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Do Polski, jak i do innych krajów, przy
wędrowała sztuka drukarska w XV wieku 
z Niemiec. Przywędrowała — dosłownie — 
nogami drukarzy, którzy przenieśli ją z kra
ju macierzystego do państw sąsiednich. 
Szczepili tam wartości idealne nowego kun
sztu: wiarę w jego znaczenie i użyteczność, 
zapał i przedsiębiorczość nowatorów, ale 
również sprawność techniczną oka i ręki, 
a przytem dźwigali w sakwach podróżnych 
cały sprzęt, potrzebny do wykonywania za
wodu, nadewszystkomaterjał typograficzny. 
Języka polskiego z początku nie znali, więc 
mogli drukować tylko po łacinie, gdyby na- 
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wet istniało zapotrzebowanie na książki 
polskie. Łacina wystarczała jednak narazie 
w zupełności, przeplatana niekiedy tu i ow
dzie, już w zaraniu XVI wieku, pojedyń- 
czemi słowami lub urywkiem tekstu w ję
zyku polskim. Dopiero w drugim dziesiąt
ku tego stulecia powstała pierwsza książka, 
wydrukowana całkowicie po polsku.

Czcionka, którą składano w Krakowie 
owe pierwsze teksty w języku ojczystym, 
nie jest jednak czcionką polską pod wzglę
dem charakteru graficznego. Znaczy to, że 
chociaż nawet mogła być komponowana 
w Polsce i przez rysownika miejscowego, 
że chociaż wychodziła z lejni krajowej, to 
jednak krój jej i rysunek były oparte na 
wzorach zagranicznych, które — rzecz to 
najważniejsza —wypłynęły z potrzeb i wa
runków kolumny obcojęzycznej. Drobne 
zmiany, których z konieczności doznać mu- 
siały niektóre litery, stanowiące odrębność 
alfabetu polskiego, nietylko nie potęgują 
stopnia unarodowienia czcionki pod wzglę- 
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dem estetycznym, lecz przeciwnie — tern 
mocniej uwydatniają jej obcość.

Wiadomości o organizacji technicznej 
pierwszych warsztatów drukarskich w Pol
sce są, jak dotąd, bardzo skąpe. Tak np. 
wiadomo, że niejaki Rudolf Borsdorf z Brun- 
szwiku (Ludolf Ludolfi Borchtorp de Bruns- 
wyk), który studjował astronomję na Uni
wersytecie Jagiellońskim »wyrzynał wzory« 
czcionek cyrylickich dla Szwajpolta Fioła, 
o czem zachowała się wzmianka w doku
mencie krakowskim z 1490 roku.^ Ale czy 
i w jakiej mierze człowiek ten może być 
uważany za twórcę czcionki ruskiej, jaki 
był jego udział w jej wykonaniu, na czem 
polegał sekret procederu, zwierzony mu 
przez Fioła pod rygorem formalnego zobo
wiązania, czy i z jakich korzystał wzorów 
i z czyjego współpracownictwa — wszystko 
to są pytania otwarte.

O pochodzeniu i dziejach czcionki łaciń
skiej i polskiej w najdawniejszych drukar
niach naszych wiemy również bardzo nie
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wiele. Najrozleglejsze dotychczas badania 
zasobów typograficznych poszczególnych 
drukarzy i oficyn, prowadzone przez d-ra 
Piekarskiego, rzucają pewne światło na te

S
uand’era in parte aitr’uom da 
quel, ch’to sono —- kiedy byłem 
po części innym człowiekiem niż 
jestem —,tęz Tetrarki -wziefą 

izu uL'-zy zoraz z garścią erotyków 
poza siebie, zu grono niiiip polsko-rosyjsko- 
Jranciisko-zulosko-grecko-rtimimskiejKapui 
duchów, Odes\',— i drzwi tych zuspomnicA 
zalrza^i ' a szypiorunem Danaid, wypłynął 
miody 26-letni ióCickicwicz na pełne morze 
Eiiksynu, z dzuoma tozuarzyszami podrśóy: z 
piękną i, acz qo-lelnią, ale zawsze uroczą panią 
Karoliną Sobańską, osobą biegłą, zu miłosnej 
kabale, a zarazem i doświadczoną na tyle, by 
zrozumieć, że ten młody monogamista serca 
chce. zapomocą niej zapomnieć 0., tainlcj“; z tą 
tedy Telimeną jako jednym, a znotalnikiemdo 
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zagadnienia, które są jednak —jak stwier
dza on sam — dalekie jeszcze od ostateczne
go rozwiązania, з

Kasper Hochfeder posługiwał się przy- 
wiezionemi z sobą z Niemiec czcionkami, 
ale również iw Polsce »odlewa szereg pism 
nowych«, które mają krój lioński, jak 
stwierdza ze zdziwieniem nasz badacz, nie 
znajdując rozwikłania tej zagadki. Podob
nie i Ungler nie poprzestaje na zasobie im
portowanym, starając się, lubo nieudolnie, 
wytworzyć pismo na miejscu. Obok śred
niowiecznego gotyku toruje sobie powoli 
drogę antykwa pochodzenia niemieckiego, 
niezgrabna i niedołężna u Unglera, popra
wna, ale ciężka u Hallera i Szarlfenbergów. 
Dopiero wprowadzona przez Wietora an
tykwa Jensona kroju włoskiego i aldowska 
kursywa utrzymują się w drukarstwie pol- 
skiem na długo.

Od Wietora również wychodzi próba 
stworzenia pierwszej oryginalnej czcionki 
polskiej, pod koniec lat dwudziestych XVI 
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wieku. Jest to duża kursywa, wzorowana 
na ozdobnem piśmie kaligraficznem, i tem 
samem nie może być tutaj mowy o zapo
czątkowaniu samorodnej twórczości pol
skiej w zakresie liternictwa drukarskiego 
we właściwem znaczeniu tego słowa. Przy- 
tem jest to czcionka akcydensowa, stoso
wana tylko w przedmowach i w krótkich 
utworach wierszowanych.

Stosunkowo najwięcej wiadomo o usiło
waniach stworzenia czcionki polskiej ze 
strony Jana Januszewskiego, syna Łazarza 
Andrysowicza. Znane są dosyć dobrze ko
leje życia tego drukarza, któremu znaczny 
majątek ojcowski pozwolił na odbywanie 
podróży zagranicę, który przebywał wiele 
na dworach magnackich i piastował dwu
krotnie obowiązki dworzanina i — co dla 
nas najważniejsza — pisarza pokojowego, 
najpierw przy Zygmuncie Auguście, potem 
przy Stefanie Batorym. Zrażony, naskutek 
nieznanych bliżej okoliczności, do karjery 
dworskiej, zabrał się zpowrotem do dru-
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karstwa i rozwinął bardzo znacznie warsz
tat, pozostawiony przez ojca. Za zasługi na 
polu piśmiennictwa i drukarstwa polskiego, 
za to, że »ingenii sui praeclaris monumen- 
tis nomen patriae suae apud externas gen- 
tes illustrasset...«, otrzymuje w 1588 r. szla
chectwo herbu Kłośnik, w parę zaś lat póź
niej używa, na wzór Plantyna, nieznanego 
dotąd w Polsce tytułu architypografa kró
lewskiego i kościelnego.

Januszowski wydał w 1594 r. rzecz p. t. 
Nowy Karakter Polski z Drukarnie Łazarzo- 
wey: Y Orthographia Polska: lana Kochanow
skiego, Łukasza Górnickiego, lana lanuszow- 
skiego. Do wydrukowania tej pracy użył no
wych czcionek, przez siebie zaprojektowa
nych i wykonanych przez własnych rze
mieślników. Jest to kursywa dwóch krojów, 
będąca naśladownictwem kancelaryjnego 
pisma humanistycznego, którem—jak sam 
mówi—posługiwał się na pokojach królew
skich. Podjęte tutaj zadanie przekracza ra
my techniki drukarskiej, zahaczając o dale-
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ko szerszy problemat natury językowej. Pi
sownia polska nie była jeszcze wówczas 
ustalona, i Januszowskiemu zaświtała naj
wyraźniej myśl uregulowania tej sprawy 
przez drukarnie. Myśl była dobra, jak oka
zało się po trzystu latach w Niemczech, gdzie 
na tej właśnie drodze osiągnięto ujednostaj
nienie pisowni. Już Januszewski rozumiał 
jednak, że trzeba się tu oprzeć na jakimś 
autorytecie naukowym, i dlatego przytacza 
»dziwaczne Górnickiego uwagi i nic nowe
go ponad to, co było znajomem, prócz dwo
jako kreskowanego ó, ó, wósk, wózek, co się 
nie utrzymało, nie podającą, rozprawę Ja
na Kochanowskiego o pisowni, którą od Ja
na Zamoyskiego miał sobie nadesłaną«. 4
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Zdaniem Maciejowskiego, poprzednie dru
ki Łazarzowe miały lepszą pisownię, i Janu
szewski, pragnąc ją poprawić, wprowadził 
tylko daleko większą konfuzję: »Jakoż sta
łej i zasadę swą poniekąd mającej pisowni 
trzymał się Januszewski, zanim się wziął do 
jej poprawy; odkąd zaś naprawiać ją począł, 
udowodnił to własnym postępkiem, że sam 
nie wie, czego się ma trzymać...«

Nowa czcionka Januszewskiego nie przy
jęła się,— aczkolwiek Bandtkie odnajduje 
ją jeszcze w niektórych pracach Andrze- 
jowczyka i Loba (Historja drukarń га Króle- 
st-caie Polskiejn. T. I str. 172-3)— i drukarstwo 
polskie posługiwało się jeszcze przez dłu
gie wieki i posługuje się dotąd czcionką po-
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mysłu, rysunku, kroju obcego, chociażby 
nawet wykonaną w kraj u. Sam twórca zresz
tą zdawał sobie doskonale sprawę z trud
ności swojego przedsięwzięcia i dał temu 
bardzo charakterystyczny wyraz w dedy
kacji, skierowanej do Hiacynta Młodziejow- 
skiego i Mikołaja Korycińskiego, którzy 
najwyraźniej finansowali tę próbę i którym 
przypisał swą pracę. Mówi tam:

»Teraz, moi wielce M. Panowie, widząc, 
że czas bieży, odmiany też na świecie sko
re у gwałtowne, a co więtsza, szkodliwe, by 
snadź nie powstała burza iaka, a z pola wszy
stkiego nie porwała, zwłaszcza gdyż iuż Do
minus posuit custodiam ori meo, & direxit 
pedes meos in viam pads, to com od kilku
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lat y daley myślił, y.przecom wiele puścił 
mimo się: zdało mi się iuź daley nie odkła- 
daiąc, między inszemi rzeczami, maiąc lesz
cze potemu rzemieslniki, wydać przyna- 
mniey tę Polsczyznę nową, Karakter dwóy 
Polski, ukośny y prosty: a przy nim y Ortho- 
graphią Polską. Karakter, mówię, Polski 
własny, nie Niemiecki. Bo ieśliź ięzyki. Ży
dowski, Grecki, Łaciński, Włoski, Francuski 
Niemiecki etc. maią w swym pisaniu karak- 
tery swe własne różne od drugich: Polski 
czemu by mieć niemiał: Rzeczyc wprawdzie 
trochę nowe y niezwyczayne, potrzebne 
przedsię, y takie których, tak rozumiem, y 
W. M. moi M. Panowie sami, y inszych bar- 
zo wiele w Koronie Polskiey dawno mieć

15 



pragnęli. To naywiętsza, nie wiem iako wy- 
dą. Wydawać bowiem rzeczy nowe y nie- 
zwyczayne, niebezpieczno: wstępować też 
iednemu z wielą ich w szranki, co y lepsze 
broni y więtsze siły maią, y lepsze niż ia 
rozumieią, nie grzeczy: zwłaszcza, że u nas 
w Polscze iuż tak proclamatum, że iesliż nie 
obcy, swóy nic nieuczyni, chociasmy sie y 
sami nie w Paryżu, ale w Polscze rodzili, 
ledno że zaś nieprzystoi doma zalegać pola, 
sczęścia też skusić niewadzi... zwłaszcza, 
że przed laty w Kancellariiey naprzód, po- 
tym w Komorze Króla świętey pamięci 
Zygmunta Augusta listy pokoiowe odpra- 
wuiąc, był to poniekąd sposób pisania me
go. A też karakteru inszego do rzeczy nie 
opatruię. Otóż cokolwiek iest, bądź pochwa
ły, bądź gańby godne, bez okrzyku przed 
się... Oyczyznie swey daruię: Jesłiże godne 
daru, za dar od niey wzięty... Prawdę mó
wiąc, nie na tym stanąć miało. Trzeba by
ło ieszcze sześciorga pism drugich (inszych 
nie wspominaiąc) więtszych śrzednich,
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mnieyszych: nawet y te same nie są jeszcze 
iako bydź miały tak wyprawne... Ci co oy- 
czyznę więcey niż priwatę miłuią a mogą, 
niech daley postąpią, zdali się wedle wzo
ru tego, albo niech uczynią co podobnego 
temu... Wiedząc intentią moię, bydź rzecz 
oyczyznie potrzebną y ozdobną, gdyby się 
przynamniey te dwa karaktery wydały: 
szkodną zaś gdyby sie zaniechały: nietyl- 
koście mię W. M. perswaziami swemi, ale 
y rzeczą samą podeprzeć raczyli, abym to 
tym prędzey wydał...«

Może jedną z przyczyn nieprzyjęcia się 
nowej czcionki było i to, że Januszewski 
pod koniec życia wyrzekł się drukarstwa, 
obierając sobie karjerę duchowną, jako ar- 
chidjakon sandecki pleban w Solcu. Wia
domo jednak, że pod koniec 1598 r. posyłał 
jeszcze Janowi Zamoyskiemu różne czcion
ki: »Pismo Romain St. Augustin znowu do
lewane. Do tegoż y graeczyznę na tenże 
wzór aby sye z tymże pismem zgodziło. . 
Przytym liter Polskich kilka nowo rzezanych
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do Wersalów nawietszych, także y spatia do 
namnieyszego pisma Filiae Jerusalem... « 
W tym samym liście donosi, źe »druga... 
Graeczyzna mnieyszy wzór, aby się zgodzi
ła z pismem Filiae Jerusalem już się leie...«

Z tego wynika, że w warsztacie Janu
szewskiego odlewano na większą skalę 
czcionki według wzorów zagranicznych, ale 
również jakieś wersaliki polskie »nowo rze
zane«, a więc własnego pomysłu. Czy by
ły to dalsze odlewy owych dawnych »kara- 
kterów«, czy też nowe kroje — trudno do
ciec bez przeprowadzenia specjalnych ba
dań i studjów.

To samo dotyczy szeregu wzmianek o im
porcie i odlewaniu w Polsce pism różnego 
kroju, wzmianek, rozsianych w publikac
jach materjałów i opracowań do historji 
drukarstwa. Jeżeli pierwszy okres rozkwi
tu nie zdołał wytworzyć oryginalnej czcion
ki polskiej, dając wyprzedzić się w tym 
względzie sąsiednim Czechom, to tern trud
niej spodziewać się tego od epoki zanie-
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dbania i upadku w ciągu następnych stu lat 
z okładem. W początku tych smutnych dla 
drukarstwa europejskiego czasach, gdy 
»chciwość korzyści pieniężnej usunęła 
wpływ uczonych i światłych ludzi, wygna
ła z oficyn, prasujących wiele,gust i schlud
ność« — tylko warsztaty holenderskie, fla
mandzkie i gdańskie utrzymały się na wy
sokości. »Litery były Hunefelda roboty... 
pismo raczej większe używane, bujne, o- 
krągłe i pełne na sposób holenderski...« He- 
weljusz używał czcionek tego samego po
chodzenia, albo zagranicznych, sprowadzo
nych z Flamandji.^ Wiadomo dalej, że je
den z braci Hebanowskich, ruchliwych 
księgarzy i drukarzy, znanych ze swoich 
sporów z introligatorami w pierwszej po
łowie XVII wieku, miał zięcia, Kazimierza 
Jakowskiego, który był »biegłym gise- 
rem«, —jednakże o jego działalności w tej 
dziedzinie zupełnie jest głucho. 7

Ale nawet odrodzenie sztuk i nauk, któ
re rozpoczyna się około drugiej połowy
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XVIII wieku i osiąga swój rozkwit za Sta
nisława Augusta nie stworzyło, o ile wia
domo, pism oryginalnych, podejmowane 
zaś w tym kierunku usiłowania były od
osobnione i doraźne, niezdolne do zbudo
wania czegoś trwałego. Drukarnie Pijarskie, 
w których przejawiły się najpierwsze znaki 
odrodzenia, drukowały czcionkami jezuic- 
kiemi, sprowadzanemi z Brunsbergi. An
drzej Stanisław Załuski sprowadza w 1748 
roku majstra giserskiego, Samuela Filipa 
Glasera, z Frankfurtu nad Odrą (Bandkie). 
Żywa i rozgałęziona, chociaż—jak się okaza
ło później—nie dosyć mocno ugruntowana 
działalność Tyzenhauza ogarnęła i tę dzie
dzinę; sprowadzony przez niego, nieznany 
bliżej »żyd z Sokala« założył w Grodnie gi
sernię, »Z której z czasem i poduczeni gise- 
rowie rozbiegli się... litery cale piękne dziś 
wiele typografij zasilają« — jak pisał Lele
wel. Syn owego gisera, Zimel Nochimowicz, 
prowadził dalej odziedziczoną w Grodnie 
odlewnię. »Nie brakowało nic dobroci cha-
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rakteru, mogącego się z najpierwszemi 
w Europie równać. Gładki, dość lekko sto
jący, rzadka nierówność, może nie ma po
wabu, ale przyzwoity cień i prostota bez wy- 
musu. A równie piękne są Zimela Nochimo- 
wicza charaktery łacińskie, jak hebrajskie 
i rosyjskie. Od niego od 1807 począł brać 
pismo Józef Zawadzki i bierze dotychczas, 
chociaż sprowadza je także i z Niemiec od 
Tauchnitza.« W tym samym warsztacie za
mówiono czcionki do Drukarni Rządowej 
w Warszawie, założonej w i8og r.

W 1783 r. powstała duża gisernia Piotra 
Zawadzkiego, który przyrzekał wszystkim 
drukarniom w Koronie i w W. Ks. Litew- 
skiem, »iż w jakimkolwiek która zechce ga
tunku druku co do piękności i materji, rów
nego, alboliteż piękniejszego za zagranicz
ny, tedy gotów ceną sprawiedliwą każdej 
drukarni tu w Warszawie w swojej giserni 
odlać i ze wszystkiemi ozdobami do druku 
należącemi wygotować«.9 Ta sama giser
nia wykonała matryce i odlała z nich litery
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cyrylickie w 1784 г.*® Próby, podejmowa
ne w Krzemieńcu, za sprawą Czackiego, 
mniej były szczęśliwe: »znaleziony giser kra
jowy wycinał nieźle pojedyńcze litery, nie 
trafiał do należytego ich w jedną harmonję 
ukształtowania; nie dość tresowny druk zo
stał na nowych prasach nieszykownie aż do 
niezgrabności użyty.« W Krakowie przera
biał czcionki jakiś giser niemiecki, sprowa
dzony z Weimaru przez rektora Sebastjana 
Sierakowskiego. "

Oprócz wymienionych giserni, które nie
co trwalsze pozostawiły ślady, jakkolwiek 
niewiadomo, czy i w jakiej mierze wykona
ne przez nie pisma mogą uchodzić pod 
względem kompozycji za wytwór krajo
wy,— nie znajdujemy żadnego źródła czcio
nek miejscowego, spotykamy natomiast 
wiele wzmianek o pismach importowanych. 
Mostowski sprowadza do swojej drukarni 
czcionki z Paryża i z Lipska, drukarnia Pi- 
jarska w Warszawie — z Berlina, Zawadz
ki — również z Lipska od Breitkopfa, dru-
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karnie krakowskie i lwowskie — z Wied
nia, drukarnia Jezuicka w Połocku — aż 
z Petersburga. Glücksbergowi wreszcie 
»nie dosyć było Lipskich druków, z Pary
ża sprowadzane łacińskie i greckie, spro
wadzane Didotowskie, piękne: skośna kur
sywa i stojąca fraktura, liczne floresy...« Do 
słowników Lindego i Bobrowskiego spec
jalne sprowadzano pisma.

W drugiej połowie XIX wieku powsta- 
ją gisernie krajowe, których liczba mnoży 
się z biegiem czasu, ale jest to okres gwał
townego rozwoju technik ilustracyjnych, 
który nietylko u nas, lecz i w całej Europie, 
odsunął na dalszy plan troskę o wartości 
estetyczne czysto drukarskie, a więc i o sa
mą czcionkę. Nowe odrodzenie w końcu 
XIX wieku, które dokonało tak wiele w za
kresie wydobycia i udoskonalenia tych war
tości, powołało do życia, zwłaszcza w An- 
glji i w Niemczech, nową sztukę literniczą, 
niewykraczającą jednak u nas poza zakres 
prób o charakterze akcydensowym (jak
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w XVI wieku), a nawet doraźnym: w pla
katach, afiszach, najwyżej na kartach tytu
łowych. Chodziło tutaj z reguły o zastoso
wanie jednorazowe: wzór bywał rysowany 
lub ryty przez artystę do celów jednego 
tylko wydawnictwa, o utworzeniu zaś kom
pletów czcionek do powszechnego użytku 
nie było mowy.

Dopiero pod koniec 1921 r. przy redakcji 
wydawnictwa Grafika Polska, podjętego 
przez Zrzeszenie Kierowników Zakładów 
Graficznych w Rzeczypospolitej (Kierograf), 
w gronie artystów-grafików warszawskich 
dyskutowano często i gorąco zagadnienie 
stworzenia czcionki polskiej. Wyrazem te
go zainteresowania był m. in. artykuł zmar
łego przedwcześnie malarza, Witolda Ro- 
żena, p. t. 0 czcionce polskiej (zesz. IV i V). 
Z całą słusznością podkreśla tam bezowoc
ność przystępowania do zagadnienia od 
strony dekoracyjnej, zwalcza zasadę nała- 
mywania kształtu liter do ludowego cha
rakteru architektury drzewnej czy wycina-
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nek papierowych, co uchodziło u nas tak 
długo za receptę »stylu polskiego«, — na
wołując do szukania rozwiązań w samym 
zasadniczym kształcie litery. Poza tą jedną 
zdrową i szczęśliwą myślą, nie zdołał jednak 
autor, stojący zbyt daleko od techniki dru
karskiej, dotrzeć do istoty sprawy, gubiąc 
się w teoretycznych ogólnikach. Artykuł 
ten można uważać za zakończenie pierw
szej fazy usiłowań, gdy szukano jeszcze pod
stawy do kompozycji czcionki we właści
wościach takiego czy innego stylu, traktu
jąc literę jako samoistną całość, nie jako 
składnik kolumny, dostosowany do oddzia
ływania zbiorowego. Jakkolwiek ten punkt 
wyjścia nie dał pozytywnego wyniku w za
stosowaniu do czcionki, to jednak zachęcił 
do bardzo interesujących prób w zakresie 
zdobnictwa drukarskiego, czego wyrazem 
były serje z trzech zeszytów Grafiki Pol
skiej, opracowywanych przez jednego arty
stę (1922), konkurs na ozdoby drukarskie, 
wreszcie — świetny ornament Ludwika



Gardowskiego, wykonany przez lejnię 
czcionek Stanisława Jeżyńskiego w War
szawie Ornament ten przyjął się i jest 
w powszechnem użyciu.

Rozważania i dyskusje w ścisłem kółku 
redakcyjnem, do którego należeli z arty
stów: Ludwik Gardowski, Wojciech Ja
strzębowski, Adam Półtawski i Franciszek 
Siedlecki, — zachęciły do podjęcia usiłowań 
w kierunku stworzenia czcionki polskiej 
tego z pomiędzy nich, któremu zadanie to 
było najbliższe, z tytułu przygotowania 
i stanowiska zawodowego na pograniczu 
sztuki i drukarstwa.

Adam Półtawski, urodzony w Warszawie 
w 1881 r., po ukończeniu gimnazjum, wstą
pił do krakowskiej Akademji Sztuk Pięk
nych, studjując równocześnie historję sztu
ki i nauki przyrodnicze na Uniwersytecie 
Jagiellońskim. Dalsze studja rysunkowe 
i graficzne odbywał w Monachjum, Paryżu, 
Lipsku i Berlinie, interesując się żywo dru
karstwem. W Lipsku ukończył Techniczną
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Szkołę Drukarską, poczem odbył praktykę 
w fabryce maszyn drukarskich i odlewni 
czcionek J. G. Scheiter & Giesecke. W tym 
czasie zakupił ręczną prasę, czcionki i inne 
przybory, ażeby móc w swem szczupłem 
mieszkanku studenckiem dokonywać prób 
i eksperymentów, a nawet sporządzać różne 
drobne prace drukarskie. Po powrocie do 
kraju był czynny przy stanowiącem epokę 
w dziejach książki polskiej wydawnictwie 
Chimery, czuwając, w ścisłem porozumieniu 
z Zenonem Przesmyckim, nad wykonaniem 
graficznem czasopisma oraz próbując sił 
własnych w projektowaniu układu, kom
pozycji ozdób drukarskich i t. p. Z tej prak
tyki, odbytej pod kierunkiem jednego z naj
wytrawniejszych u nas znawców grafiki 
drukarskiej, wyniósł świadectwo dojrzało
ści, którem było powierzenie mu współpra
cy w układzie Pism zebranych Cyprjana Nor
wida. Pracował też samodzielnie, uprawia
jąc zwłasza drzeworyt i akwafortę. Wr. 1912 
został kierownikiem graficznym w zakła-
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dach В. Wierzbickiego i S-ki, gdzie praco
wał, z przerwą kilkoletnią w czasie wojny, 
do 1922 r. Brał tam czynny udział w spo
rządzeniu rysunków pierwszych banknotów 
polskich i czuwał nad ich wykonaniem tech- 
nicznem. Prowadził wykłady drukarstwa 
i grafiki najpierw w szkole Salezjańskiej, 
potem w Dokształcającej Szkole Graficznej, 
w Wyższej Szkole Dziennikarskiej, na Kur
sach Księgarskich. W 1926 7 r. był kie
rownikiem pracowni w dziennej Szkole 
Przemysłu Graficznego, gdzie wykłada do
tychczas przedmioty zawodowe. W latach 
1927 — 1930 był dyrektorem technicznym 
drukarni Wł. Łazarskiego.

Gała działalność Półtawskiego, której 
przegląd dają załączone reprodukcje, tak 
różnostronna i bogata, nieobca żadnemu 
działowi grafiki i żadnej technice, — ma 
jedną cechę wspólną, odróżniającą jego 
prace od utworów innych naszych wybit
nych grafików. Właściwym mu terenem 
jest książka, wydrukowany tekst, czarna
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kolumna, ustosunkowana tak lub inaczej 
do białości tła, mająca na celu jak najbar
dziej plastyczne uwydatnienie treści i za
mierzenia autora albo wydawcy. W miarę 
tego, jak oddala się od książki i czystego 
ornamentu, kompozycja zatraca poczucie 
surowej, matematycznej ścisłości, osiągają
cej tak niezawodne działanie w układach 
czysto drukarskich. Można to badać na sze
regu świetnych ekslibrysów Półtawskiego: 
tam, gdzie znał blisko posiadacza księgo
zbioru i tegoż charakter, znak własności 
wyrasta ze zbioru, syntetyzuje treść, już nie 
jednej, lecz wielu książek, staje się symbo
lem wartości, poszukiwanych przez zbiera
cza; mniej udatne są te, gdzie kompozycja 
jest bardziej dowolna, nie mogąc się oprzeć 
bezpośrednio o książkę. To samo dotyczy 
dyplomów, akcyj, banknotów, znaczków, 
które wypadają lepiej lub gorzej. Natomiast 
gdy chodzi o książkę, smak Półtawskiego 
jest niezawodny, kompozycja pewna, opa
nowanie techniki zupełne. Spójrzmy na

35 



inicjały, nagłówki, układy kolumny, okład
ki, pełne spokoju, umiaru, szlachetności. 
Okładka do Bibljoteki Klasyków Polskich 
Wendego jest jednem z najszczęśliwszych 
w grafice naszej zastosowań stylizacji ar
chaicznej do nowoczesnego przedsięwzię
cia wydawniczego. Unja Hor odciska, która 
uzyskała medal złoty na Wystawie Sztuki 
Dekoracyjnej w Paryżu (1926), jest arcy
dziełem książki imaginacyjnej, która takby 
wyglądać mogła, gdyby ją wykonano w XV 
wieku.

Gdy pierwsze próby ujęcia problematu 
czcionki polskiej od strony dekoracyjnej — 
jak wspomniałem powyżej — zawiodły, 
Półtawski starał się go rozwiązać od strony 
drukarskiej, co z konieczności doprowadzi
ło go, jak niegdyś Januszowskiego, do za
gadnień językowych.

Praktyka drukarska wskazuje, że częstość 
używania tych samych liter jest w różnych 
językach odmienna, czego wyrazem tech
nicznym jest niejednolity układ kaszty ze-
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cerskiej. Jak wiadomo bowiem, pojedyń- 
cze króbki są różnych rozmiarów, zależnie 
od ilości czcionek, a cała kaszta skonstruo
wana jest tak, aby częściej używane czcion
ki znajdowały się blisko pod ręką składa
cza u dołu, gdy mniej używane umieszczo
ne są dalej. Otóż rozkład ten jest dla każ
dego języka inny.’4 W giserniach istnieją 
wykazy liczby czcionek, reprezentujących 
każdą literę, odmienne dla różnych języ
ków, ustalone zaś na podstawie wiekowego 
doświadczenia. Dla języka polskiego prze
widziane są tam zawsze, oprócz właściwych 
mu liter, niespotykanych w innych języ
kach, jeszcze dodatkowe ilości niektórych 
czcionek, jak w, k, y, z itd. (t. zw. po nie
miecku: polnischer Zusatz}.

W tym prostym, znanym powszechnie 
fakcie szukał Półtawski punktu wyjścia do 
rozwiązania zagadnienia kroju czcionki. 
Dobrym można nazwać krój taki, który 
osiąga najlepsze działanie estetyczne w ko
lumnie. Pierwsi twórcy czcionek w XV
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i XVI w. komponowali je z myślą o ko
lumnie łacińskiej, posiadającej właściwe te
mu językowi połączenia i zestawienia liter. 
Na warunkach i potrzebach kolumny łaciń
skiej formowało się pierwotne poczucie 
estetyczne drukarskie, i stąd wypłynął krój 
czcionki, dostosowany do niej, następnie 
doskonalony w tym samym duchu, aż do 
wytworzenia wzorowych po dzień dzisiejszy 
arcydzieł sztuki typograficznej. Jednakowoż 
zastosowanie tej samej czcionki do druków 
w innych językach daje zupełnie odmienne 
efekty estetyczne, wobec innego ukształto
wania kolumny.

Zrozumiał to już, pierwszy w Polsce, Le
lewel, który pozostawił i tutaj ślad swoich 
lwich pazurów: »Może się mylę, ale spro
wadzanie do kraju naszego druków ob
cych, niemieckich,austrjackich, francuskich, 
wydaj e mi się być bardzo rzeczą szkodliwą 
dla gałązki gustu drukarskiego, jakożkol- 
wiek ten zwyczaj od tylu wieków upoważ
nionym zostaje! Rzućmy okiem na druki
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obok siebie położone: włoski, austrjacki, 
francuski, lipski lub berliński, angielski,— 
uderza nas różnica, która stanowi pewną 
charakterystykę, że powiem, narodową, 
właściwą w powszechności miejscowym 
drukom. Tę charakterystykę może też na
zwać się godzi językową, bo wyrobienie li
ter tak różne zdaj e się być stosowne do języ
ka, dla którego są robione. Tym samym dru
kiem złożony tekst kilku j ęzyków obok: fran
cuskiego, niemieckiego, polskiego, ukaże na 
każdy język inne tegoż druku wejrzenie, bo 
druk, do tak różnych języków użyty, jest 
dla jednego tylko stosowny, a nie dla byle- 
jakiego. Dobrzeby było, żeby przyszedł czas, 
żebyśmy się przeświadczyli, że ani francu
ski, ani niemiecki druk do naszego polskie
go języka nie są stosowne, że dla polskiego 
języka wcale własnych potrzeba druków. 
Ale tyleśmy nabyli nałogu na wpatrywanie 
się w cudze rysy i nieszykowną stąd har- 
monję, że w ten moment byłoby próżną 
rzeczą w szczególne zapędzać się obserwa-
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cje, na któreby nałóg tysiąc znalazł odpo
wiedzi, na jakich nie zbywa w tych wszyst
kich razach, w których jedynie wprawna 
obserwacja i w niej nabyte trafne uczucie 
decydować moźe.«’<^

Istotnie, stu lat przeszło potrzeba było 
na to, ażeby te trafne uwagi (nieznane zresz
tą wówczas Półtawskiemu) znalazły od
dźwięk w czynie twórczym grahka polskie
go. Inne narody rozpoczęły o wiele wcześ
niej pracę stopniowego wyzwalaniêi się 
z pod supremacji kolumny łacińskiej, osią
gając własne wartości estetyczne, drogą do
pasowania kroju swych czcionek do takie
go obrazu kolumny, jaki dają zestawienia 
liter, charakterystyczne dla poszczególnych 
języków. Oczywistą jest przytem rzeczą, 
że w ramach powyższej zasady można kom
ponować niezliczoną ilość krojów, których 
oddziaływanie estetyczne układałoby się 
w nieskończoną skalę, w zależności od sma
ku epoki i od upodobań indywidualnych 
artystów i czytelników.
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Ażeby móc zastosować ten punkt wyj
ścia, trzeba było przedewszystkiem skon
struować kolumnę, którą możnaby było li
znąć za typową dla języka polskiego, ze 
względu na najczęściej powtarzające się po
łączenia liter. Nie było to rzeczą łatwą, po
nieważ obraz kolumny w jednym i tym sa
mym języku bywa niezmiernie różnorodny, 
zależnie od typu wydawnictwa, od rodzaju 
literackiego, od sposobu pisania autora itp. 
Tak np. kolumny dzieł Mickiewicza i Nor
wida dają całkiem odmienne połączenia 
liter, które mogłyby uchodzić za typowe 
dla tych autorów,—jak stwierdził Półtaw- 
ski w praktyce, opracowując niegdyś stro
nę graficzną wydania Przesmyckiego i przy
gotowując obecnie do druku wydanie sej
mowe pism Mickiewicza. Nie uląkł się je
dnak nawet tak niewdzięcznego wysiłku, 
jak zestawianie liczby poszczególnych liter 
mieszczących się na jednej danej kolumnie. 
W okresie pierwszych projektów i prób 
ustalili wspólnie z Gardowskim zasadniczą
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konstrukcję rysunkową liter. Konstrukcje 
geometryczne Pacioli’ego i Tory’ego, a 
zwłaszcza najbardziej znana Dürera, po
zwalająca na zbudowanie całego alfabetu 
z kilku kresek zasadniczych, których pro
porcja jest zapewniona przez zamknięcie 
ich w systemie kół i kółek odpowiedniej 
wielkości,’^’ —nie dają się zastosować juź 
dzisiaj do poczucia estetycznego epoki.

Gdy Gardowski wykonał swój ornament, 
o którym była mowa powyżej, Półtawski 
zabrał się ze swej strony do prób rysunko
wych w zastosowaniu do czcionki, opiera
jąc się na wyłuszczonej juź zasadzie wza
jemnego dopasowania liter. Przyjęcie tej 
zasady zapoczątkowało świadomy stosunek 
do zagadnienia. Okazało się, że różnica op
tyczna między kolumną łacińską a polską 
polega na bardzo znacznej przewadze kre
sek prostych, urozmaiconej zrzadka litera
mi x i v, w pierwszej, —podczas gdy dru
ga obfituje w kreski skośne, dzięki częste
mu powtarzaniu się liter: w, k, y, z. Po
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wielu serjach eksperymentów rysunko
wych i giserskich, podejmowanych w la
tach 1924 — 26, w roku 1928 wyrysował 
wreszcie Półtawski cały alfabet w jego for
mie obecnej.*7 P. Zygmunt Łazarski, który 
interesował się żywo tą sprawą, zamierzał 
początkowo powierzyć wykonanie czcionki 
giserni zagranicznej, ale nowe próby ujaw
niły możność przygotowania jej w lejni 
warszawskiej Jana Idźkowskiego i S-ki, któ
ra też czcionkę ostatecznie wykonała, z wiel
kim nakładem zapału, pracy i staranności.

Stoimy tutaj wobec faktu niezmiernej do
niosłości dla rozwoju drukarstwa polskiego. 
Związanie czcionki z pisownią, uzależnienie 
kształtu litery od właściwości języka, które 
starał się osiągnąć Januszowski w swej nieu- 
dałej próbie, którego domagał się Lelewel, 
zostało uznane świadomie za zasadę twór
czości w tym kierunku. Jakiekolwiek kroje 
pisma może dać nam jeszcze przyszłość, za
sługą Półtawskiego pozostanie pierwsza rea
lizacja tej zasady, wyłuskującej raz na za-
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wsze istotę polskości czcionki z mglistych 
zasłon frazesu.

Nie jest mi znane natomiast założenie, na 
którem oparto inną, równoczesną niemal 
próbę stworzenia czcionki polskiej. Mam 
na myśli Antykwę Stanisława Jeżyńskiego, któ
ra pojawiła się po raz pierwszy w wydaw
nictwie Towarzystwa Bibljofilów w Pozna
niu, a mianowicie w książce Emila Zegadło
wicza p. t. Dziesięć ballad o powsinogach bes
kidzkich (1929), przeznaczonej na Powszech
ną Wystawę Krajową. Następnie zastoso
wano ją jeszcze — o ile mi wiadomo — 
w pracach: M. Świnarskiego Treny na śmierć 
przyjaciela (1929) i G. Morcinka Ondraszko- 
we ostatki (1930 — tom szósty Bibljoteki 
Studwudziestu). Wszystkie trzy książki wy
konano w Rolniczej Drukarni i Księgarni 
Nakładowej, pod zarządem znanego druka
rza i bibljofiła, Jana Kuglina.'^^

Przy porównaniu pism Jeżyńskiego i Pół- 
tawskiego uderza na pierwszy rzut oka, że 
pierwsze jest jednolicie czarne, gdy drugie
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odznacza się bardzo wyraźną różnicą gru
bości kresek pionowych i poziomych. Ma
my więc tutaj do czynienia z dwoma od- 
miennemi typami czcionki.

Najwcześniejsze druki były składane 
czcionką gotycką, mającą naśladować jak 
najdokładniej pismo ręczne kopistów nie
mieckich. Dążność ta spowodowała nawet 
wprowadzenie do kompletów pism Guten
berga po kilka znaków na jedną i tę samą 
literę, ażeby móc naśladować w druku do
wolność pisma ręcznego. Ale już Adolf 
Rusch w Strasburgu próbował ok. 1464 r. 
zastosować do potrzeb drukarstwa inną 
czcionkę, dokonali zaś tego na większą ska
lę drukarze we Włoszech, dokąd nowa sztu
ka przeniknęła o kilka lat później.Maju- 
skuła tej czcionki była wzorowana na lite
rach staro-rzymskich, zachowanych w napi
sach na pomnikach i gmachach; minuskułę 
oparto na piśmie epoki Karolingów IX wie
ku, przekształcanem stopniowo w czasach 
późniejszych. Z tych źródeł wypłynęła

48 



czcionka о kroju łacińskim, nazwana anty
kwą, w przeciwstawieniu do gotyku, z które
go powstały: Jraktura i szwabacha.

Pierwotne pojęcie antykwy, w miarę roz
woju sztuki drukarskiej i twórczości w za
kresie czcionki, zmieniało jednak swoje zna
czenie. Wcześniejsze antykwy: Jensona 
(1470), Aldusa Manucjusza (1499), Gara- 
monda (1540), różniące się pomiędzy sobą 
rysunkiem, krojem, proporcjami i t. p., były 
do siebie podobne pod względem nieznacz
nej różnicy grubości wszystkich kresek. An
tykwę późniejszą, nowoczesług dla której re
prezentatywne są pisma Bodoniego i Dido- 
ta (XVIII wiek), wzorowano natomiast na 
dukcie pisma ręcznego, uzyskiwanym przy 
prostem trzymaniu pióra. Polega to na tern, 
że kreski pionowe, prowadzone zgóry na- 
dół, są najgrubsze, kreski zaś poziome są 
najcieńsze. Osiąga się wtedy bardzo wy
raźne odcieniowanie litery. W praktyce 
drukarskiej nazwę antykwa przeniesiono 
na ten ostatni typ czcionki, oznaczając daw-
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ną antykwę (po angielsku: Old Style Type} 
mianem mediaevalii. Trzeba przyznać, że 
terminologja w tym zakresie nie jest usta
lona dosyć ściśle, ani u nas, ani gdziein
dziej, i że termin antykwa jest wieloznacz
ny i nader płynny. Oprócz pojęć, zaznaczo
nych powyżej, oznacza też częstokroć pis
mo zwykłe, dla odróżnienia od kuesyioy albo 
grotesku. Różnica faktyczna pomiędzy anty
kwą a mediaevalem jest niemniej istotna, 
jak wskazuje np. porównanie dwóch pism, 
skomponowanych przez jednego i tego sa
ni ego grafika: Tiemann-MediaevaT\ Tiemann- 
Arihiiiia, we wzorach pism firmy Gebr. 
Kling spor w Offenbach.

Otóż założeniem kompozycj i czcionki Pół- 
tawskiego było stworzenie antykwy w naj- 
ściś lejszym znaczeniu tego terminu, pojętego 
w sposób powyższy, t.j. pisma o wyraźnej ró
żnicy grubości kresek. Dostosowanie kroju 
do potrzeb kolumny w języku polskim pole
gało na zaznaczonej już powyżej obserwacji, 
że kolumna ta, w przeciwstawieniu do ła-
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cińskiej, odznacza się znaczna ilością kresek 
skośnych. To też pierwsza troska artysty 
było jak najmocniejsze związanie polskie
go szeregu liter w jednolitą linję wiersza. 
Różnicę wrażenia estetycznego można ba
dać najskuteczniej przez porównanie: po 
pierwsze, kolumny łacińskiej i polskiej, zło
żonych importowaną antykwą szlachetnego 
kroju, po drugie zaś tych samych dwóch 
kolumn, złożonych antykwą Półtawskiego.
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Arioxistum, se coiisule, cupiclissime 
popiili Boinani aiiiiciliam appetis 
s(‘: cur liunc tani tennna' (piisipiain 

al> olficio <lisc(‘ssnrimi iudicand? 
Silii (piidiMii p(4suad(‘ri. cognilis 
suis poslulalis alipie aiMpiitate eon 
di< •ioiniin p<4sp('c1a, (uini шчрн' 
suain iH“(pi(‘ populi Boniani gra 
liain r(‘pudialuruni. Quod si,furore 
(‘1 aunnilia inipulsus, bellurn inlulis 

srd.rpiid landem \ ('rrnamtui? ant cur 
d(‘ sua \ ii'lulr* aul dr* ipsius diligrm 
lia (b'spr'rarrmt? Laeluin (dus ho 

slis p(‘i'i<“uluin pali’uin noslroruin 
nu'inoi’ia. euin (’.inibris al(pi(‘ dVu 
louis a (iaio Mario pulsis non inino 
i-ein lainhmi excnadlus (piain ips(' 

imp(4aloi’ merit us \id(d)atur; fae 
luin (‘liain nup('r in Italia sin-vili 
Inniultn. (|uos tannm alicpiid usus 
ae disciplina, (puK' a nobis aeet'pis 
s(‘nl. sublex aiaml. Isx (pro ludieai i 

poss(*, (piaiilurn habetad in sr* bom 

Constantia. pi-opt('r(oi (prod, (pros 
ali(piamdiu iiu'rmos sine causa ti 
nniissent, bos post('a ai iuatos ac x ic 

0 godzinie 11 z rana xx x jechałem 

do W ersalu... Droga dosyć nudna, 
zatrzx niał(4n sie jak raz^ gdzi(' mie

szka Zd(mkoxvicz i nie zastałem go 
XV domu, \vx sz('dł na moj(' spotka
nie. Przehi<'gł(‘m xvii'C prz( z W (ч - 
sal, zaszetlłeni do kaxviarm i xx pół 
godziny pot(4n ххг()<ч1(чп do Zien- 

koxx icza, zobaczyłem go na ulicy: 
daleko zdroxvszy, cliodził krokiem 

prçdszx’Tii. niz XX Parxzu. Mi('szka- 

ni(‘ jego zup(dni(' xx i(jski(‘. pi'zi'd 
donumi, czyli racz<‘j 7. lyłn j('st o- 
gr()d(‘k, zarosły xvpraxvdzie chwa
stami. ab' miły dla mni(' ni('skoii- 
czenie, bo xxła.śnie, pisząc xx’ tych 
dniach dziecinne pamiedniki. lak 
si(' rozmarzył<'ni x\ prz('szłości. z(' 
t(“n ogr<>d(‘k zdaxval mi sit* znp('łni(‘ 
do XX ib'iiskiego podobnx'. W inogro

na rozpięte na miu’Z(', nioia'l охуо- 
c('m okryty, kilka kwitnących r<)ż. 
groszki pa(dmąe(‘. xx koło niur szai x. 
i ХУ ką(4(‘ usi('dh.śmy na prostej ła- 

xy('czc('. Гат dzic'wczynka. c<)i-ka 
gospodyni, musi codzu'ii szy(‘ i pra-

Łacina i polski złożone czcionkami „Bodoni" odlewni Bauera we Frankfurcie nad Menem.



о godzinie 11 z rana wyjechałem 
do Wersalu... Droga dosyć nudna, 
zatrzymałem się jak raz, gdzie mie
szka Zienkowicz i nie zastałem go 
m domu, wyszedł na moje spotka
nie. Przebiegłem mięć przez Wer
sal, zaszedłem do kawiarni i w pół 
godziny potem wróciłem do Zien- 
kowicza, zobaczyłem go na ulicy; 
daleko zdrowszy, chodził krokiem 
prędszym, niż w Paryżu. Mieszka
nie jego zupełnie wiejskie, przed 
domem, czyli raczej z tyłu jest o- 
gródek, zarosły wprawdzie chwa
stami, ale miły dla mnie nieskoń
czenie bo właśnie, pisząc w tych 
dniach dziecinne pamiętniki, lak 
się rozmarzyłem w przeszłości, że 
ten ogródek zdawał mi się zupeł
nie do wileńskiego podobny. Wi
nogrona rozpięte na murze, morel 
owocem okryty,kilka kwitnących 
róż, groszki pachnące, wkoło niiir 
szary,i w kącie usiedliśmy na pro
stej ławeczce. Tam dziewczynka, 
córka gospodyni, musi codziennie

Ariovistum, se consule, eupidissi 
me populi Romani amicitiam ap 
petisse; cur hunc. lam leinen* 
quisqnam ab ofïicio discessiiriiin 
iudicaret 1 Sibi quidem pt*rsiiatlt* 
ri. cognitis suis poslulalis akpu* at* 
quitah* condicionum p(*rsp('t;la, 
eiini neque suani n(*(pi(* popiili Ro 
mani gratiam rt'pudialurum.Quod 
si, furore atqueamentia impulsiis, 
belluni intulisset. tpiid tandem vt* 
rerenlur? aul cur d(* sua virtuk* 
aiil (k* ipsius diligt'iilia d(‘sp(*ra 
rent? Pactum eins lioslis pt*ritai 
lum palrum nostrorum memoria, 
cum Cimbris atque Tt'iitonisa (ia 
io Mario pulsis non minorem Ian 
dem exercitus qiiani ipst* imp(*ra 
tor meritus vid(*batur; factum (*l 
iam nuper in Italia S(*rvili tumultu, 
quos tarnen aliquid iisus ас (list i 
plina, quae a nobis accepisst'ul, 
subl(*varent. Px quo iudicari pos 
se, quantum haberet in st* boni 
Constantia, proptt*rt*a tpiotl, tpitis 
aliquamdiu int*rmos sint* t ansa ti

Polski i łacina złożone antykwą Л. Półtawskiego odlewni Jan Idźkowski i S-ka w Warszawie.



Odczucie tej różnicy jest rzeczą tak subjek- 
tywną, że trudno mi ważyć się na sformu
łowanie jej ogólne. Kolumna Półtawskiego 
jest bardziej skupiona i zwarta. Czcionka 
pojedyńcza tak jest związana z całością, że 
mniej się uwydatnia jako odrębna, samo
dzielna jednostka, gdy w kolumnie pisma 
importowanego każdy element sylabowy 
zachowuje swój byt indywidualny. Dałoby 
się tu może zaryzykować porównanie z dzie
dziny nauk przyrodniczych: mieszaniny, 
w której ciała zachowują swoje własności 
pierwotne, ze związkiem chemicznym o wła
snościach nowych. Czcionka Półtawskiego 
jest jak jednostka o głębokiem poczuciu spo
łeczno - narodowem, dostosowująca swoją 
indywidualność do celów ogółu: rezygnując 
ze swobody i niezależności swej sąsiadki 
z Zachodu, wyciąga ramiona do uścisku,któ
rym pragnęłaby objąć wszystkie podobne so
bie istoty. Sposób związania daje jej nadto 
pewną miękkość i łagodność, wobec czego 
czcionka obca wydaje się sztywną i zimną.
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Sądzę, źe czyn Półtawskiego, będący owo
cem tylu lat mozolnych poszukiwań i ucią
żliwej, sięgającej podstaw zagadnienia pra
cy, zdoła utrwalić przekonanie, iż obrana 
przez niego zasada jest słuszna i że nadal 
należy posuwać się po tej samej drodze. Bez 
gromkich słów i hałaśliwej chwalby — któ
rych nie potrzeba ani dziełu, ani artyście — 
musimy jednak w imię sprawiedliwości 
stwierdzić, że Półtawski pierwszy zasto
sował świadomie zasadę polskości kroju 
czcionki, zasadę, opartą na dążeniu do este
tycznego sharmonizowania kolumny w ję
zyku polskim. Owocem jego pracy jest 
pierwsza antykwa polska, zasługująca bez 
zastrzeżeń na to miano, czysta, spokojna 
i doskonale czytelna.



PRZYPISY

1. Por, Bernacki. Pierwsza książką polska, l.wcSw. ipiy.— 
K. Piekarski. Pierwsza drukarnia P. Unglera. Kraków 1926.

2. Wspominają już o nim Bandtkie i Lelewel. Por. też Ptaś- 
nik. Cracovia artifiemn. Kraków 1917 Nr. 1071. Monnmenta 
Poloniae 'fypographica t. I. Lwów 1922 str. 15.

3. K. Piekarski. Książka w Polsce X\' i XVI w. Kraków 
1931. Odb. z Kultury Staropolskiej str. 10-22.

4. Maciejowski. Piśmiennictwo Polskie, 11. str. 24Ó-47.
5- Maciejowski. Piśmiennictwo polskie, Dodatki str. 217.
6. Lelewel. Bibljogralicznych Ksiąg dwoje, I str. 2o<S.
7. 'Lamże str. 211. — S. "Lamże str. 220; 223; 226-227.
9. Gazeta Warszawska No. 3 dn. 8-I-1783. — Por. też Pa- 

wiński. Micha! Choll. Kraków I1S96, str. 36.
10. Lelewel 1. c. str. 224. — 11. Tamże str. 226-27.
12. "Lamże str. 225-229. — 13. Cirafika Polska 1923.
14. Mówiąc nawiasem, rozkład kaszty jest odmienny, jak do

tąd, nawet w poszczególnych dzielnicach Polski, jak gdyby kształ
tował się pod wpływem języka zaborców,

15. Lelewel 1. c. str. 230-31.
16. Por. Audin. luC livre. Pari.s 1924 str. 34 nast.
17. Por. Z. Łazarski. Książka artystyczna. Sztuka i Pra

ca, grudzień 1928, str. 8-14.
18. W prospekcie do książki Zegadłowicza ogłaszają wydaw

cy, że „to, co było marzeniem i tęsknotą najprzedniejszych ty- 
pogralów-twórców wielu pokoleń, to, o czem w sklepionych 
olicynach krakowskich śnili Szartenbergowie i Wierzbiętowie, 
a w warszawskich CTroellowie... stało się faktem. Istnieje czcion
ka polska! Data wydiukowania książki polskiej czcionkami pol- 
skiemi jest niezawodnie datą przełomową. l’o raz pierwszy pol
skie serce wyśniło, polska myśl przemyślała, polska ręka wy
rysowała swoistym duktem czcionkę polską...” W przedmowie 
zaś Od d ypografa czytamy; ....Lento odlewacz czcionek
(Stanisław Jeżyński) ...podjął się ogromnego trudu, jakiego
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w Polsce dotychczas nikt jeszcze nie dokonał: oto poleciwszy 
w zakładzie swoim wyrysować litery i znaki alfabetu polskiego 
według własnego projektu, odbiegającego od form, codziennie 
spotykanych, a przez sąsiadów tak chętnie nam dostarczanych, 
każdy z znaków wyciął jako stempel z hartownej stali, stempla
mi wytłoczył w płytkach koprowych matryce każdej literki, 
a z matryc odlał zasób użytych w niniejszej książce czcionek, 
czcionkę te — jako pierwszą oryginalną polską — nazwałem ku 
upamiętnieniu trudu Jeżyńskiego: a utyk w ą ] e ż y ń s к i e - 
go.,.“ Próby pisma Jeżyńskiego w wielkościach od S ilo ’S 
punktôv^’ podane będą w załączniku do następnego zeszytu 
Grafiki.

ty. Por. K. Haebler. Handbuch der Inkunabelkunde. Leip
zig 1925, Str. So; 3-2.

REPRODUKCjE
PRAG AHAM A P Ó LIA W S К 1 P. GO

Str. 3, 5, 12, 14, 13, iS (11 dołu), 22,51, 59, (>5—klisze kres
kowe z rysunków piórkowych.

Str. S (z inicjałem, ciętym w metalu), iS, (u góry), 2() {y.c /лум/.- 
kiem, rysowanym piórkiem)—klisze siatkowe z układów czcion
kowych.

Str. 30—klisze siatkowe z drzeworytów.
Str. 3'2, 34 (pierwsza), 3S—klisze siatk. 7. akwalort. — Str. 34 

(druga) — klisza siatkowa z autolitografji. — Str. 34 (trzecia) 
klisza siatkowa z vernis mon.

Str. 42, 44 — klisze siatkowe z litografij według rysunków 
piórkowych.

Str. 58—()2 — złożone czcionkami Antykwa Polska Adama 
Półtawskiego.
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Adama Półtaiuskicgo

A N T Y К W A POLSKA 

garmond
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Y'^ oirażny óiii przyjaciel mój stal 
^6 przy mnie m ośmieconyiii zlek- 

ka. ośmiokątnym salonie, kędy 
muzykę zdała słychać było i sze 

lest śmieżych szal niemieścicli. Do poi iridny 
obraz stary misial przed nami, my obraża jacy 
jako Zbamiciel łamie chleb, między dmoma 
siedząc uczniami m gospodzit* przydrożmj. 
Podobny temu jest obraz z pod Btmibrandto- 
mskiego pędzla wyszły — ten wszelako, czyli 
kopją czy oryginalnym był utworem? nie za
stanawiałem się. Ja milczałem, on mówił, iż 
życiem znał świat, i znał ludzi, i znał osoby, 
a żywotem i wiekiem znał człowieka i praw
dę. A mówił mi właśnie o istocie czyim od
ważnego, który niedawno miejsce miał, i stąd 
przyszło cieszyć się rozmową o wielkich ])ię- 
knościach prawdy żywej i jako bogatym j< sl 
dramatem życie tego licht^go zhą)ka, który do
czesny jest co chwila,a wieczny zainszc. 1 ki(‘- 
dy rozmowa tak się miała, usłyszeliśmy poza 



Rej cieszył się całym błaskiem swojej sławy, kiedy Jan 
Kochanowski poczynał załedwo sił swoich doświadczać 
na ryinotwórstwie łacińskiem. Urodził się on na pogra
niczu mowy czysto połskiej i połsko-rnskiej, ći dzieła je
go świadczą, żt* obie znał doskonałe. Niewiątpłiwie umysł 
jego w dzieciństwie przejęty być mnsiał rodzinią pieśnią 
Rusi Czernionej. W leciech młoełzieńczych, wedle ów- 
czesnego zwyczaju, wyjechał on na dokończenie nauk 
zagranicę, zwiedził Paryż, bawił czas niemały we Wło- 
szecłi. Jako po('ta, jako Polak i jako uczony zasługuje na 
uwagę pod trojakim względem; należy jego dar poetycki 
i charakter narodowy rozważać w ówczesnem wykształ- 
ceniu enropejskiem. Podczas swojego pobytu we Wło- 
sz(‘cłi patrzał on na wzrost klasycyzmu. Odradzanie się 
nauk szło najsilniejszym pędem. Powszechnie czytano 
z zapałem i nwicJbienie'in poetów starożytnycłi, próbo
wano naśladować Сусх'гопа i Horacego, rzucono się do 
łaciny. Język łaciński stał się językiem panującym; przez 
literaturę nie rozumiano ininj, prócz łacińskiej; pisać, 
znaczyło to pisać po łacinie. Dla Polaków umiejętność 
łaciny stała się j(‘szcze konieczniejszą. Kancelarja stanu 
jeżyk ten przyjęła za urzędowy; wszyscy wielcy ludzie 
kraju przechodzili przez kancelarję; akta jej z owej epo
ki sćj szacouincmi pomnikami ])iśmi('nnictwa narodowe
go. pisali je tacy mężowie, jak Hozjusz, Rej, samże Ko
chanowski, Szymonowicz i wielu innych poetów. W t(j 
epoce Sigonjusza, Robertelłego, Manucjusza. Skałigera, 
epoce klasycyzmu łacińskiego. Kochanowski w pismach 
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swoich po łacinie' celował nad innymi; ale był zanadto 
artystą, poetą, żeby mógł przypaść do smaku szkole wło
skiej, mianowicie szkole pedanckiej, jaka panowała na
tenczas we Francji, Zwolennicy tych szkół często mieli 
na myśli, co ich obchodziło obecnie, i zwracali rzecz do 
swoich sporów filologicznych; Kochanowski poprosili 
szedł za W irgiljuszem i Owidjnszem. Pisma jego przeto 
nie obndzały żywego interesu za granicą, w Polsce zaś 
niewielu mógł znaleźć czytelników, zdolnych uiykwint- 
ny smak jego sztuki ocenić, a nawet zrozumieć siibteliK* 
napomknienia, potrzebiijąci' głębokiej znajomości życia 
dawnych Rzymian. Pedantyczne jmi'zje Skaligera i ji'go 
współczesnych miały obii'g i przyjęcie powszechne, bo 
wielka sława tych filologów była powodem, że błah(‘ 
ich poematy drukowano obok ważnych ich dzii'l o sta
rożytnościach. Kochanowski jednak przy pracach sino- 
ich w języku łacińskim, zachęcony rozgłosem chwały 
Reja, później przykładem innych wielkich poetów, wziął 
się do poezji narodowej. W wii'kii XVl-ym, mianowicii' 
w drugiej jego połowie, po całej Europie zjawiło się wie
lu znakomitych poetów, którzy wkrótce poczęli z dzii*- 
dziny nauk rugoiuać filologów i wszystkie umysły przy
ciągać ku sobie. Camoens i Ronsard urodzili się w roku 
1524-ym. Wośni lat później ])rzysz('dł na świat Jan Ko
chanowski ; niedługo potmn Tasso i Cervantes, nakonii'c 
młodszy od nich kilkunastu laty Szekspir, który zamyka 
cykl średniowieczny. Każdy dziesiątek lat tego wieku 
oznaczony jest zjawieniem się irii'lkii'go imii'uia Iiib t(“ż
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»POLISH ANTIQUA« TYPE 
OF ADAM PÓŁTAWSKI

SUMMARY OF DR. JAN MUSZKOWSKI'S
AR'l'lCLE

Printing was introduced into Poland in the 
XV-th century by Germans who brought 
not only their knowledge ol the new art but 
als the implements of their craft, including 
the typographic material. At first they did 
not know Polish and printed books in Latin 
only, with occasional interspersed words or 
text fragments in Polish. Not until the se
cond decade of the XVl-th century was the 
first entirely Polish book printed.

The type-face, however, remained lo- 
reign. It may have been designed and cut 
in Poland, but it followed foreign patterns.
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adapted to the needs of foreign languages. 
Those modifications which the peculiarities 
of our alphabet enforced only brought out 
more strongly its essentially foreign cha
racter.

A Cracow document of 1490 speaks of 
one Rudolph Borsdorf of Brunswick, a stud
ent of astronomy at the Cracow Univers
ity, who cut patterns of Cyrillic letters for 
the printer Fiol, but it is as yet unknown 
whether the designs were his own, what 
patterns he followed, whether he may be 
considered the creator of Ruthenian type.

Of the origin and history of types used 
for Polish and Latin books in our first print
ing-houses we know very little. Hochfeder 
brought types from Germany and cast a 
number of others in Poland, which follow 
a Lyons design. Roman letters were first 
introduced in German designs, uncouth or 
clumsy. Hieronymus Victor was the first to 
import Jenson’s roman and the Aldine ital
ic, both of which remained in use for along 
time. Victor also attempted a Polish type
face, a large italic, based on the ornate cal
ligraphy of the period, which cannot pro-
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perły be considered as the beginning of 
original Polish work in lettering, and which 
was used only for prefaces and short works 
of poetry.

Victor’s widow married Łazarz Andry- 
sowicz, whose son, Jan Januszowski, after 
several voyages abroad and alter serving 
as Court scribe to King Zygmunt August 
and to King Stefan Batory, turned again to 
printing. In 1594, he published »A New 
Polish Character from the Printing-House 
of Łazarz: And a Polish Ortography by Jan 
Kochanowski, (the greatest poet of Poland 
Golden Age), Łukasz Górnicki, (translator 
of Baldassare Castiglione’s »Corteggiano«, 
Jan Januszowski. The type was designed 
by Januszowski in the style ol the chance
ry script he had used and was executed by 
his own workmen. It is an italic, with a 
vertical and a slanting variety, and was 
used by him for several books, but it lound 
no very wide appreciation and is only very 
rerely found in the work ol later printers. 
Apparently only one size was cut, the 
means not sufficing for more. Towards the 
end of his life Januszowski, who had been
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knighted in 1588 lor his services in the 
field of writing and printing, entered the 
Church, but as late as 1598 he writes of 
sending Jan Zamoyski diverse types, among 
them »some newly cut Polish letters for 
largest upper-case.«

In the XVII-th and XVIII-th century 
nothing new was accomplished in the field 
of printing and the general standard fell 
greatly. Although the reign of Stanislaw 
August (1764 — 1795) brought a renaiss
ance of artsand crafts, type was still import
ed or cast, as far as we know, from import
ed matrices.

The new interest in the arts of lettering, 
which was awakened at the end of the last 
century, in Poland brought only experi
ments confined to job-work — posters, noti
ces, at best title-pages.

In 1921, a group of artists connected with 
the periodical »Grafika Polska« became 
deeply interested in the problem of a Polish 
type-face. After many discussions in the 
editorial office and experiments with initials 
titling-letters, lay-out, etc., which were car
ried out in succesive numbers of the period-
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ical by several artists, one ol them, Ludwik 
Gardowski, designed a type-ornament 
which is now widely used. Another, Adam 
Półtawski, whose long years of work in 
printing' and book-decoration seemed to 
destine him for the task, undertook a series 
ot studies on the incidence ol letters and 
letter combinations, preliminary to begin
ning' work on type design.

He had studied drawing in Cracow, Mu
nich and Paris, typography in Leipzig and 
Berlin (Technical School of Printing, foun
dry of J. G. Scheiter & (fiesecke). The bulk 
ol hivS work and the best ol it is connected 
in one way or another with books. The cal
ligraphic text ol the Act ol Union (between 
Poland and Lithuania) at Horodło was 
awarded a gold medal at the Exposition des 
Arts Décoratifs in 1925. At present he lec- 
tuers on typographical subjects at the 
Warsaw High School of journalism and at 
the School ol Typographic Industries.

In 1823 the eminent historian Lelewel 
had wirtten: »Mayhap I am mistaken, but 
the importation, into our country, ol foreign 
print seems to me greatly detrimental to the 
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branch of taste in printing, though the us
age is accepted since so many centuries. Let 
us glance at Italian, German, French, Eng
lish prints placed side by side — we shall 
be struck by a difference which forms waht 
I would call the national characteristic com
mon to all the prints ol a region. Texts ol 
different languages, French, German, Pol
ish, set in one print will show for each lan
guage a different appearance, for the print 
applied to languages so different is suit
able for one only, not for the first best. It 
were well if the time were to come that we 
would see, that neither French nor German 
prints are suitable to our Polish language, 
that for the Polish language we need a print 
wholly our own.«

It was on these lines, although the book 
we have quoted was wholly unknown to 
him that Półtawski approached his problem. 
In the first discussions and experiments 
carried out jointly with Gardowski, the main 
lines of design were hxed, the principles on 
which Pacioli, Tory and Dürer construed 
their letters not being suited to the aesthetic 
needs of the present day. The main problem
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was the frequency of the letters w, k, y, z in 
the Polish language, making fo a restless 
effect in the column as contrasted with a 
column of Latin which has only an occasion
al X or V to break the vertical rhytm. Af
ter a number of experiments in designing 
and casting, the whole alphabet in its pres
ent form was at last designed, in 1928, and 
executed with great care at the type-foun
dry of Jan Idzkowski.

We have here the first type-face design
ed to suit the specific needs of the Polish 
language, such as Januszowski wished to 
give and such as Lelewel demanded. It is 
of the style which the (Germans call »An
tiqua«, deriving from the types of the 
XVIII-th century with their pronounced 
difference between thick and hair-lines. 
The artist’s chief aim was to make the let
ters of a Polish line form an optically hom
ogenous whole. The result can best be 
judged by comparing a column ol Latin 
and one of Polish set in some good foreign 
type, with the same two columns set in 
Poltawski’s new face. The judgment is, ol 
course, an individual one, but I would say
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that in this new face each letter is so bound 
up with its neighbours that its individual 
character is merged in the general appear
ance. Risking a comparison from the realm 
of natural science, we might perhaps say that 
a column of Polish set in foreign type is 
like a mixture, whereas set in »Polish An- 
tiqua« it is like a compound with entirely 
new chemical qualities.

Avoiding all exaggeration and loud- voic
ed praise, we must in justice declare that 
Półtawski has been the first to apply con
sciously the principle of basing the type-de
sign on the needs of our language, in order 
to obtain a harmonious column. The fruit 
of his labours is the »Polish Antiqua«, fully 
deserving its name, a pure, restful and emin
ently readable type.

<English by W. j. GOKYŃSKA)


