, ciągłość krzywych linii i brak 
mory. Wszystko to można osiągnąć nie stosując ekstremal-
nie wysokich rozdzielczości. Wyeliminowanie zjawiska inter-
ferencji (mora) pozwala na jednoczesne zastosowanie wielu 
kolorów w jednym obrazie. Wadą rastrowania stochastycz-
nego jest wrażenie ziarnistości występujące w światłach oraz  
inklinacja do prążkowania przejść tonalnych. Zjawiska te osta-
tecznie wyeliminowano w najnowszej technice rastrowania 
FM o nazwie Randot X.

Najnowsze technologie rastrowania FM tylko częściowo 
stosują losowe rozmieszczanie punktów rastrowych. Losowy 
rozkład punktów prowadzi do niekontrolowanego powsta-
wania jasnych lub ciemnych obszarów w obrazie. Najnowsze 
algorytmy sterujące rozrzucaniem punktów są tak obliczane, 
by to zjawisko całkowicie wyeliminować.

Rastowanie FM drugiej generacji (obecnie najszerzej 
stosowane wszędzie tam, gdzie wymagana jest najwyższa  
jakość druku) jest realizowane rastrami stochastycznymi 

o kilku rozmiarach punków rastrowych. Takie rastrowanie obrazu definitywnie  
wyeliminowało wady rastra FM z jednoczesnym zachowaniem jego zalet.

Zatem, ilustracje, fotografie i inne wszelkiego rodzaju obrazy przestały 
zmagać się z ograniczeniami przy reprodukcji oraz samym druku, wynikającymi 
z niedoskonałości rastrów. Obecnie „front” przebiega raczej poprzez niedosko-
nałość pigmentów (farb drukarskich) i podłoża na którym drukowane są obrazy 
oraz ułomności poszczególnych maszyn drukarskich. Osobną kwestią są uwa-
runkowania ekonomiczne druku. Wymagana jest nie tylko precyzja przy odwzo-
rowaniu oryginalnych materiałów, ale również szybkość i konkurencyjna cena.

Oczywiście, zawsze może być lepiej. Jednak percepcja współczesnego  
odbiorcy – dysponującego prawidłowym narzędziem wzroku, środowiskiem 
sprzyjającym oglądaniu bądź czytaniu i innymi psychofizycznymi warunkami 
postrzegania – została przebita jakością druku. Nie ma sensu dalsze zwiększa-
nie gęstości rastra, kondycjonowanie papieru itd., ponieważ odbiorca nie jest 
w stanie tego dostrzec nie uzbrojonym w narzędzia optyczne (powiększające) 
okiem. W zasadzie można powiedzieć, że technologia reprodukcji i powiela-
nia wreszcie została dostosowana do możliwości ergonomicznych człowieka. 
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To czego współcześnie wymagamy od druku, tj. precyzja, szczegółowość,  
dynamika i wierność odwzorowania kolorów, jest w końcu na wyciągnięcie ręki.

Wśród projektantów raczej powszechna jest świadomość możliwości, któ-
rymi dysponuje współczesna poligrafia. Jednak jest to świadomość adepta mu-
zyki, który już na wstępnym etapie swojej edukacji zdołał policzyć klawisze for-
tepianu. Wie nawet, ile jest czarnych a ile białych. Niestety, nie tworzy to zeń 
jeszcze wirtuoza.

Podobną opinię można również wyrazić o adeptach projektowania gra-
ficznego. Powszechne jest nadużywanie liniatury rastra (więcej nie znaczy le-
piej), brak korelacji rozdzielczości z jego liniaturą (dtp), nie przemyślany dobór 
rodzaju rastra, mieszanie standardów farb i wreszcie nieświadomość możliwo-
ści papieru względem oczekiwań pod kątem odwzorowania oryginałów (naj-
częściej decyduje czynnik ekonomiczny), itd. Wszystko to sprawia, że edycja 
pozycji wydawniczej często wykorzystuje niewielki procent możliwości poli-
graficznych konkretnych maszyn. Powodem tego stanu rzeczy jest brak spój-
nej i kompleksowej edukacji.

Dzisiaj o przytłaczającej większości warunków edycji decyduje grafik 
lub operator dtp. Tam, gdzie kształtuje się umiejętności zawodowe grafików 
i ich reaktywność projektową, nie ma w programie nauki o możliwościach dru-
karskich. Tam, gdzie uczy się dogłębnie o możliwościach poligraficznych, nie ma 
nauki o projektowaniu graficznym. Zatem – niczym za czasów Gutenberga – 
grafik jest skazany na czeladnikowanie u swoich idoli. Niestety, najczęściej  
odbywa się to na koszt klienta.

Migracja technik i technologii drukarskich wcale nie dobiegła końca. To pro-
ces ciągły i nie można dzisiaj wskazać końcowej stacji „Poligrafia”. Decydując 
się na zawód projektanta, trzeba się liczyć z koniecznością ciągłego (dożywot-
niego) aktualizowania swojej wiedzy i dostosowywania jej do zmieniających 
się możliwości poligrafii.
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łukaszbutowski

This article shows the history of lithogra-
phy as one of the most important technolo-
gies of European print since its invention until 
contemporary times. It also specifies some 
printing centres significant for lithography 
and the eminent artists using flat printing, 
such as David Lynch and Claudette Schreuders. 
The paper additionally discusses the universal 
educational value of graphic techniques, fo-
cusing on lithography as an artistic medium 
that excellently teaches the understanding of 
the process of printing and combining tech-
nological and artistic challenges.

Through the example of its various works, 
the Lithography Studio of the Academy of Fine 
Arts in Gdansk is presented, together with the 
role of its long-standing head, Prof.  Zbigniew 
Gorlak.

Keywords: lithography, print, printing in-
dustry, art, education, graphic art

Celem artykułu jest przybliżenie historii li-
tografii jako jednej z najważniejszych tech-
nologii druku europejskiego od momentu 
jej wynalezienia do czasów współczesnych. 
Zaznaczono istnienie ważnych dla litogra-
fii ośrodków drukarskich oraz znakomitych 
twórców zajmujących się drukiem płaskim, 
jak David Lynchi Claudette Schreuders.
Omówiono także uniwersalny walor edu-
kacyjny grafiki warsztatowej w przypadku  
litografii, jako artystycznego medium do-
skonale uczącego rozumienia procesu dru-
ku oraz łączącego wyzwania technologicz-
ne z artystycznymi.
Na przykładach realizacji przedstawiono 

Pracownię Litografii Akademii Sztuk Pięknych 
w Gdańsku z zaznaczeniem roli jej wielolet-
niego kierownika prof. Zbigniewa Gorlaka.

Słowa kluczowe: litografia, druk, drukar-
stwo, sztuka, edukacja, grafika

O  litografii… 
On lithography…

 
1. Prof. Zbigniew Gorlak,  

Moja Martwa Natura, 
litografia, 120 × 90 cm,  

1998 rok
własność prywatna

(strony 154-155)
2. Ksawery Kirklewski, 

 bez tytułu, algrafia, 
70 × 100 cm, 2016 rok

(ASP w Gdańsku)
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Poniższa wypowiedź, ze względu na charakter i ilość miejsca,  
a przede wszystkim ograniczoną możliwość prezentacji repro-
dukcji w druku, będzie bardziej garścią refleksji związanych ze 
światem grafiki warsztatowej, twórczości artystycznej, a nawet 
sztuki i grafiki jako takiej.
Podczas przygotowywania tego tekstu autora nurtowało py-
tanie: Czy współcześnie istnieje jakiś dobry, racjonalny powód, 
aby zajmować się wymarłym zawodem – grafiką warsztatową, 
a w tym konkretnym przypadku litografią. Biorąc pod uwagę fakt, 
że według odpowiednich badań 65 proc. przyszłych pracujących 
będzie wykonywało zawody jakie dziś jeszcze nie istnieją, chęć 
poświęcenia się warsztatowi graficznemu można postrzegać jako 
podejście jeżeli nie dziwne, to przynajmniej anachroniczne.
Jednocześnie ten anachronizm i „nienowoczesność” właśnie 
można w tym przypadku uważać za atut – jeżeli większość przy-
szłej populacji będzie wykonywać zajęcia dziś nieistniejące, to 

należy się spodziewać, że kolejne pokolenia także będą stawiane w podobnej 
sytuacji zawodowej zmienności. Zwrócenie swojej aktywności w stronę rze-
czy w swej istocie bardziej immanentnych, takich jak sztuka – w tym przypad-
ku grafika jako konkretna jej dyscyplina – wydaje się być dobrym pomysłem. 
Niezależnie od tego, jak będzie wyglądała technologiczna przyszłość ludzko-
ści – pod warunkiem, że nie nastąpi taka czy inna apokalipsa, ale to już zupeł-
nie inna historia – możemy z dużym prawdopodobieństwem założyć, że tech-
nika będzie ulegać coraz to większemu udoskonaleniu. Coraz to bardziej spraw-
ne i inteligentne maszyny i urządzenia będą wyręczać człowieka w coraz więk-
szej liczbie zajęć i prac. Ten fakt wydaje się być niepodważalny.

Obojętnie, czy doprowadzi nas to do stanu powszechnej szczęśliwości w na-
syconym pół-komunistycznym społeczeństwie niczym ze Star Treka Gene’a Rod-
denbery’ego, czy też będziemy zagubionymi jednostkami w świecie podzielo-
nym i kontrolowanym przez przewyższające nas maszyny niczym w antyutopii 
Limes Inferior Janusza A. Zajdla, przyszłość jawi się jako świat technologii. Nowej 
technologii. W omawianym konkretnym przypadku kierunek rozwoju tech-
nologii związanych z drukiem pozwala się domyślać, że świat druku odchodzi 
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w przeszłość, a co za tym idzie tradycyjny zawód grafika już niedługo będzie za-
wodem wymarłym. Podzieli zapewne w ten sposób los wielu rodzajów wspania-
łych ludzkich aktywności, jakie stały się zbędne wraz z naszym trwaniem w czasie.

Między innymi, choć nie tylko dlatego, dzieje się tak dzięki dale-
ko idącej automatyzacji i rozwojowi technologii (o którym wspo-
minano), np. przygotowując graficzną część prezentacji na sym-
pozjum piszący te słowa posłużył się doskonałym programem 
Adobe Indesign – pozwalającym ułożyć zdjęcia i wstawić tekst 
właściwie bez wysiłku, bez specjalnego szkolenia i wymaganych 

umiejętności. Może nie wyszło to najlepiej i profesjonalista mógłby wiele zarzu-
cić, nie zmienia to jednak faktu, że przygotowanie przystępnego wizualnie wy-
stąpienia zajęło mniej niż jeden wieczór. Nie wliczając w to oczywiście czasu po-
trzebnego na zgromadzenie materiału wizualnego.

Dalsza automatyzacja pracy jako takiej prowadzić może w przyszłości – 
co wydaje się całkowicie naturalne i raczej nieuniknione – do ograniczenia roli 
czynnika ludzkiego. Co za tym idzie, chociaż człowiek straci pracę w tym kon-
kretnym zawodzie grafika (jak także w wielu innych) to przynajmniej w teorii 
ludzie będą mogli się zająć czym innym – rozwojem osobowym, nauką, sztuką 
itd. Jak będzie w praktyce to czas pokaże.

Z takich czy innych powodów litografia stała się wymarłym zawodem.  
Jednak w swoim czasie ten rewolucyjny wynalazek, którego autorem był 
Alois Senefelder, zmienił oblicze naszego drukowanego świata. Wiek dziewięt-
nasty to wiek litografii. Kamień wapienny okazał się niezwykle wdzięcznym ma-
teriałem, dał możliwość łatwego, bardzo szybkiego druku, przy czym jakość 
odbitek drukarskich bardzo szybko stała się absolutnie rewelacyjna, nieosią-
galna w innych współczesnych technikach przy tak stosunkowo niskim nakła-
dzie wysiłku. Etykiety, banknoty, ulotki, reklamy, plakaty, mapy, gazety, książki, 
reprodukcje dzieł sztuki (malarstwa), itd. – wszystko dawało się wdzięcznie 
drukować za pomocą odbitek z kamienia. Następnie naturalna ewolucja druku  
zastąpiła kamień metalową blachą, materiałem tańszym i łatwiejszym w obrób-
ce. Litograficzną jakość druku zastąpiła taniość i szybkość offsetu. Dziś świat po-
ligrafii przeszedł etap cyfrowej manipulacji, możemy osiągać zupełnie niezwy-
kłą precyzję i jakość druku; nikt już pozostający przy zdrowych zmysłach nie 
łudzi się, że czasy powszechności litografii jeszcze powrócą.

Pomimo tego, iż na całym świecie jest jeszcze kilkadziesiąt drukarni zajmują-
cych się profesjonalnie drukiem z kamienia, np. Idem Paris, Helsinki Lito, Edition 
Copenhagen, to litografia przetrwała do naszych czasów raczej jako wdzięczne 
medium dla artystów grafików, którzy potrafią docenić jej unikatowy blask i ja-
kość ekspresji. Wymienimy tylko kilku twórców: Pablo Picasso, Henri Matisse, 
David Hockney, Richard Hamilton, Claudette Schreuders, czy też niezwykle ak-
tywny i całkowicie „zakochany” w litografii znany reżyser filmowy David Lynch.

4. Patrycja Podkościelny,  
Południca, litografia,

 56 × 76 cm, 2013 rok
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Na podstawie tych kilku przykładów należy więc się spo-
dziewać, że dopóki sztuki wizualne będą w społeczeń-
stwach ludzkich funkcjonować, litografia istnieć będzie 
razem z nimi jako jedna z akceptowalnych dyscyplin.  
Kolejnym elementem, na który należałoby wskazać, jest 
niezaprzeczalny walor edukacyjny jaki niesie ze sobą grafi-

ka warsztatowa. Nie miejmy oczywiście złudzeń i nie dajmy się ponieść fantazji. 
Maksymalnie może 5 proc. studiujących dziś litografię będzie się nią zajmo-
wać po skończeniu edukacji. Nie kształcimy już przyszłych pokoleń litografów, 
kształcimy jednak artystów, projektantów, dekoratorów, ludzi zajmujących się 
szeroko pojętą „kreacją”. I choć nikt nie wie do końca czym oni w przyszłości będą 
się zajmować, to lepiej traktować edukację jako narzędzie bardziej uniwersalne.

Jeżeli bowiem spojrzeć na edukację jako proces z jednej strony akumulo-
wania doświadczenia i co za tym idzie ogólnoplastycznego uwrażliwienia i roz-
wijania młodych ludzi, a z drugiej strony mierzenia się z wyzwaniami natury 
czysto technicznej przez pokonywanie trudności warsztatowych (między inny-
mi przygotowanie farby o odpowiedniej konsystencji, dobór właściwego papie-
ru do druku itd.), to patrząc na istotę druku litograficznego z tych dwóch po-
łączonych perspektyw otrzymujemy niemalże doskonałe narzędzie edukacyj-
ne. Gdyby nie fakt, że wynalazek litografii jest umiejscowiony w innym czasie, 
można by go nazwać „renesansowym”.

Skoro już o latach mowa, w roku 2018 litografia obchodzi swoje 220 uro-
dziny, miejmy zatem nadzieję, że chociażby z dwóch powodów, które podano 
wyżej, druk z kamienia wapiennego przetrwa co najmniej drugie tyle.

Tekst ilustruje praca prof. Zbigniewa Gorlaka oraz reprodukcje wybranych 
litografii i algrafii powstałych pod kierunkiem autora w Pracowni Litografii  
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku.

Bibliografia
M. Devon, Tamarind Techniques for Fine Art Lithography, University of New 
Mexico 2008.
A. Jurkiewicz, Podręcznik Metod Grafiki Artystycznej, Warszawa 1975.
Projektowanie doświadczeń i nowe technologie: jak będzie wyglądać środowisko 
pracy w przyszłości, wywiad z Dorotą Osiecką, Dyrektor ds. Workplace Innovation, 
Colliers International, https://businessinsider.com.pl/firmy/strategie/projekto-
wanie-doswiadczen-i-nowe-technologie-jak-bedzie-wygladac-srodowisko-
pracy-w/xx6tf38 (dostęp 17.12.2018).

5. Łukasz Butowski, 
Soldat Inconnu Sztafeta Pokoleń,  

litografia,  
100 × 70 cm, 2017 rok

(ASP w Gdańsku)

O litografii...




