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☙
Do łáſkáwégo Czytelniká
Niniejsza książka jest efektem dwuletniej pracy
nad jednym z pierwszych dokonań polskiej
typografii – „Nowym karakterem polskim...”.
Swoim projektem pragnę oddać wyrazy szacunku
Wielmożnym M. Panom: Janu Januszowskiemu,
Janu Kochanowskiemu i Łukaszowi Górnickiemu,
oraz upamiętnić ich nowatorskie idee i dokonania.
Choć w pogoni za ideałem trudno mi zakończyć
pracę, mam nadzieję, że: „Czytelnik łáſkáwy,
tym ſye nieobráżáiąc, z łáſką pryymie,
y łáſkaw będzie, Proßę”.
Szczególnie dziękuję
Michałowi Jarocińskiemu
i Mateuszowi Machalskiemu.

☙
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P R O C E S

Digitalizacja karakteru ukośnego
z „Nowego karakteru polskiego”
Jana Januszowskiego – studium procesu
Teoretyczna praca dyplomowa przygotowana pod kierunkiem
prof. Doroty Folgi-Januszewskiej
Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa, maj 2017 r.

Znane są również azjatyckie próby używania czcionek glinianych, fajansowych

i porcelanowych. W XI w. została wymyślona ruchoma czcionka (jeden blok dla
każdego znaku), która nie przyjęła się w Chinach, ze względu na materialny

aspekt. Druk z całego bloku, stanowiącego jedną stronę był bardziej ekonomiczny

niż układanie jej z poszczególnych, małych bloczków. Pierwszym twórcą ruchomej czcionki był Bi Sheng (990-1051), który stosował pieczoną, kruchą glinkę. Za

wynalazcę ruchomej czcionki drewnianej uważany jest Wang Zhen z dynastii

Yuan. Jego odkrycie datowane jest na koniec XIII wieku. Ruchome czcionki

metalowe pojawiły się w Korei na początku XIII wieku2. Jedną z pierwszych znanych książek, wyprodukowanych giserskimi czcionkami, był pochodzący z XIII

wieku kodeks Sangdźón jemun, będący zbiorem zasad i obyczajów królestwa Korojó.

Wprowadzenie – krótka historia
ruchomej czcionki

H

istoria druku i masowej produkcji książki ma swoje początki

w VIII wieku, w Chinach i Korei. Chińscy rzemieślnicy opraco-

wali wówczas metodę polegającą na rzeźbieniu słów oraz obra-

zów w drewnianych blokach. Odpowiednio opracowane matryce pokrywali farbą,

Równocześnie datowaną książką, drukowaną w tej samej technice, była Pieśń

mnicha Ch’uan z Sudming o prawdziwości dogmatu z 1239 roku. Pierwszą koreańską

wytwórnię produkującą czcionki na masową skalę otwarto w marcu 1403 roku3.

O rozwoju sztuki projektowania krojów pism w Europie, możemy mówić od mo-

mentu wynalezienia ruchomej czcionki, a zasadniczo prostego aparatu do jej odlewania, przez Jana Gutenberga, w 1450 roku4. Wcześniejsze, ręczne wzory mimo

swego wizualnego podobieństwa, zawsze cechowała pewna indywidualność, spo-

wodowana osobistym charakterem pisma i gestem dłoni poszczególnych skrybów.

aby następnie odcisnąć je na papierze. Bloki zawierały całą stronę tekstu, lub

Ruchoma czcionka pozwoliła różnym autorom, czy też drukarzom, posługiwać się

samym przyczyniło się do rozszerzenia umiejętności czytania i pisania, a także

historii projektowania czcionek, wywodziła się z pisma ręcznego. Od tego czasu

ilustracji. Wprowadzenie tego typu druku znacząco obniżyło cenę książek, a tym
do rozwoju dramatu i innych form kultury popularnej. Ciekawym przykładem

identycznym wzorem pisma, niezależnie od siebie. Większość zdobyczy wczesnej
zarówno mody i wzory pism, jak i techniki druku zmieniały się na przestrzeni

zachowanych do dziś drewnianych matryc jest Tripitaka Koreana. Zbiór pism

wieków. W dzisiejszych czasach projektowanie krojów niemal w całości przenio-

ponad osiemdziesięciu tysiącach drewnianych bloków, w XII wieku, na zlece-

ilość fontów, a mimo to codziennie powstają nowe. Zastanawiającym jest fakt, iż

w klasztorze Haein, w Korei Południowej. Za sprawą Instytutu Badawczego

wzorów nie zyskała jeszcze swoich cyfrowych odpowiedników, czyli nie została

buddyjskich, stanowiący syntezę wszystkich nauk Buddy, został wyrzeźbiony na

nie koreańskiej dynastii Goryeo. Komplet matryc przechowywany jest obecnie

Tripitaka Koreana, zbiór dostępny jest również w wersji cyfrowej. Warto nad-

sło się do świata cyfrowego. Internet oferuje nam, wydawałoby się, nieskończoną

mimo tak znaczącego rozpędu, jaki nabrała ta dziedzina sztuki, część z dawnych

mienić, iż pierwsza wersja Tripitaki rzeźbiona w drewnie powstała już w X wieku,
jednak została zniszczona w wyniku inwazji dynastii Jin1.

1.

Research Institute of Tripitaka koreana, http://kb.sutra.re.kr/ritk_eng/index.do, dostęp 06.05.17
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2.

Asia for Educators, Columbia University, Technological Advances during the Song. Printing,
http://afe.easia.columbia.edu/song/tech/printing.htm, dostęp: 06.05.17

3.

A. Tomaszewski, Giserzy czcionek w Polsce, Warszawa 2009, s. 5

4.

Ibidem, s. 6
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zdigitalizowana. W swojej pracy teoretycznej postaram się, poprzez opisanie

odlewnicze i giserskie dla Oficyny Łazarzowej prowadził Konrad Forster, z pomocą

kontekstu historycznego i własnego procesu digitalizacji karakteru ukośnego

Mathiasa Genle7.

czy digitalizacja kroju pisma jest procesem twórczym, czy odtwórczym.

Po śmierci Andrysowicza, w 1577 roku, drukarnię przejął jego syn Jan Januszowski,

z Nowego karakteru polskiego… Jana Januszowskiego5, odpowiedzieć na pytanie,

Historia powstania i dzieje
krakowskiej Oficyny Łazarzowej

P

ochodzący ze Śląska Hieronim Wietor, w 1518 roku założył w Krakowie

własną drukarnię i wydawnictwo. Korzystając ze swoich wcześniej-

który kontynuował współpracę z Forsterem, między innymi przy projekcie Nowego

karakteru polskiego. Januszowski otrzymał wykształcenie w Padwie i był sekreta-

rzem oraz pisarzem pokojowym na dworze Zygmunta Augusta i Stefana Batorego.

Doprowadził on do największego rozkwitu Oficycyny Łazarzowej w jej krótkiej historii. Poza dbałością o merytoryczną poprawność druków i ich estetyczny wygląd, dużą
uwagę poświęcał wykorzystywanym czcionkom i ich jakości. Stosował między innymi
antykwy wzorowane na pismach Plantina. Za zasługi związane z piśmiennictwem

dostąpił rzadkiego w Rzeczypospolitej awansu społecznego – w 1588 roku otrzymał

szych doświadczeń zawodowych, które zdobył pracując w drukarni

tytuł szlachecki herbu Kłośnik, a Zygmunt III Waza nadał mu jedyny znany w hi-

odznaczały się wysokimi walorami estetycznymi. Drukarnia oparta była na wzor-

Łukaszem Górnickim – czyli prężnie działającymi na polu literatury i językoznaw-

w Wiedniu, rozwinął prężnie działającą oficynę. Jego typowo renesansowe druki

cach niespotykanych dotąd na ziemiach polskich. Wietor do swojego warsztatu
sprowadził antykwę ciętą na wzór znanego pisma Nicolasa Jensona z Wenecji oraz

renesansową italikę na wzór kursywy Francesco Griffo. Korzystał również z odlanej

u siebie ozdobnej kursywy wzorowanej na włoskiej cancellaresca bastarda. Do składu w języku polskim stosował frakturę ciętą przez Hieronima Andreae i Hansa

Schonspergera, do której dorabiał litery z polskimi znakami diakrytycznymi6.

Po śmierci Wietora drukarnię przejęła jego żona Barbara, by następnie prowadzić

ją ze swoim kolejnym mężem – Łazarzem Andrysowiczem. Od tego momentu dru-

karnia znana była jako Oficyna Łazarzowa. Nowy właściciel oficyny odnowił kom-

plety czcionek, które otrzymał w spadku po poprzedniku i ulepszył część z nich,
na przykład dodając do Wietorowskiej kursywy pochyłe wersaliki. Dowodem na

storii, zaszczytny tytuł architypografa. Jego znajomość z Janem Kochanowskim oraz
stwa postaciami – zaowocowała powstaniem książki Nowy karakter polski…8.

Nowy karakter polski… jako próba
modyfikacji systemu zapisu9

W

historii projektowania dokonywano wielu prób modyfikacji,

czy też stworzenia na nowo systemu zapisu alfabetu łacińskie-

go. W czasach modernizmu wielu typografów podejmowało

próby zerwania z tradycjami typograficznymi i stworzenia alfabetu na nowo.

działalność odlewniczą Andrysowicza są liczne zmiany w zapisie języka polskiego

tymi samymi krojami, na przestrzeni lat w różnych drukach. W tym czasie prace

5.

J. Januszowski, Nowy karakter polski Z drukárnie Lázárzowéy: y Orthographia polska: Jana
Kochanowskiego. Jeº M. P. Łukasza Gornickieº, etc. etc. Jana Januszowskiego, Kraków 1594

6.

A. Tomaszewski, op. cit., s. 109-111
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7.

Ibidem, s. 25-26

8.

Ibidem, s. 63 – 65

9.

Cały rozdział pisany na podstawie: A. Birkenmajer, Typograficzny zasób drukarni Akademji Zamojskiej w roku 1617, Kraków 1936 oraz Drukarze dawnej Polski od XV do XVIII wieku, t. 1: Małopolska,
cz. 1: Wiek XV-XVI, red. A. Kawecka-Gryczowa, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1983
s. 69 – 99
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Miało to swoje źródło w przekonaniu, iż nowa, inna epoka wymaga równie no-

dochodzenia do obecnej formy zapisu znaków diakrytycznych trwał dziesiątki,

wych, radykalnych zmian, które miałyby uczynić ludzkie życie lepszym. W 1928

lub nawet setki lat.

W swoim traktacie mówi o tym, że trzymanie się pism narodowych, takich jak np.

Nowy karakter polski… był jedną z pierwszych prób zunifikowania systemu zapisu

przyszłości jest pismo łacińskie, które wymaga zmian, dzięki którym zostanie do-

jedynie traktatem na temat polskiej ortografii – wszystkie teksty w niej zawarte,

roku Jan Tschichold, niemiecki typograf i teoretyk opublikował Nową Typografię.
fraktura czy rosyjska cyrylica jest krokiem wstecz, a międzynarodowym pismem

stosowane do warunków gospodarczych epoki nowożytnej i będzie mogło dorów-

nać technicznym wytworom współczesności, czy wręcz przyszłości. Takie postulaty jak Tschicholda, zapoczątkowały erę pism bezszeryfowych, geometrycznych.

Polską odpowiedzią na panujące w pierwszej połowie XX wieku modernistyczne

nastroje był radykalny w swoich założeniach projekt pisma automatycznego,

języka polskiego. Wyjątkowość tej publikacji, polegała na tym, iż nie była ona
zostały złożone nowym, autorskim systemem. W owym czasie panowała duża

swoboda i dowolność w zapisie dźwięków i żaden zunifikowany system w zasadzie nie istniał. Januszowski zmierzył się zatem z problemem zapisu głosek

języka polskiego, za pomocą znaków stworzonych dla łaciny. Zaprojektowany

przez niego krój był niewątpliwie realizacją bardzo szlachetną w swych zało-

autorstwa Władysława Strzemińskiego, z 1930 roku. Nowe litery zaprojektowane

żeniach – autor chciał jak sam pisze „ojczyźnie swej darować rzecz potrzebną

uproszczonymi wersjami, zbudowanymi z charakterystycznych dla danych liter

niego traktowana jako inwestycja finansowa, która miałaby się zwrócić, lecz

przez Strzemińskiego miały na celu zastąpienie tradycyjnych znaków alfabetu ich

kierunków i łuków. Pojedyncze litery kroju nie były czytelne – dopiero zestawie-

nie ich z innymi znakami z systemu zaczynało przypominać tekst, nadal pozo-

i ozdobną; krój polski, własny, nie niemiecki”. Całość projektu nie była przez
raczej jako działanie dla dobra ojczyzny.

stający na granicy czytelności. Krój Strzemińskiego nie został przyjęty entuzja-

W swojej drukarni Januszowski konsekwentnie stosował ustalony przez siebie

Frankowskich ze studia Fontarte, krój przyjął nazwę Komunikat10. Z perspektywy

pozycji nie był dla niego zadowalający. Swoje rozważania na temat ortografii

graficzne. Siłą rzeczy nie wchodzą do użytku codziennego, gdyż wymagałoby to

Augusta. Utrzymywał korespondencję z Janem Kochanowskim oraz Janem

stycznie. Wiele lat później po digitalizacji dokonanej przez Artura i Magdalenę

czasu takie założenia jak te zawarte w Komunikacie traktuje się jako ciekawostki

zmiany przyzwyczajeń i nauki nowego systemu zapisu od wszystkich odbiorców.
Inną kwestią są historyczne przekształcenia i próby zapisu poszczególnych

głosek, wychodzących poza podstawowy łaciński zestaw, w różnych językach

narodowych. I tak na przykład dawniej litera s, zapisywana na początku lub

w środku słowa, nie przypominała swojej obecnej formy – zapisywano ją bardziej jako f bez poprzecznej belki. Miało to swoje źródło w sposobie zapisu

greckiej litery sigma. W przypadku większości języków europejskich proces

system zapisu, jednak widać, że zestaw znaków, który miał ówcześnie do dys-

i typografii polskiej rozpoczął prawdopodobnie jeszcze za życia króla Zygmunta

Zamoyskim, kanclerzem i hetmanem koronnym. Od tego ostatniego Januszowski
otrzymał rękopis ortografii polskiej, autorstwa Kochanowskiego, co – wraz ze
spotkaniem z Łukaszem Górnickim, który również spisał swoją wersję ortografii

i przekazał ją Januszowskiemu – było ostatecznym powodem rozpoczęcia prac
nad Nowym karakterem polskim….

Czcionki i matryce swojego kroju Januszowski wykonał we współpracy z Konradem

Forsterem. Odlane zostały w dwóch odmianach – prostej i pochyłej. Pierwsza

z nich stanowi rodzaj połączenia niemieckiej fraktury (teksty polskie zwycza-

jowo składane były gotykiem) oraz pisma ręcznego, inspirowanego własnym

pismem autora, z czasów pracy na dworze królewskim. Odmiana prosta praw10. A. Szydłowska, M. Misiak, Paneuropa, Kometa, Hel. Szkice z historii projektowania liter w Polsce,
Kraków 2015, s. 68-74
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dopodobnie powstała jako pierwsza, przed ukośną. Na pewnym etapie prac

musieli ją oglądać zarówno Łukasz Górnicki (po tym wydarzeniu spisał swoją

13

ortografię) oraz Szymon Szymonowic, który wraz z hetmanem Zamoyskim

pracował wówczas nad wyposażeniem drukarni Akademii Zamojskiej.

Szymonowic po obejrzeniu karakteru prostego zasugerował by go „na włoski raczej odmienić”, co mogło być przyczyną dla powstania wersji ukośnej.

Według Birkenmajera (Typograficzny zasób Akademii Zamojskiej…) wypowiedź
Szymonowica można traktować dwojako – termin włoski, czyli italique mógł

oznaczać czcionkę kursywną, lub określać charakter (włoski czyli bliższy

antykwie niż frakturze). Birkenmajer sugeruje, iż mało prawdopodobnym

jest, aby doskonale obeznany ze sztuką drukarską i ówczesnymi trendami

Szymonowic zalecał Januszowskiemu czcionkę kursywną do składu ciągłego
tekstu. Raczej chodziło mu o włoski, antykwowy, charakter pisma. Istotnie

karakter ukośny nosi cechy antykwy; jest zdecydowanie inspirowany zachod-

nimi wzorcami, takimi jak np. kroje Granjona, jednak trudno jest prześledzić, czy jej pochylenie jest zabiegiem celowym, czy też omylnie zrozumianą
sugestią Szymonowica.

☞ Il. 1 (po prawej) – Fragment broszury z 1594 roku. Tekst Kochanowskiego
złożony karakterem prostym; Januszowskiego ukośnym.

Publikacja z 1594 roku. zbudowana jest na zasadzie elementarza – przy każdej

literze umieszczono najpierw fragment rozprawy Kochanowskiego, złożony

karakterem prostym, a następnie komentarz Januszowskiego, z uwzględ-

nieniem założeń Górnickiego, złożony karakterem ukośnym. Formalnym
trzonem pracy stało się kilkanaście ligatur, specjalnie opracowanych na

podstawie częstotliwości pojawiania się w języku polskim par liter, jak na
przykład ch, dz, dź, rz, cz. Takie rozwiązanie pozwalało na szybszy i bardziej

ekonomiczny skład tekstu. Ligatury nie były już wtedy nowym sposobem na

zaoszczędzenie ołowiu i papieru, jednak te Januszowskiego charakteryzują
się specjalnym projektem dla języka polskiego. Karakter prosty składał się

z dużo większej ilości znaków niż ukośny, ze względu na zawiłość ortografii

Kochanowskiego. Januszowski, aby oddać wszystkie jego idee, musiał odlać
niespotykane wcześniej znaki – np. dwojakie r z pętelką u dołu, lub podwójne
z, jedno w drugim.
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☞ Il. 2 – r z pętelką, według ortgrafii Kochanowskiego miało służyć do zapisu

☞ Il. 3 – marginalia Biblii Jakuba, złożone nowym karakterem ukośnym, wiel-

Początkowo dla nowego karakteru zostały wykonane matryce w jednej tyl-

Propozycje Januszowskiego okazały się zbyt ekstrawaganckie i daleko posunięte

Januszowski sam pisał że „trzeba było iescze sześciorga pism drugich (inszych

polskie czcionki nie znalazły szerszego zastosowania, zwłaszcza prosta odmiana.

współczesnego rz; obok propozycja Górnickiego, do zapisu współczesnego ż

ko wielkości – 5,8 mm (czyli ok. 16 pt), zapewne z powodów finansowych.

nie wspominając): więtszych, śrzednich, mnieyszych; a nawet y te same nie

są ieszcze, iako bydź miały, tak wyprawne. Ale, iako się rzekło, trudno na

morze bez wiosła, a też na świecie rzeczy nie zrazu zwykły do swej przycho-

kości 4,3 mm

jak na swoje czasy. Przedsięwzięcie mocno nadwyrężyło budżet drukarni, a nowe

Mimo uznania i zaszczytów Januszowskiemu nie udało się utrwalić swojej pozycji

materialnej. Wiadomo o licznych długach, jakie miał między innymi u znanego filologa Andrzeja Patrycego Nideckiego, czy u wdowy po Józefie Wosczynie

dzić perfectiiey”. W późniejszym okresie odlano jeszcze dodatkowe wielko-

z Jędrzejowa. Podczas zarazy w Krakowie, w sierpniu 1601 roku drukarz stra-

komplety matryc i punconów do odlewu wszystkich odmian, w wielkościach

przez niego pod koniec tego roku święceń kapłańskich11. Drukarnia zakończyła

łu – 5,8 mm. Dwie najniższe nie zostały wówczas jeszcze odlane. Szczegółowe

przeniesiona do drukarni Akademickiej w Zamościu oraz do innych drukarni

szej części pracy. Poza dodatkowymi wielkościami z Zamościa, jest jeszcze

krótkich tekstów i stron tytułowych. Około 1604 – 1605 roku drukarnią Łazarzową

ści. W inwentarzu czcionek Akademii Zamojskiej z 1617 roku widnieją trzy

niższych niż pierwowzór, odpowiednio 4,7 mm i 3,5 mm, oraz do orygina-

porównanie wzorów zamojskich, z tymi z broszury z 1594 roku opiszę w daljeden ciekawy przykład, z wydanej w Oficynie Łazarzowej Biblii Jakuba

Wujka. Marginalia są w niej złożone dwiema różnymi kursywami, w tym

cił żonę, córki oraz jednego syna, co prawdopodobnie było powodem przyjęcia
swoją działalność na początku XVII wieku. Znacząca część jej zasobów została

krakowskich, jednak nowy karakter służył w nich zazwyczaj tylko do składania

w imieniu Januszowskiego zarządzał dzierżawca, Bazyli Skalski. Następnie w latach

nowym karakterem ukośnym, wielkości 4,3 mm, co oznacza, iż Januszowski

wykonał co najmniej cztery różne wielkości matryc do swojego kroju.
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11.

Drukarze dawnej Polski…, op. cit., s. 71-72
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1605-1606 stała się własnością Macieja Jędrzejowczyka, który z czasem zarzucił

podpisywanie powstałych tam druków nazwą Oficyna Łazarzowa12. W 1609 roku

zakończył się proces przenoszenia dworu królewskiego do Warszawy, która stała

się tym samym stolicą Polski. Fakt ten nie pozostał bez znaczenia dla krakowskich

środowisk drukarskich.

Januszowski zmarł w 1613 roku. Propozycja czcionek z Nowego karakteru… nie zyskała w zasadzie żadnej popularności. Był to jeden z bezpośrednich powodów,

dla których zdecydowałam się sięgnąć do wzorów z 1594 roku i podjąć próbę ich
cyfrowego odtworzenia.

☞ Il. 4 (po prawej) – nowy karakter ukośny w drukach Akademii Zamojskiej.
Przykład użycia ozdobnych wersalików, nieobecnych w broszurze z 1594 roku

☞ Il. 5 (powyżej) – nowy karakter ukośny w tytułach rozdziałów książki
Zwierciadło Korony Polskiej urazy ciężkie i utrapienia wielkie, które ponosi od Żydów,
wydanej w 1618 roku, w drukarni Macieia Jędrzeiowczyka w Krakowie

Wprowadzenie do digitalizacji. Założenia
projektowe procesu digitalizacji Nowego
karakteru polskiego…, badania wstępne

D

igitalizacja to w znaczeniu ogólnym przetwarzanie danych analogowych do postaci cyfrowej. Zawężając definicję do projektowa-

nia krojów pism, możemy przyjąć, że digitalizacja jest „procesem

12. S. Bandtkie, Historya Drukarn Krakowskich, od zaprowadzenia drukow do tego Miasta az do czasow
naszych, Wiadomoscia o Wynalezieniu Sztuki Drukarskiey Poprzedzona, Kraków 1815, s. 392-399
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cyfrowej rekonstrukcji narysowanych na papierze form za pomocą ścieżek, składających się z odcinków (segmentów) prostej i krzywej. Najpowszechniejszym

sposobem rysowania ścieżek w programach komputerowych są krzywe Beziera,

stosowane w programach takich jak Illustrator czy Photoshop oraz w specjalistycz-

nych programach do rysowania znaków i edycji fontów”13.

Powyższa definicja zostawia otwarte pole jeżeli chodzi o źródło digitalizowanego

do siebie krojów, które na pierwszy rzut oka wydają się być identyczne, jed-

nak odróżniają je małe detale, które dadzą o sobie znać dopiero w dużym
powiększeniu.

Wybierając polskie źródło, o którym wiadomo, że zostało zaprojektowane specjalnie na polskie potrzeby, kwestia poszukiwania ewentualnych powstałych już

cyfrowych wersji, jest w pewnym stopniu ułatwiona. W czasie, w którym powstał,

kroju. Możemy digitalizować zarówno autorski rysunek liter, jak i dokonać rewi-

Nowy karakter… nie zyskał zbyt dużego rozgłosu. Drukarnia Januszowskiego upa-

czy starodrukach. Decyzje związane z założeniami formalnymi projektu kroju

w Zamościu. Nie dotarłam do żadnych informacji, które świadczyłyby o tym,

talizacji zapomnianego kroju, odnalezionego we wzornikach pism drukarskich,

dła, natomiast jej czcionki trafiły przede wszystkim do drukarni Akademickiej

są indywidualną sprawą projektanta lub wynikają z charakteru realizowanego

że matryce, lub czcionki w jakiejkolwiek formie miałyby zachować się do dnia

określonych zasad pisowni i konstrukcji liter w danych alfabetach, jest skrajnie

współczesnych zecerni. Założyłam zatem, iż jedynym istniejącym źródłem, z któ-

zlecenia. Jednak należy pamiętać, że dziedzina ta, ze względu na istnienie jasno
konserwatywna14.

Wybierając źródło inspiracji, lub materiał do cyfryzowania, należy na początek zbadać kwestię praw autorskich, a po upewnieniu się, że nikt takowych

nie posiada, prześledzić ewentualne inne, dokonane wcześniej cyfryzacje.

W projektowaniu krojów kwestie związane z prawem autorskim są niezwy-

dzisiejszego. Nie spotkałam się z tym krojem również w żadnym z wzorników

rego można korzystać w procesie cyfryzacji i które się zachowało do dziś, są
odbitki z epoki.

Na podstawie tych odbitek powstały dwie znane mi cyfryzacje – krój FA Karakter

autorstwa Artura Frankowskiego (aktualnie niedystrybuowany oraz niedostępny

do wglądu w internecie), oraz krój Pawła Osiala, stworzony na własne potrzeby

kle trudne, ze względu na specyfikę tej dziedziny. Przykładowo w alfabecie

wydawnicze. O propozycji Artura Frankowskiego możemy przeczytać w wy-

kładnie 26, myśląc o wersalikach i literach tekstowych – 52). Na przestrzeni

zaprojektował Artur Frankowski (FA Karakter)…[ma] tylko odmianę prostą, a nie

łacińskim posługujemy się określonym zestawem znaków podstawowych (do-

wiadzie Rafała Sylwestra Świątka z Andrzejem Tomaszewskim: „font [który]

jednej litery – np. a projektant może zastosować wiele różnych krzywizn.

„ukośną” (jak mawiał Jan Januszowski, twórca pisma), i jest zrobiony celowo

o dużym lub małym kontraście, z dużą lub małą ilością detalu, jednak za-

Obydwie propozycje stanowią dosłowną digitalizację oryginału, z zachowaniem

Ta sama litera a może być bardziej szeroka lub wąska, wysoka lub niska,
wsze swoim kształtem będzie ona nawiązywała do archetypu litery a. Z tego

powodu łatwo jest, nawet rysując coś z głowy, powtórzyć kształt, który został
już wcześniej przez kogoś zaprojektowany. Istnieje obecnie dużo podobnych

zgrzebnie i nierówno, aby udawać odbitkę na czerpanym, nierównym papierze”15.
cech właściwych dla odbitki drukarskiej (zalania, czy też niedobicia), dzięki

czemu teksty złożone nimi cyfrowo, imitują druk zecerski. Aby nie powtarzać

zrealizowanej już pracy, zdecydowałam się na wykonanie rysunku liter od zera,
oczyszczając go z nierówności, starając się niejako odtworzyć oryginalne cięcia

wykonane przez grawera punconów.
13. J. Scaglione, L. Meseguer, C. Henestrosa, Jak projektować kroje pisma. Od szkicu do ekranu, Kraków
2013, s. 62
14. Ibidem. s. 15
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15. R. Świątek, Rozmowa z Andrzejem T., spotkanie drugie, http://rafal.towarzysze.com/tag/nowy-karakter-polski/ dostęp 06.05.17
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Proces projektowy – od odbitki
do kroju cyfrowego

U

podstaw mojego procesu projektowego związanego z Nowym

oznaczoną numerem 7. Fakt ten poza widoczną naocznie zbieżnością liter potwierdza również zapis, mówiący o tym iż puncony do wersalików obydwu krojów, były

przechowywane w jednym i tym samym słoju. Porównując zamojskie wersaliki
nowego karakteru ukośnego, z tymi opublikowanymi w 1594 łatwo zauważyć, że

karakterem… leżała chęć zmierzenia się z rysunkiem litery dzie-

w pierwotnej wersji część ozdobnych liter nie występuje. Nie wiadomo, jak liczny

Garamonda, czyli klasycznej antykwy. Przeszukując materiały z epoki współcze-

w swojej broszurze na zasadzie kompletnego wzronika, a raczej na zasadzie alfabe-

na swój eklektyzm a jednocześnie bardzo wyrazisty rytm, wydał mi się niezwy-

później, na przykład przy okazji transakcji z Akademią Zamojską.

łowej, przeznaczonej do dłuższego składu, pozostającej w typie

snej twórcy owej czcionki, trafiłam na Nowy karakter polski…, który ze względu

kle ciekawy. Stronnice broszury Januszowskiego, złożone karakterem ukośnym

był dokładnie pierwszy zestaw czcionek Januszowskiego, gdyż nie publikuje ich
tu, w znaczeniu ortografii. Możliwe, że ozdobne wersje znaków zostały wykonane

odznaczają się bardzo równomierną szarością tekstu, jednak nie są pozbawione

pewnych błędów optycznych. Rysunek niektórych liter posiada pewne ułomno-

ści – np. małe w złożone z dwóch liter v co zwyczajowo stosuje się jedynie do
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wersalikowego W. Tego typu cechy, będące spowodowane prawdopodobnie nie-

wiedzą, lub zbyt małym doświadczeniem Januszowskiego postanowiłam zachować,
modyfikując jednak tak, aby ich czytelność była większa aby i nie przyciągały
negatywnej uwagi w tekście.
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☞ Il. 6, 7 – minuskułowe w w antykwie; minuskułowe z w karakterze ukońsnym –
warto zaznaczyć iż jest to litera bez wydłużenia dolnego – całość mieści się w tzw.
wysokości x. Takie z jest przejęte z kursywnej bastardy16

R

Q

S

T

U

V

W

We wzorniku zamojskim można zauważyć ciekawą prawidłowość – karakter

ukośny, oznaczony numerem 10 ma identyczny zestaw wersalików z kursywą,

Z

☞ Il. 8 – porównanie wersalików użytych w broszurze z 1594 roku (góra) z wzor16. M. Juda, Pismo drukowane w Polsce XV-XVIII wieku, Lublin 2001, s. 170
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nikiem karakteru ukośnego z Akademii Zamojskiej z 1617 roku (dół)
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☞ Il. 9, 10 (po lewej, od góry) – porównanie 2 kursyw z wzornika drukarni

Akademii Zamojskiej – u góry pismo nr. 10, karakter ukośny, na dole pismo nr 7

nazwane kursywą wielkiego szwabacheru / kursywą gros-text. Uwagę zwracają identyczne dla obu kursyw wersaliki

☞ Il. 11 (po lewej, trzecia od góry) – karakter prosty, zestaw ze wzornika drukarni

Akademii Zamojskiej

☞ Il. 12 (po lewej, na dole) – Mytel Polski (fraktura używana w składzie Nowego
karakteru...) ze wzornika drukarni Akademii Zamojskiej

Z obydwu krojów zaprojektowanych przez Januszowkiego, moją szczególną uwa-

gę zwrócił karakter ukośny. Z dzisiejszej perspektywy jest krojem, który z po-

wodzeniem może być kursywą, jednak prosta odmiana zbyt mocno odbiega od

typowej, dziełowej antykwy. Z tego względu zdecydowałam się skupić jedynie na

ukośnej odmianie, natomiast wzory do antykwy zaczerpnąć z tej, używanej przez

Januszowskiego na wstępie Nowego karakteru polskiego….

☞ Il. 13 – antykwa ze wstępu do Nowego karakteru polskiego…
Swoją pracę rozpoczęłam od skanów fotoprzedruku broszury, wykonanego

w 1980 roku w Poznaniu. Wysokiej rozdzielczości skany następnie wydrukowałam w dużym powiększeniu, aby móc wykonywać na nich szkice koncepcyjne.

Podstawowym założeniem było wykonanie wektorowych rysunków liter, z zachowaniem charakteru oryginału. Głównym problemem przy podejmowaniu

decyzji związanych z kształtem liter, był fakt, że odbitki którymi dysponowałam

zostały wykonane w wielkości około 16 punktów. W tej skali detal litery pozostaje

24
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nieczytelny, widać jedynie ogólny kształt i proporcje litery. Dodatkowo część ze

Poza ostrymi podcięciami w detalach, zdecydowałam się zachować miękki cha-

jest najbardziej zbliżona do rysunku właściwego matrycy.

kami charakterystycznymi, które pozwalają zbudować kolejne litery. Na pod-

znaków jest zatłoczona, część niedobita, trudno jest określić która wersja litery

Prace rozpoczęłam od ustalenia rysunku karakteru ukośnego. Jego litery charakteryzują się powtarzalnym rytmem, wszelkie zaokrąglenia jak np. w literze a czy

o są wypłaszczone, w związku z czym ich kształty zbliżone są bardziej do kwa-

dratu niż koła. Decyzje związane z detalami – np. wyglądem szeryfów górnych

rakter kroju, wynikający z odbitek. Pierwsze znaki, które narysowałam były znastawie litery n można narysować takie znaki jak u, m, h, r), litery l – wydłużenia

górne, o – okrągłe elementy liter i p – wydłużenia dolne). Następnie przystąpi-

łam do rysunku tych samych liter w odmianie prostej, zachowując detale, które

wstępnie ustaliłam dla kursywy.

i dolnych są zupełnie autorską propozycją, gdyż materiał wyjściowy nie dostarcza
o nich żadnych informacji, poza ich przybliżonym kierunkiem.

☞ Il. 14 – porównanie odbitki z moją propozycją rysunku znaków. Kształt gór-

nego szeryfa w d został odciążony, poprzez delikatną zmianę kierunku i większe wcięcie

☞ Il. 15 – zbliżenie na dolny szeryf litery d

26

☞ Il. 16 – 1 wers – odbitki z 1594 roku; 2 – moja propozycja kursywy; 3 – moja
propozycja odmiany prostej

27

Posiadając zestaw charakterystyczny dla całego kroju, przystąpiłam do projekto-

Rysunek litery y pozwolił mi na zaprojektowanie j. Po narysowaniu obydwu

nie kształtów względem oryginału. Przykładowo litera y w kursywie, w oryginale,

z wydłużeniami dolnymi.

wania pozostałych liter tekstowych. Wymagało to podjęcia kilku decyzji o zmiama bardzo interesujący i nietypowy rysunek, jednak w dłuższym składzie jej

liter zmieniłam rysunek g, aby bardziej nawiązywał do istniejących już znaków

kształt powoduje powstawanie zbyt dużych dziur w tekście.

☞ Il. 17 – Porównanie oryginału litery y z moją propozycją
Podobnie litera w – jej konstrukcja w oryginale wynika z połączenia pionowej
laski z literą n, jednak aby poprawić jej czytelność, powiększyłam górne światło

☞ Il. 19
Dodatkowo małe g w kursywie otrzymało odmienione zakończenie górne, po

prawej stronie, aby stylistycznie nawiązywało do litery a. Niektóre z odbitek

a sugerują podobny kształt, który zdecydowałam się uwydatnić, aby litera posia-

wewnętrzne, po lewej stronie.

dała bardziej zbalansowane światło po prawej stronie, nie będąc przy tym zbyt

☞ Il. 18 – porównanie oryginału litery w z moją propozycją

☞ Il. 20

ciężką optycznie.
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Moment wejścia dolnej części łuku w stem w literze a został nieznacznie zmniejszony, aby zachować podobieństwo tego elementu z jednakowymi w literach

b, d, p, q i g.

ABCDEFGHIJ
KLMNOPQR
STUVWXYZ

☞ Il. 21
Projekt wersalików w kursywie był problematyczny, ze względu na różne zachowane wersje w odbitkach, na przestrzeni lat. Długo zastanawiałam się nad tym,
czy powinnam rozszerzać zestaw z 1594 roku o ozdobne wersje dużych liter, czy

zachować to, co Januszowski zaprojektował pierwotnie. Finalnie zdecydowałam

się na trzy zestawy – jeden podstawowy i dwa ozdobne. Taki zabieg wymagał

przeorganizowania oryginału, gdyż Januszowski nie stosował tych wersji konsekwentnie – ozdobne wersaliki mieszały się w tekście z tymi oszczędnymi.

Poniższy zestaw pokazuje moje rozwiązanie kwestii wersalików, z zaznaczeniem,
które z liter zostały zaprojektowane od podstaw.

☞ Il. 22 (po prawej) – pierwsza kolumna pokazuje podstawowy zestaw znaków
w moim kroju, druga i trzecia to zestawy stylistyczne, opcjonalne. Zielonymi

ABCDEFGHIJ
K LMN P Q R
TUWZ

kropkami zostały oznaczone wersaliki, które występują w broszurze z 1594 roku,
czarnymi te ze wzornika drukarni Akademii Zamojskiej z 1617 roku, zaś szare

to litery, które doprojektowałam na podstawie istniejących, tak aby w logicz-

ny sposób uzupełnić zestaw. Litery U oraz V były ówcześnie używane w od-

wrotny sposób. To, co dziś czytamy jako V było stosowane jako U, natomiast

ozdobne U z drugiej kolumny, było używane do zapisu V. Zdecydowałam się

odwrócić oryginalny zapis, aby dostosować go do dzisiejszych standardów.

EJKNRZ

Zdecydowałam się również zmienić oryginalny rysunek litery W z podstawowego zestawu znaków.
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Jak widać powyżej, część wersalików wymagała zaprojektowania ich od nowa.

Podobnie jak w przypadku podstawowego zestawu, również zestawy ozdobne

dwóch ozdobnych. W podstawowym zestawie brakowało niektórych liter, które

Podobnie jak Januszowski, część swoich propozycji, np. ozdobne H (a dokładnie

Zdecydowałam się na zbudowanie oszczędnego, podstawowego zestawu oraz

występowały jako ozdobne. Aby uzupełnić tę lukę pozbawiłam te znaki ozdobnych zakończeń, zastępując je szeryfami przejętymi z litery I.

wymagały stworzenia części znaków od nowa, bazując na tych już istniejących.
jego prawą stronę) oparłam w pewnym stopniu na kursywie Granjona17.

☞ Il. 25 – po prawej moja propozycja ozdobnego H oparta na kursywie Granjona

– po lewej italic kroju Adobe Garamond Pro. Kursywę dla antykwy Garamonda
stanowi w tym kroju zdigitalizowana wersja Granjona. Prawa część litery mojego

projektu jest podobna stylistycznie, jednak została skrócona do podstawowej

☞ Il. 23 – pierwsza ilustracja pokazuje zestaw podstawowych wersalików, doprojektowanych na podstawie litery I. Poniżej zbliżenie na detal

Litery T i Q w podstawowym zestawie, zostały zaprojektowane tak, aby zachować
charakter całości kroju.

wysokości wersalików, oraz zakończona w ostry sposób, aby nawiązywać do pozostałych zakończeń po lewej stronie

Aby zachować konsekwencję w pojawianiu się ozdobnych zakończeń, wychodzą-

cych do linii wydłużeń dolnych – jak np. w istniejących już N, Z czy Q – dopro-

jektowałam litery K i R (ilustracja poniżej).

☞ Il. 26
Il. 24
17. M. Juda, Pismo drukowane, op. cit., s. 213
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Zastosowanie tego typu zakończeń stwarzało problem, związany ich połączeniem

W takiej formie litera R zachowuje swój oryginalny wygląd z 1594 roku. Pozostałe

lub „Ryba”

niej strony.

z literami tekstowymi posiadającymi wydłużenia dolne, jak np. słowo „Krynica”

wersaliki są autorską propozycją. Poniżej rozwiązanie problemu z poprzed-

☞ Il. 27

☞ Il. 29

Rozwiązaniem problemu było zaprojektowanie drugiego zestawu ozdobnego,

W drugim zestawie ozdobnym pojawiło się również E oparte na odwróconej

z krótkimi zakończeniami ozdobnymi po prawej stronie. Q jako litera, która

prawdopodobnie nie wystąpi w tekście w takiej konfiguracji, nie otrzymała trzeciej wersji. Dodatkowym powodem była już i tak stosunkowo ozdobna wersja

podstawowa, którą można z powodzeniem łączyć z literami tekstowymi mającymi

wydłużenia dolne.

trójce, oraz przekreślone długie J, obydwa z wzornika zamojskiego.

Kolejnym etapem pracy po narysowaniu podstawowych znaków (wersalików
i minuskuły), był projekt znaków diakrytycznych. Podobnie jak w przypadku

ogólnego rysunku detali, oryginały odbitek dają o nich bardzo mgliste pojęcie.

Ponadto większa część współczesnych znaków diakrytycznych dla łacińskich

języków nie była wówczas w użyciu, zatem należało je zaprojektować również od

podstaw, zachowując charakter narysowanych już elementów kroju. Niektóre

z zastanych układów znaków diakrytycznych zdecydowałam się zachować, do-

konując jedynie drobnych korekt optycznych. Przykładowo w tekstowym i oraz

j pozostawiłam przesunięcie kropki w lewą stronę względem osi litery. W ramach

korekty optycznej kropkę przesunęłam nieznacznie w prawo, aby w mniejszych

☞ Il. 28

tekstach nie było wątpliwości, do której litery przynależy.
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Pozostałe znaki diakrytyczne zostały zaprojektowane tak, aby stylistycznie były

spójne z resztą kroju. Znaki takie jak acute, grave, circumflex i caron otrzymały

ostre podcięcia na zakończeniach, oraz lekkie wygięcia w połowie znaku.

☞ Il. 32
Breve, ring oraz tylda swój kształt czerpią z kontrastu i łagodnych podcięć w owalnych literach kroju.

☞ Il. 30
Podobnie ogonek – mimo niewielkiej czytelności znaku na oryginalnych odbitkach, postanowiłam zachować jego dość cieżki charakter, powtarzający łuki

z takich liter jak e czy o.

☞ Il. 33
Dodatkowo wszystkie górne diakrytyki zaprojektowane zostały w dwóch wersjach – odpowiednio dla wersalików i liter tekstowych. W wersalikach są szersze

i niższe, niż w literach tekstowych. Zabieg ten stosuje się, aby uzyskać jednolite

światło i interlinię w tekście, oraz by znaki diakrytyczne w wersalikach nie pokrywały się z wydłużeniami dolnymi poprzedzającego wiersza tekstu.

☞ Il. 31

☞ Il. 34
Lazarus Italic 1.8 - 420 pt
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Podobnie w przypadku znaków interpunkcyjnych i cyfr – ich projekt został

wykonany od podstaw w komputerze, z minimalnym tylko oparciem na oryginalnych odbitkach (np. mono-linearne, okrągłe nawiasy, znak zapytania).

poświęcona zagadnieniu wykorzystywania istniejących już obiektów w sztuce18.

Można było na niej zobaczyć kolaże Goshki Macugi, wykorzystujące fotografie

i materiały prasowe, czy monumentalną Fontannę światła Ai Weiwei’a, będącą
kryształową konstrukcją, kojarzącą się z żyrandolem, która w swej formie była

kopią niezrealizowanego założenia Pomnika Trzeciej Międzynarodówki Władimira

Tatlina. Odwołania czy nawiązania w sztuce wykorzystywane są przez artystów

w różnych celach. Dzieło bazujące na innym, już istniejącym – o ile nie jest dosłowną kopią lub falsyfikatem, zazwyczaj nabiera własnych cech, odróżniających

je od oryginału. Odczucia związane z recyklingiem dzieł sztuki i kultury mogą

być różne. Od pozytywnych – artyści dokonujący zawłaszczenia prac silnie za-

korzenionych w świadomości odbiorców sztuki, składają prekursorom pewnego

rodzaju hołd, wyraz szacunku, lub przeprowadzają z nimi dialog, celem wyrażenia swoich poglądów; po negatywne – pytania o kwestie prawno-autorskie, czy

o wartość dzieła sztuki – czy nie utraci ono swojej rangi poprzez wielokrotne

przetwarzanie i ponowne wykorzystywanie19.
☞ Il. 35

W projektowaniu krojów pism związek każdych kolejnych, nowych krojów z ich

W przyszłości, aby krój spełniał założenia klasycznej triady, należałoby dodać

Proces projektowy charakteryzuje się obudowywaniem pewnego istniejącego

stu mogłoby być również przerysowanie karakteru prostego i używanie go jako

nowym krojem w danym skrypcie – np. łacińskim, jest pracą odtwórczą, gdyż

do niego również odmianę bold. Ciekawym rozwiązaniem na wyróżnienie tek-

prostego italika (tzw. upright italic).

poprzednikami jest jeszcze większy niż w pozostałych sztukach wizualnych.

wzoru, archetypu litery w autorskie założenia. Co za tym idzie, każda praca nad

dąży do takiego przedstawienia litery, by była ona czytelna dla grona jego przyszłych użytkowników i odbiorców. Jeżeli dodatkowo założeniem projektowym,

tak jak w moim przypadku, jest digitalizacja starego wzoru – aspekt odtwórczy

Zakończenie

jest spotęgowany. Poza dążeniem do zachowania czytelności, dąży się również

Z

materiale, który nie dostarcza wyczerpujących informacji na temat detali lub nie

do jak najwierniejszego odtworzenia cech pierwowzoru. Mimo to, pracując na

apożyczenia, zawłaszczenia i nawiązania zdarzają się wielokrotnie

w dziejach sztuki. Znane są przykłady wykorzystania fragmentów lub
całości prac jednego artysty przez innego – Fernand Leger w obrazie

Mona Lisa z kluczami z 1930 roku, podobnie jak Fernando Botero w 1977 roku,
wykorzystują wizerunek Mony Lisy Leonarda da Vinci. W 2015 roku, w Narodowej

Galerii Sztuki Zachęta miała miejsce wystawa Kanibalizm? O zawłaszczeniach w sztuce,

38

18. Zachęta – Narodowa Galeria Sztuki, Kanibalizm? O zawłaszczeniach w sztuce, https://zacheta.art.pl/
pl/wystawy/kanibalizm, dostęp: 06.05.17
19.

J. Paneth, Sztuka ze sztuki? Czyli o recyklingu w sztuce w związku z wystawą „Kanibalizm? O zawłaszczeniach w sztuce”, http://www.rozswietlamykulture.pl/reflektor/2015/05/14/sztuka-ze-sztuki-czyli-o-recyklingu-w-sztuce-w-zwiazku-z-wystawa-kanibalizm-o-zawlaszczeniach-w-sztuce/, dostęp:
06.05.17
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posiada pełnego zestawu znaków, proces projektowy wymaga wielu twórczych,

❧ Bastarda / szwabacha – typ pisma gotyckiego (zob. pismo gotyckie).

le źródłowym, prawdopodbnie efekty pracy każdego z nich różniłyby się od siebie.

❧ Cancellaresca/pismo kancelaryjne – „rodzaj pisma odręcznego, na ogół wy-

Podobnie jak w wyżej omówionym przypadku recyklingu w sztukach wizualnych,

Wiele form pisma kancelaryjnego – choć nie wszystkie – ma charakter liter

autorskich decyzji. Gdyby kilku projektantów pracowało na tym samym materia-

w typografii można się do tego odnieść dwojako, jednak sprawa wydaje się być
nieco prostsza. Jeżeli nowy krój nosi cechy plagiatu, ma elementy dosłownie

posażonego w liczne ligatury oraz wygięte wydłużenia znacznych rozmiarów.
ozdobnych”22.

zaczerpnięte z istniejących już wzorów, posiadających prawa autosrkie, jest to

❧ Czcionka – „w drukarstwie tradycyjnym każdy z metalowych słupków, na

jest digitalizacja materiału, który takowych praw nie posiada, jest to działanie

fizycznie nie istnieją, póki nie zostaną wydrukowane, zamiast o czcionce mówi

adekwatnej do dzisiejszych czasów.

ale wizerunkiem konceptualnym, niematerialnym (materializuje się dopiero po

bez wątpienia naruszenie tych praw. Natomiast jeżeli tematem pracy projektanta

pozytywne, gdyż przyczynia się do zachowania dziedzictwa kulturowego w formie

których znajduje się odlany znak pisma”23. „W świecie cyfrowym, gdzie litery

się o glifie. Glif jest wizerunkiem abstrakcyjnego symbolu zwanego znakiem –

wydrukowaniu lub wyświetleniu na ekranie”24.

Słownik terminów

❧ Font – „w świecie cyfrowych pism drukarskich słowo font jest odpowiednikiem

garnituru pisma – oznacza albo zestaw glifów wszystkich znaków danej odmiany

Definicje opatrzone przypisami stanowią cytaty z podanych źródeł.

pisma, albo też cyfrową postać, w jakiej ten zestaw jest zapisany. Angielskie słowo
font oznacza zarówno komplet czcionek, jak i krój cyfrowy”25.

❧ Antykwa, pismo antykwowe, antykwa renesansowa – w znaczeniu ogólnym – „od-

❧ Fraktura – typ pisma gotyckiego (zob. pismo gotyckie).

pisma będąca w powszechnym użyciu, pozbawiona nachylenia i o normalnej (re-

❧ Giser – pracownik giserni.

dodaje się do określenia danego kroju, jako że jest to odmiana podstawowa czy

❧ Gisernia – „zakład przemysłowy, w którym odlewa się przedmioty z metalu;

grubości kreski, jakie z upodobaniem stosowali humaniści – kopiści i typogra-

z tych matryc”26.

miana prosta, normalna, zwykła; ang. roman, regular, normal. Odmiana rodziny
gularnej) grubości. Nadaje się najlepiej do składu tekstów ciągłych. Nazwy tej nie

też bazowa danej rodziny”20. „Historycznie – na ogół proste pismo o niewielkiej

fowie we Włoszech w XV i XVI wieku, w odróżnieniu od przeważnie grubszych

dział drukarni sporządzający matryce z form przygotowanych do druku i odlewy

pism gotyckich używanych w tekstach religijnych i prawnych. Pismo antykwowe

jest typograficznym odpowiednikiem stylu romańskiego w architekturze, tak jak

pisma gotyckie są porównywalne ze stylem gotyckim”21.

22. Ibidem
23. J. Scaglione, L. Meseguer, C. Henestrosa, op. cit., s. 138
24. R. Bringhurst, op. cit., s. 357

20. J. Scaglione, L. Meseguer, C. Henestrosa, op. cit., s. 138

25. Ibidem

21. R. Bringhurst, Elementarz stylu w typografii, Kraków 2013, s. 364

26. Słownik języka polskiego PWN, red. W. Doroszewski, Warszawa 1958–1969
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❧ Italik / kursywa – „pismo pochyłe. Odmiana pisma o kształcie i strukturze

❧ Majuskuła / wersalik – „w typografii zestaw wielkich liter alfabetu”32.

kojarzą się z szybkim pisaniem ręcznym”27.

❧ Minuskuła – „w typografii zestaw małych liter alfabetu”33.

❧ Karakter / krój pisma – „krój pisma (przestarzale karakter) to zestaw znaków

❧ Pismo gotyckie – „gotyk w typografii i gotyk w architekturze są tym samym:

się na przykład do kształtu szeryfów, prowadzenia kresek, proporcji majuskuły

Tak jak gotyckie budowle, pisma gotyckie mogą być masywne, lub też sprawiać

❧ Krój dziełowy – krój pisma przeznaczony do składu dłuższego tekstu,

rotunda, fraktura i bastarda. Istnieje między nimi wiele złożonych różnic, lecz

różniącej się od antykwy, o naturalnym nachyleniu i cechach płynności, które

pisma drukarskiego o określonych, spójnych cechach graficznych odnoszących
i minuskuły, rodzajów zdobień”28.

np. książek.

❧ Krzywe Beziera / wektory – „opracowany około 1960 roku system pozwalający na

tworzenie rysunków technicznych w projektowaniu aeronautycznym i samocho-

dowym. Nazwa została nadana na cześć Pierre’a Beziera, twórcy metody matema-

tycznego opisu krzywych, którą zaczęto z powodzeniem stosować w programach

projektowania wspomaganego komputerowo. W późniejszym okresie wynalazcy

PostScriptu, języka umożliwiającego rozwój wysokiej jakości druku z komputera,

wprowadzili metodę Beziera do tego języka, co pozwoliło na zapisywanie rysunków wektorowych”29. Technika rysunku wektorowego pozwala na skalowanie

wykonanego w niej rysunku w sposób bezstratny, jeżeli chodzi o jego jakość.
❧ Ligatura – „dwie litery (lub więcej) połączone w jeden znak pisma”30.

❧ Matryca – w typografii, metalowy, trwały prostopadłościan, służący do odlewa-

nia czcionki, w sposób precyzyjny i powtarzalny. Pierwszy prosty aparat do odle-

wania czcionki z matryc, został opracowany w 1450 roku przez Jana Gutenberga31.

ogólną nazwą różnorodnych form wywodzących się głownie z północy Europy.

wrażenie niezwykle lekkich. Często są wysokie, strzeliste, ale bywają też zaokrąglone. Do kategorii pism gotyckich należy tekstura, tekstura kwadratowa,

zwykle przynależność do określonego rodzaju można poznać po minuskuło-

wej literze o. W teksturze wygląda jak sześciokąt, we frakturze jest zazwyczaj
płaskie z lewej i wygięte z prawej strony. W bastardzie jest ostro zakończone

u góry i u dołu, z zaokrąglonymi brzuszkami po bokach. W rotundzie jest
owalne lub okrągłe”34.

❧ Puncon – „stalowy stempel, grawerowany ręcznie, służący do wykonania metalowej matrycy czcionki”35.

❧ Punkt typograficzny – „podstawowa jednostka miary typograficznej w systemie

dwunastkowym”36. „W tradycyjnym brytyjskim i amerykańskim systemie miar

punkt to jedna dwunasta pica, czyli 0,3515 mm lub 0,01383 cala. W zaokrągleniu na

cal przypadają 72 punkty, czyli 28,5 punktu na centymetr. W Europie kontynen-

talnej używany jest większy punkt – punkt Didota (jedna dwunasta cycera), który

wynosi 0,38 mm, czyli 0,01483 cala. W zaokrągleniu na centymetr przypada 26,5
punktu Didota, czyli na cal 67,5 punktu. Niemal wszystkie urządzenia do składu

27. J. Scaglione, L. Meseguer, C. Henestrosa, op. cit., s. 139

32. J. Scaglione, L. Meseguer, C. Henestrosa, op. cit., s. 140

28. R. Bringhurst, op. cit., s. 360

33. Ibidem, s. 140

29. J. Scaglione, L. Meseguer, C. Henestrosa, op. cit., s. 139

34. R. Bringhurst, op. cit., s. 292-293, 364

30. R. Bringhurst, op. cit., s. 360

35. A. Tomaszewski, op. cit., s. 10

31. A. Tomaszewski, op. cit., s. 6

36. J. Scaglione, L. Meseguer, C. Henestrosa, op. cit., s. 140
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komputerowego i stosowane przez nie języki PostScript i TrueType przyjmują,

że punkt to dokładnie 1/72 cala”37.

❧ Stem – trzon, pionowa lub ukośna kreska stanowiąca główny element litery.
❧ Szeryf (zacios, zwieńczenie) – „element kończący, niekonstrukcyjny kresek
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Pozycja źródłowa do pracy
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J. Januszowski, Nowy karakter polski Z drukárnie Lázárzowéy: y Orthographia
Jana Januszowskiego, Kraków 1594

lub ryto litery”38.

Książki:

❧ Wydłużenia – „wydłużenia górne i dolne, to wszelkie elementy litery, które
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P O S T

S C R I P T U M

Co dalej z Lazarusem?
Odmiana Upright Italic i Fraktur

gotyckie, do tego co najbardziej. Zależało mi również na tym aby wszystkie

cztery odmiany miały możliwie zbliżoną szarość, co za tym idzie fraktura została

mocno odchudzona.

Dalsze prace, wykonane w ramach stypendium
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

P

rzy okazji pracy nad projektem dyplomowym, udało mi się poruszyć
kwestię digitalizacji karakteru ukośnego oraz pasującej do niego

antykwy. Już wtedy wiedziałam, że projekt nie może się skończyć

w tym momencie, bo w kolejce czekały jeszcze dwa kroje, równorzędnie wykorzystywane w publikacji z 1594 roku. Po krótkiej przerwie powróciłam do projektu,
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decydując się na dalszy jego rozwój. Do posiadanego już zestawu regular i italic

☞ Il. 1 – porównanie wszystkich czterech styli; gradacja

ważniejszą z punktu widzenia rozbuodwy projektu była decyzja o digitalizacji

Jeżeli chodzi o sam rysunek, style przechodzą od najbardziej miękkiego (regular)

doprojektowałam small capsy, rozbudowane zestawy cyfr i brakujące znaki, jednak

karakteru prostego i fraktury używanej w oryginale.

do ostrego (fraktura). Odmianę upright italic chciałam zaprojektować tak, aby
stanowiła przejście pomiędzy italikiem a frakturą. Wszystkie detale bazują na

Karakter prosty jak już wcześniej pisałam, z powodzeniem można traktować jako

tych wypracowanych przy okazji projektu karakteru ukośnego.

aby dopełnić triady (nadal nie porzucam tego pomysłu!), jednak nowa wizja,

Odmiana upright italic jest mniej pojemna, jeżeli chodzi o zestawy stylistyczne niż

od strony projektowej. Praca nad digitalizacją nowych odmian była w pewnym

mniej ozdobnych wersalików nie miał sensu, gdyż pokryłby się z wersalikami

tzw. upright italic do zestawu. Myślałam wówczas jeszcze o wersji pogrubionej,

związana z pracą nad frakturą wydawała się na ten moment dużo ciekawsza
stopniu powtórzeniem procesu decyzyjnego opisanego na przykładzie karakteru

ukośnego. Głównym problemem na początku, było dopasowanie do siebie rysun-

ku istniejących już odmian do dwóch nowych, zważywszy przede wszystkim na

ostry, ciemny i na pierwszy rzut oka niepasujący rysunek fraktury. Finalnie zdecydowałam się na próbę uzyskania swego rodzaju gradacji, od tego co najmniej
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italic. Posiada jeden zestaw wersalików, które same w sobie są ozdobne. Projekt

z antykwy. Wychodząc z założenia, że ta odmiana służyć będzie głównie do krótszych tekstów i wyróżników oraz biorąc pod uwagę bardzo ozdobny charakter

wersalików postanowiłam nie projektować w tej odmianie small capsów. Podobnie

jak wszystkie odmiany i ta posiada rozbudowany zestaw dedykowanych jej cyfr.
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Frakturę wykorzystaną w Nowym Karakterze... można odnaleźć we wzorniku

Akademii Zamojskiej oznaczoną jako Mytel Polski. Do projektu tej odmiany podeszłam dosyć swobodnie, oryginalny materiał stanowił raczej źródło inspiracji

niż digitalizacji, niemniej starałm się zachować możliwie jak najwięcej detali
pasujących do reszty zestawu. Z podobnych powodów jak urpight italic fraktura
również nie posiada zestawu small capsów.

☞ Il. 2 – fraktura, porównanie
Finalny zestaw na ten moment zawiera cztery uzupełniające się odmiany: regular,
italic, upright italic i fraktur. Jak zwykle bywa w projektowaniu krojów – praca

się nie kończy. Kolejne cele które widzę dla tego projektu to rozbudowa o nie-

typowe znaki proponowane przez autorów oryginału oraz poszerzenie zestawu

znaków o pozałacińskie skrypty. Jak wspomniałam nie porzucam również po-

mysłu opracowania odmian szerokościowych. Wierzę, że jest to projekt wart
rozwijania i rozbudowy. Swoją pracą chciałabym przyczynić się do popularyzacji
i upamiętnienia ważnych polskich, typograficznych dokonań.

Projekt i rozbudowa historycznych odmian odlanych przez Januszowskiego (italic,
upright italic) zostały dofinansowane w ramach stypendium Ministra Kultury

i Dziedzictwa Narodowego i zostną udostępnione na otwartej licencji.
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Lazarus – typefaces overwiev

IbidemAdductoraedem
Lazarus Italic – all characters
condeffrei

Lazarus Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!

Lazarus Fraktur
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!
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Lazarus Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
ABCDEFGHIJKLMNOPQRTUWZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!
Lazarus Upright Italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789?!

Lazarus – comparison with original: new

Lazarus – comparison with original: old

conatus wielkié kościołowi Bożemu y oyczyznie
potrzebne / które / proh dolor, w kącie odłogiem

leżą. Tákći ieſt / rolą domową káżdy orze / y żywność / choc nie bogátą / uczćiwą przedśię z niey
mieć może. Ale gdźie częſte grady przechodzą / rdza
gęſta pádnia / zwłaſczá ná nowinie / kto tám nie
ſzwánkuie.
Teraz moi wielce M. Pánowie /
widząc że czáſbieży / odmiany téż ná świećie ſkoré
y gwałtowné / á co więtſza / ſzkodliwé / by ſnadź
nie powſtáłá burza iaka / á z polá wſzyſtkiégo nie
pozwáłá / zwłaſczá gdyż iuż Dominus posuit custodiam ori meo, & direxit pedes meos in viam pacis, to com od kilku lat y dáléy myślił / y przecom

wiele puścił mimo ſię: zdáło mi ſie iuż dáléy nie odkłádáiąc / między inſzémi rzeczámi / máiąc ieſcze potemu rzemieſłniki / wydáć przynamniéy tę Polſzczyznę nową / Kárákter dwóy Polſki / ukośny y proſty: a przy nim y Orthográphią Polſką. Kárákter mówię Polſki właſny nie Niemiecki. Bo ieśliż ięzyki / Żydowſki / Grécki / Láćinſki / Włoſki /
Fráncuſki / Niemiecki / ić. máią w ſwym piſániu
káráktery ſwé właſné rózné od drugich: Polſki czemuby mieć niemiał: Rzeczyć wprawdzie trochę
nowé y niezwyczáyné / potrzebné przedśię / y takié
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M. Panu Hyacintowi

MIŁOŚCIWY
Już temu lat siedemnaście moi wielce Miłościwi Panowie iako puściwszy się Dworu
u któregom lata przeszłe swoie trawił: puściwszy insze genera vitę dosyć zacne, usiadłem na
oyczystey roli. Nie abym próżnował, co dobremu nieprzystoi: nie abym inter caulas et. haras
sobie gwoli tylko mieszkać miał, co było podobno lepiey: nie abym też skrzynie żelazne wiatrem nabiać miał, własne sumienie świadkiem: y krótko mówiąc, nie dla priwaty swoiey [...].

Life of Pablo Secundo
Beatus vir. Pſalm 12

Kochanowskiego
Podobnoć się godziło każdą Ortografię wydać osobno: ale iż jedna materia, i jednej
rzeczy służy, choć różnych osób, zdało mi się dróżniej nowym pismem wszystko wespół
wydać. Nic jednak tym żadnemu nieujmuję: owszem co czyjego jest, całe zostawię. Rozsądkom tylko ludzkim, aby tym prędzej wszystko na oko baczyć mogli, i karakterowi
nowemu folguję. Czytelnik łaskawy, tym się nieobrażając, z łaską przyjmie.

Pontificis max liberalitate
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Lazarus Regular – all characters
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Gdzież bowiem lepiey: Z czym iakom ſię przed onym wieczney pamięci y nieśmiertelney ſławy Królem Wielkim Stephanem, y przed inſzemi częſto a gęſto uſtnie y liſtownie opowiadał: wiele takich co o tym wiedzą:
W. M. też mym M. Panom tak rozumiem nie tayno. Dotąd co ſię czyniło, acz niewiele, tyle przedſię, ile lata ſiła
y ſczupłość dopuſzczały, y czego ſię z naſzych, ſkromnie mówiąc, quotuſquiſque iako Korona nieważył. Rzeczy
ſame świadczą. Był animuſz do więkſzych, bydźby mógł y ieſzcze: Ale morze kto bez remów: Pokazowałem,
że priuatę facultateſ nie wyſtarczą: zbierałem numina wſzyſtkie: ſzukałem y używałem dróg rozmaitych do
poparcia rzeczy, aż y do obrazy. Y mamli prawdę zeznać, były z obu ſtron wielkie pobudki: Jedno cóż potym,
różne ſobie bardzo. Ja bowiem w nadzieie otuchy w rzeczach poſtepuiac, numina zaśie, co było z moia ſzkodą,
wiele portenduiąc. Czaſ potym iako śnieg taie: animuſze też ludzkie do godziny nie trwałe: a gdzie ieſzcze wiatry
ſporne wioną, człowiek zawiſny przyſtąpi: Co tam bywa? Tu iako w inſzych rzeczach, tak y w tym ſkromny
będę. Commune to bowiem malum wſzyſtkich, co oyczyznie wiernie ſłużą. To iedno rzeke, krzywda a krzywda
znaczna bardzo boli, y boleć póki człowiek żyw muſi: bolą ludzie dobrego ſwemu zawiſni: bolą nawet ſerca maietności cudzey chciwe. Przychodziło bowiem pokilkakroć iuż iuż do odmiany, a do odmiany znaczney: y mała
nedoſtawało mówić z Belizariuſzem. Da obolum viator Inauffouio, quem iuuidia multauit no culpa. Laſka
Pańſka iednak, która niewinnie zawdze dźwiga: Laſka Jaśnie Oświeconego Kſiążęcia, Je M. X. Kardinała
Radziwiła, Biſkupa Krako. łaſka mówię mimo wſzyſtkie zaſługi znaczna: Laſka potym Jaśnie Wielmożnego
Grabie Jego M. X. Hieronyma z Rozdrażewa, Biſkupa Kuiawſkiego, poteżnych u czuynych paſterzów kościoła bożego, a miłoſników wielkich ouczuzny ſwoiey, iakokolwiek zatrzymały: zatrzymała miłość ku oyczyznie
y tu kościołowi bożemu: zatrzymały nawet zaczete ſtudia [...] których tak rozumiem y W. M moi M. Panowie
ſami, y inſzych bardzo wiele w Koronie Polſkiey dawno mieć pragneli. To naywietſza, nie wiem iako wyda.
Wydawać bowiem rzeczy nowe y niezwyczayne, niebeſpieczno: wyſtepować też iednemu z wielą ich w ſzaranki, co
y lepſze broniy wietſze ſily maia y lepſze niż ia rozumieią, nie grzeczy: zwłaſzcza, że v nas w Paryżu ale w Polſce
62

63

Lazarus – layout overwiev

Lazarus Fraktur, letter Y with dieresis

16 pt Hieronim Wietor (Hieronymus Vietor, właśc.
Hieronymus Büttner; ur. ok. 1480 w Lubomierzu,
zm. 1546 lub 1547 w Krakowie) – drukarz, działający
w Wiedniu i Krakowie, uznawany za najwybitniejszego z polskich drukarzy I połowy XVI wieku. Hieronim
9pt Hieronim Wietor (Hieronymus Vietor,
właśc. Hieronymus Büttner; ur. ok. 1480
w Lubomierzu, zm. 1546 lub 1547 w Krakowie) – drukarz, działający w Wiedniu
i Krakowie, uznawany za najwybitniejszego
z polskich drukarzy I połowy XVI wieku. Pochodził ze Śląska, w latach 1497–1507 przebywał
w Krakowie, studiując na tamtejszym uniwersytecie, gdzie uzyskał stopień bakałarza. Zajmował się wówczas także introligatorstwem
i księgarstwem, poznał również drukarstwo.
W 1507 roku wyjechał do Wiednia, gdzie,
działając samodzielnie lub w spółce, prowadził drukarnię. Związał się ze środowiskiem
tamtejszych humanistów, zarazem cały czas
utrzymywał kontakty z Krakowem. W 1517
roku powrócił do tego miasta, gdzie założył
własną oficynę, którą prowadził do śmierci.
Drukarnia Wietora stała na bardzo wysokim
6pt Hieronim Wietor (Hieronymus
Vietor, właśc. Hieronymus Büttner;
ur. ok. 1480 w Lubomierzu, zm. 1546 lub
1547 w Krakowie) – drukarz, działający
w Wiedniu i Krakowie, uznawany za
najwybitniejszego z polskich drukarzy
I po ło w y XV I w i ek u. Pochod z ił ze
Śląska, w latach 1497–1507 przebywał
w Krakowie, studiując na tamtejszym
uniwersytecie, gdzie uzyskał stopień
bakałarza. Zajmował się wówczas także introligatorstwem i księgarstwem,
poznał również drukarstwo. W 1507
rok u w y jechał d o W i edni a , gd z i e,

poziomie, wręcz niespotykanym dotąd w Polsce,
wprowadzając renesansowe wzory w zakresie
edytorstwa, jak i innych metod działalności.
Wydawała dużo tekstów humanistycznych,
propagując ten ruch, tym bardziej że jej właściciel obracał się w kręgach naukowo-literackich Krakowa, podzielających idee nowego
nurtu. Wietor odegrał również dużą rolę
w upowszechnieniu literatury polskiej, drukował bowiem wiele tytułów w języku polskim.
Wydał też pierwsze drukowane teksty i książki
po węgiersku. Pracował również na zlecenie
dworu królewskiego, Zygmunt I Stary nadał
mu tytuł „drukarza kancelarii królewskiej”.
Po śmierci Wietora oficynę przejęła wdowa
po nim, Barbara, a następnie Łazarz Andrysowicz, dając początek Drukarni Łazarzowej. Hieronim Wietor (Hieronymus Vietor,
właśc. Hieronymus Büttner; ur. ok. 1480

działając samodzielnie lub w spółce,
prowadził drukarnię. Związał się ze
środowiskiem tamtejszych humanistów,
zarazem cały czas utrzymywał kontakty
z Krakowem. W 1517 roku powrócił
do tego miasta, gdzie założył własną
oficynę, którą prowadził do śmierci.
Drukarnia Wietora stała na bardzo
wysokim poziomie, wręcz niespotykanym dotąd w Polsce, wprowadzając
renesansowe wzory w zakresie edytorstwa, jak i innych metod działalności.
Wydawała dużo tekstów humanistycznych, propagując ten ruch, tym bardziej
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że jej właściciel obracał się w kręgach naukowo-literackich Krakowa, podzielających idee nowego nurtu. Wietor odegrał
również dużą rolę w upowszechnieniu
literatury polskiej, drukował bowiem
wiele tytułów w języku polskim. Wydał
też pierwsze drukowane teksty i książki po węgiersku. Pracował również na
zlecenie dworu królewskiego, Zygmunt
I Stary nadał mu tytuł „drukarza kancelarii królewskiej”. Po śmierci Wietora
oficynę przejęła wdowa po nim, Barbara,
a następnie Łazarz Andrysowicz, dając
początek Drukarni Łazarzowej. Hiero-
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z tych dróznieyßè było.
A zátym téż iuż drugim,
chcąli, wolno będżie przyiąć, chwalić, gánić, ábo y ſwoie wydáć. Pſalmów kilká Słowieńſkich, Orthográphią Ie M. Páná Górnickiego piſánych, które mi
potym poſłał, ná końcu przy Ortográphiièy iego położonè kożdy znaydżie.

ORTHOGRAPHIA

tedy
Polſka rzędem obiecádłá prowádzi
ſie tym ſpoſobem, kárákterem vkośnym proſtym.

A.

K o c h a n o w s k i . A troiákié Polàcy máią: Piér

wßé zową Láćińſkie / któré mà ſwóy znák nád ſobą /
kréſkę zgóry ná dól wiedzioną odpráwéy ręki ku lewéy /
iáko żádny / to ieſt / niecudny. Drugié zową ſwoim /
to ieſt / Polſkim / którégo znák ieſt kréſká tákże nád
nim, ále od lewéy ku práwét ręce / iáko żàdny / to ieſt /
mkt. Trećie zowiemy ćiężkim / któré mà kréſkę prez
śię / iáko pożądny: To oſtátnie záwżdy ſwym znákiem znáczyć trebá: dwoie piérwßé ieno w ten czás
kiedy slowo iednáko ſie piße / á zá róznym téy ieſtéy litery wymàwiánim / rózny ma y wyklàd / iáko ſie tám
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Lazarus – open type features

Lazarus Italic – languages overwiev

23.03.1928 » 23.03.1923

23.03.1928 » 23.03.1923

Old Style Figures Lazarus Regular

Old Style Figures Lazarus Italic

23.03.1928 » 23.03.1923

23.03.1928 » 23.03.1923

Old Style Figures Lazarus Upright Italic

Old Style Figures Lazarus Fraktur

Polski » Polski

Polski » Polski

Small Capitals Lazarus Regular

Small Capitals Lazarus Italic

ffi fh st ct » ffi fh st ct

fj cz rz ch dź » fj cz rz ch dż

Ligatures Lazarus Regular

Ligatures Lazarus Italic

fl ft fb rz st » fl ft fb rz st

ſk ſl ſb ſi rz » ſk ſl ſb ſi rz

Ligatures Lazarus Upright Italic

Ligatures Lazarus Fraktur

MIKOŁAJ » MIKOŁAJ

Rychło » Rychło

Stylistic set Lazarus Italic

Contextual alternates Lazarus Italic

� �� ��

☙❧❦☞☛☝

Ornaments Lazarus Regular

Dingbats Lazarus Regular
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Polish ☞ Trzecia Sesja Ogólnego Zgromadzenia ONZ, obradująca w Paryżu, uchwaliła 10 grudnia 1948 roku jednomyślnie Powszechną Deklarację Praw Człowieka. Dokument ten stanowi niewątpliwie jedno z największych i najtrwalszych osiągnięć ONZ. Przetłumacztona na większość
języków świata Powszechna Deklaracja Praw Człowieka zbiera oraz porządkuje osiągnięcia
i postulaty człowieka, który od wielu setek lat toczy nie skończoną jeszcze walkę o swoją godność

Czech ☞ U vědomí toho, že uznání přirozené důstojnosti a rovných a nezcizitelných práv členů
lidské rodiny je základem svobody, spravedlnosti a míru ve světě, že zneuznání lidských práv a
pohrdání jimi vedlo k barbarským činům, urážejícím svědomí lidstva, a že vybudování světa, ve
kterém lidé, zbavení strachu a nouze, se budou těšiti svobodě projevu a přesvĕdčení, bylo prohlášeno za nejvyšší cíl lidu, že je nutné, aby lidská práva byla chránena zákonem, nemá-li být človĕk
Croatian ☞ Hrvatska (službeni naziv: Republika Hrvatska) europska je država, zemljopisno
smještena na prijelazu iz Srednje u Jugoistočnu Europu. Hrvatska graniči na sjeveru sa Slovenijom i Mađarskom, na istoku sa Srbijom, na jugu i istoku s Bosnom i Hercegovinom i Crnom
Gorom. S Italijom ima morsku granicu. Tijekom hrvatske povijesti najznačajniji kulturološki
utjecaji dolazili su iz srednjoeuropskog i sredozemnog kulturnog kruga. Prema popisu iz 2001
Romanian ☞ Considerînd că recunoaşterea demnităţii inerente tuturor membrilor familiei umane şi a drepturilor lor egale şi inalienabile constituie fundamentul libertăţii, dreptăţii şi păcii
în lume. Considerînd că ignorarea şi dispreţuirea drepturilor omului au dus la acte de barbarie
care revoltă conştiinţa omenirii şi că făurirea unei lumi în care fiinţele umane se vor bucura de
libertatea cuvîntului şi a convingerilor şi vor bucura de libertatea cuvîntului şi a convingerilor şi
Danish ☞ Den 10. december 1948 vedtog og offentliggjorde FNs tredie generalforsamling Verdenserklæringen om Menneskerettighederne. Erklæringen blev vedtaget med 48 landes ja-stemmer
Ingen lande stemte imod. 8 lande afstod.Umiddelbart efter denne historiske begivenhed henstillede generalforsamlingen til alle medlemslande, at de offentliggjorde erklæringens fulde tekst. De
skulle desuden "foranstalte, at den bliver omdelt, fremlagt, læst og orklaret i særdeleshed skoler
Dutch ☞ Preambule. Overwegende, dat erkenning van de inherente waardigheid en van de gelijke en onvervreemdbare rechten van alle leden van de mensengemeenschap grondslag is voor
de vrijheid, gerechtigheid en vrede in de wereld; Overwegende, dat terzijdestelling van en minachting voor de rechten van de mens geleid hebben tot barbaarse handelingen, die het geweten
van de mensheid geweld hebben aangedaan en dat de komst van een wereld, waarin de mensen
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Lazarus: layout overwiev

HISTORIA
ÆGR IT UDINIS
AC MORT IS

MAGNIFICI ET GENEROSI
A N N O D O M I N I A N I E M S TA
C A P I TA N E I

VA R S AV I E N I S

Et
Serenißimi Principis, ac Domini, Dni
S T Ephani I. Regis Polonorum perfornæ Medici,
experta.

IMPR ESSA
Cracouię, in Officina Lazari
m .d. l x x x iii .
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Lazarus: text with open type features

Liter lacinskich co głównieyßych, których poſpolicie używamy, y ná których wßyſtkie náuki wyzwolonè, wßyſtkie mowy ięzyków wßyſtkich, y práwie wßyſtká godność, y rozumy ludzkiè, ile ſie Krześćiáńſtwá tycze, náwet discretionary ligatures
wßystkié táiemnice głębßè piſmá S. záſádzonè ſą niémaß więcéy iedno dwádzieśćiá
y trzy: którè tym porządkiem idą. a b c d e f g h i k l m n o p q r ſ t u x y z. A tè
napiérwéy od small caps grèków do Láćińników zaßły: á do Gréków przenióſłbył z Phęniciiéy Kádmus, Agenom Królá Phęnickiégo syn. Ták iednák, że ich ná
on czás nie było więcéy, iedno ßeſnaśćie. Aż Pálámedes nieiáki Grèczyn, widząc
że do właſnéy ięzyká przyrodzonègo wymowy, trzebá było liter więcéy, wynálazł
czáſu Troiáńſkiéy woyny liter cztérzy nowych. Ieſliż wźiął od Troiánów, ieſliż téż
ná on czás potrzebá ukázowáłá, kárákterów używáć táiemnych (co więc pod tákim
czáſem bywa) niewiém. Po nim Symonides Lyricus, widząc że ieſcze niedoſtawáło
czegoś, wynálazł záś drugiè cztèrzy, iáko téż był przydał y oſmą ſtronę do lutnie. Y
ták ze dwudźieſtu cztèrzech liter ſtánęło obiecádło Grèckié, á potym wedle niego y
Láćińſkiè, choć iedną literą mniéy. A nie iedno tè litery ſámè, ále y náuki wyzwolonè wßyſtkié tám początek miáły: tám były ßkołt, tám Akádemię, tám ludźie wieldzy y uczeni, y tá, á nie indziéy z kráiów Włoſkich, y od Láćinników ſámych, którè
ná on czás Latinos zwano, dziatki ná náukę posyłano, iáko teraz od nas do Włóch:
y ták w zwyczay u Láćinników weßło, że wßyſtkié náuki wyzwoloné imięniem Grèckim przezywano, y dotąd przezywáią, iáko o tym świadczy pointing hands ☞ Cicero 3. de Finib. tèmi ſłowy: Quanquam ea verba, quibus ex inſtituto veterum vtimur
pro Latinis, vt ipſa Philoſophia, vt Rethorica, Dialectica, Grammatica, Muſica: quanquam latinè ea dici poterant; tamen, quoniam vſu recepta ſunt, noſtra ducamus,
&c. Tych náuk mnieyſce co przednießè było w Athenách, o których Horatius linning figures 2. Epiſt. ták piße: Adiecêre bonę paulò plus artis Athenę. Cicero tákże 1. deOratore ták kłádzie: Vt omittam Græciam, quę ſemper eloquintię princeps
eſſe voluit, atq; illas omnium doctrinarum inuentrices Athenas, in quibus ſumma
dicendi vis & inueta eſt & perfecta. Aná drugim mieyſcu: Athenę parentes artium,
& totius humanitatis, &c. Było téż y drugié miáſto temuż podobnè, ále iuż ná gránicach Włoſkich y Fráncuſkich, którè y podziś ieſcze ieſtmiáſto ſtárożytnè y zacnè, ná imię Máſsilia, álbo Márſilia, którè byli naprzód Mędowie zbudowáli: ále iż
potym było zburzonè, tedy ie záś Phocenſes co pod Atheńczykámi byli, uchodząc
przed Cyruſem, znowy wyſtáwili, y Grèckich liter y náuk ßkoły pobudowáli: którè
potym ták ſłynęły, że y ſámi Rzymiánie, poniechawßy Athen, do téy Márſiliiéy
dziatki posyłáli ſwoie. Náwet Fráncuzowie ták ſie ztąd ná on czás ięzyká Grèckiégo
ięli, że téż y liſty, y práwá wßyſtkié ięzykiem Grèckim pisywáli y odpráwowáli. O
téy Márſiliiéy, iáko wſpomina ludzi wiele godnych, Plautus in Cafin, Stra bo lib. 4.
Valerius lib. 2. Martialis lib. proportional oldstyle 13. y inßy: Ták y Cicero in ora-
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HEADLINE
Jåŋ Kőçhãnowșkį

Sixty Handgloves
12.08.1992 czy 08.03.1989

Łukasz Gőrnincki

Silence is Golden
Konstantynopolitańczykowianeczka
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Lazarus – comparison with original: new

Lazarus – comparison with original: old

po ſobie, áby tylko oſtatnia byłá náczona / chodząc
kreſek wiele, ſłuży do rzeczy: ále bárźiéy miſie podobs owo ſczodry / etć. Z ſtrony grußki y plęſów, tá
regułá ieſt v mnie, ábym ſie zawßederiwátiiéy ſłowá káżdego trzymał: to ieſt mówiemy grußká nie
gruſká: ztądże dwie grußce: mówiémy plęſáć / plęſánié: ztądże plęſćie. Szlad, od ßlákowánia: bo ßedł w
drógę. Tákże wysßéy przez ſ/nie przez/z: bo mówiemy
wyſoko, nie wyzoko: nizko záśię przez z / nie przez ſ:
bo mówiémy niżéy / nie niſéy: ztądże niżßy nie nisßy.

T.

K och . T iedno: a po/th/ w polſkim ięzyku nic/
chyba gdzie Greckie slowa/Thesis.

V.

K och . V abo vokaliß/abo conſonans: kiedi
conſonans dwoiako śie piße: naprod proſto/w radzie/
wladnie: frugi raz z kréſką/iako vlow rib.
I a n v . Toż y pan Górnicki rozumié. To/w/
wźięło ſie z Niemieckiégo: ieno iuż tężéy v nas idżie/
niż v Niemców.

X.

K o c h . X malo użiwamy: richley miaſto niego/ks: a iako/s/troiako/taki/ks/troiako mówiémy.
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