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Wymiary typografii

Wymiary typografii

Pojęcie „typografii” funkcjonuje w różnych dziedzinach i nieraz nawet w obrę-
bie poszczególnych dyscyplin definiuje się je na wiele sposobów. Tradycyjnie 
typografia – przez jednych uważana za rzemiosło, przez innych za sztukę – 
była łączona z projektowaniem, zwłaszcza „słowa drukowanego”. Upowszech-
nienie się technologii cyfrowych znacząco przeformułowało myślenie o niej. 
Jak pisze David Jury w książce What is Typography?:

słowo „typografia” coraz częściej jest używane w odniesieniu do układu 
każdego pisanego materiału i z pewnością nie stanowi wyłącznie do-
meny typografów. Każdy dziś jest typografem […] Wiele jest sposobów 
przedstawiania języka pisanego za pomocą takich technologii, jak prasa 
drukarska, wiadomości tekstowe [SMS], e-maile, drukarki atramen-
towe czy chociażby klasyczne pisanie na maszynie. Słowo „typografia” 
obejmuje wszystkie te sposoby komunikowania się. […] Typografia 
jako dyscyplina i praktyka zawodowa pośredniczy pomiędzy treścią 
przesłania a czytelnikiem. Dlatego właśnie do zrozumienia gramatyki 
typografii należy posiąść wiedzę o języku oraz jego funkcjonowaniu 
w różnych kontekstach społecznych1.

1 D. Jury, What is typography?, East Sussex 2006, s. 8, cyt. za: J. Mrowczyk, Niewielki słownik 
typograficzny, Gdańsk 2008, s. 9. Tłumaczenie J. Mrowczyka.



8 

Wymiary typografii

Istotnie, typografia jest łączona z „używaniem pisma”2. Jest jednocześnie 
sztuką, rzemiosłem, sposobem komunikowania się. Warto przy tym zwrócić 
uwagę na grecką etymologię tego słowa, na które składają się dwa człony: 
typos – ‘odbicie’, ‘odciśnięcie’ i grafo – ‘piszę’, ‘rysuję’. Drugi człon wydaje się 
kluczowy w kontekście niniejszego zbioru. Wskazuje on na dwa – w grun-
cie rzeczy nierozdzielne – kody komunikacji międzyludzkiej: pisma i ob-
razu. Te w niektórych kulturach nadal harmonijnie współistnieją (pismo 
złożone, np. niektóre odmiany pisma japońskiego), choć w obszarze kul-
tury zachodniej większą popularność zyskało pismo niejako wyemancy-
powane z  obrazu (pismo piktograficzne → ideograficzne → fonetyczne). 
Dziś jednak coraz częściej spotyka się praktyki zacierania, przekraczania 
tych granic  – choćby w  postaci charakterystycznego dla przestrzeni in-
ternetowej zjawiska ikonizacji pisma fonetycznego3 czy szerzej – formali-
stycznych tendencji w projektowaniu typograficznym, tj. traktowaniu pi-
sma w aspekcie czysto estetycznym, a nawet jako autonomicznej formy  
ekspresji4.

Wspomniany już człon grafo podkreśla także perspektywę działania przy 
użyciu pisma. Rozszerzając w ten sposób pole znaczeniowe słowa „typogra-
fia” – poruszamy kwestie zajmujące antropologów pisma5. W takim ujęciu 

„pismo” i „pisanie” związane jest już nie tylko z „klasycznymi” nośnikami – 
takimi jak: kamień, papirus, papier czy ekran komputera – pojawiając się na 
przykład również na ciele (tatuaż), w przestrzeni miejskiej (choćby tablice in-
formacyjne, reklamy, ale i graffiti). „Używanie pisma” w nowej przestrzeni ko-
munikacyjnej tworzy nowej jakości tekst kultury – tekst zakodowany w piśmie 
posiada, poza znaczeniem w ramach tego właśnie systemu semiotycznego, 

2 Nawiązujemy tym określeniem do podtytułu publikacji, która zapoczątkowała całą serię 
polskojęzycznych książek (tłumaczeń i autorskich opracowań) poświęconych przywoła-
nemu zagadnieniu: H. P. Willberg, F. Forssman, Pierwsza pomoc w typografii. Poradnik 
używania pisma, tłum. M. Szalsza, Gdańsk 2004. Wydawnictwo Słowo/obraz terytoria 
otworzyło nią serię Biblioteka Typografii pod redakcją Janusza Górskiego. Obecnie istot-
ne pozycje z tego kręgu tematycznego ukazują się nakładem d2d.pl, sporo poradników 
proponują między innymi Helion, Wydawnictwo Naukowe PWN.

3 S. Strzelecki, Ikonizacja pisma, [w:] tegoż, Efekty hipertekstów literackich, http://techsty.art.
pl/magazyn4/strzelecki/efekty-interfejsu/ikonizacja_pisma.html [dostęp: 26 marca 2014].

4 W odpowiedzi na tak scharakteryzowane przez siebie tendencje Tomasz Bierkowski napisał 
książkę O typografii (Gdańsk 2008) – niejako manifest nawołujący do powrotu do typografii 
przezroczystej.

5 Zob. np.: Antropologia pisma. O teorii do praktyki, red. Ph. Artières, P. Rodak, Warszawa 2010.
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także określone znaczenie w systemie kultury. To z kolei pozwala na rein-
terpretację znaczenia narodzin i historii pisma w dziejach kultury,  także 
wpływu na te dzieje6.

Artykuły zgromadzone w niniejszej publikacji poruszają po części wszyst-
kie zarysowane wyżej, z konieczności skrótowo, kwestie. Tom nie stanowi 
syntetycznej diagnozy tytułowego zagadnienia, ale składa się z dziewiętnastu 
analiz konkretnych przykładów (podzielonych na pięć części według klucza 
tematyczno-problemowego) prezentujących bogactwo i różnorodność pro-
blematyki związanej z typograficznymi przestrzeniami współczesnej logosfery. 
Żywimy nadzieję, że zbiór – włączając się w tę problematykę – nie tylko uzu-
pełni dotychczasowe rozpoznania aspektów i konsekwencji „użycia” pisma 
i druku, ale i zainspiruje do dalszych poszukiwań.

Autorami tych wypowiedzi są przede wszystkim młodzi badacze, dok-
toranci i studenci (ale też, co warto podkreślić, praktycy sztuki graficznej 
i typograficznej) reprezentujący różne dyscypliny (między innymi literatu-
roznawstwo i językoznawstwo, socjologię i kulturoznawstwo, nauki o sztuce, 
filozofię i bibliotekoznawstwo) i różne ośrodki akademickie z całego kraju 
(Akademię Ignatianum w Krakowie, Akademię Sztuk Pięknych w Gdań-
sku, Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, Akademię Sztuk Pięknych 
we Wrocławiu, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Łódzki, Uniwersy-
tet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie, Uniwersytet Śląski, Uniwersytet 
Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet 
Wrocławski).

Artykuły składające się na pierwszą część książki Przestrzeń pisma stanowią 
próbę „osaczenia” problematyki sposobów istnienia pisma, druku i przestrzeni 
typograficznej na różnych poziomach amplifikacji i z rozmaitych perspektyw. 

6 Tę tematykę poruszają m.in. niektóre publikacje serii Communicare. Historia Kultury 
(Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego): J. Goody, Logika pisma a organizacja 
społeczeństwa, tłum, i wstęp G. Godlewski, Warszawa 2006; E. A. Havelock, Muza uczy 
się pisać. Rozważania o oralności i piśmienności w kulturze Zachodu, tłum. i wstęp P. Ma-
jewski, Warszawa 2006; E. A. Havelock, Przedmowa do Platona, tłum. i wstęp P. Majewski, 
Warszawa 2007; J. Assmann, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna 
tożsamość w cywilizacjach starożytnych, tłum. W. Pessel, wstęp M. Radkowska-Walko-
wicz, Warszawa 2010; D. R. Olson, Papierowy świat. Pojęciowe i poznawcze implikacje 
pisania i czytania, tłum. M. Rakoczy, wstęp i red. naukowa G. Godlewski, Warszawa 2010; 
Ch. Vandendorpe, Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury, tłum. 
A. Sawisz, Warszawa 2008; A. Petrucci, Pismo. Idea i przedstawienie, tłum. A. Osmólska-
-Mętrak, Warszawa 2010.
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W inicjującym tę część artykule Monika Marek-Łucka (Typografia – grafia. 
Rzecz o obrazach, które stały się literami i o literach, które stały się obrazami) 
porusza ciekawe zagadnienie wizualności pisma, śledząc ewolucję obrazu 
w stronę arbitralnej i abstrakcyjnej litery (ideogramy), a następnie tendencje 
charakterystyczne dla współczesnej kultury obrazkowej – powrotu do form 
ikonicznych, zastępowania liter obrazami (między innymi piktogramami). 
Autorka szkicowo rozważa też przyczyny i konsekwencje tych przeobrażeń 
(zwłaszcza w kontekście szerszego zjawiska, jakim jest wizualizacja wiedzy/
doświadczenia), odwołując się do wielu ciekawych historycznych przykła-
dów – choćby do pomysłów jednego z dwudziestowiecznych prekursorów 
współczesnej komunikacji wizualnej, Otto von Neuratha, i jego koncepcji 
języka graficznego (ISOTYPE). 

Kwestię oralności/piśmienności słowa podejmuje z kolei w swoim szkicu 
Bartłomiej Bednarek (Od piśmienności Arystotelesa do oralności Milmana Par-
ry’ego), odnosząc się do ustaleń Milmana Parry’ego, Alberta Lorda i Waltera 
J. Onga. Badacz przedstawia ewolucję przekazów słownych, zwraca uwagę 
na następstwa piśmienności – doniosły wpływ skryptyzmu na zachodnią 
kulturę intelektualną.

Podobną problematyką – koncepcjami oralności i piśmienności – zajmuje 
się Andrzej Tadeusz Staniszewski w artykule Przestrzeń, porządek, pisanie. 
Pismo i druk u Waltera J. Onga i Michela de Certeau. Autor ukazuje różnice 
i podobieństwa między tymi koncepcjami  u obu myślicieli. Związki te po-
legają między innymi na włączeniu w obszar refleksji badaczy zagadnienia 
władzy: u Onga będzie to pytanie, jak pismo władzę stanowi, u de Certeau – 
jak służy utrwaleniu (i tym samym narzuceniu) porządków już istniejących, 
przedustawnych.

Zamykający tę część książki tekst Daniela Brzeszcza (about:blank. O czym 
mówią puste strony) stanowi inspirującą refleksję na temat semantyki pustki 
w przestrzeni typograficznej. Analizując kilka znamiennych przykładów, 
pochodzących głównie z literatury XIX, XX i XXI wieku, autor stara się od-
powiedzieć na zasadnicze pytanie o semantyczną funkcjonalizację pustych 
stron: czy są one „tylko” delimitatorami przekazu, czy też pustka stanowi 
potencjalność zaistnienia czegoś, analogon „przemilczenia” – retorycznych 
chwytów apozjopezy lub paralipsy – w paradygmacie mowy?

Druga część monografii prezentuje perspektywę japońską – poświęcona 
jest specyficznemu statusowi pisma i obrazu w sztuce tego kraju. Wprowa-
dzeniem do tematu jest syntetyczno-informacyjny tekst Joanny Zakrzew-
skiej (Słowa-obrazy. Kaligrafia japońska) objaśniający nie tylko odmiany tej 
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sztuki w kontekście specyfiki pisma ideograficznego i jego rodzajów, ale też 
akcentujący jej wymiar duchowy i estetyczny.

Problematykę polskich adaptacji japońskiej odmiany komiksu, mangi, 
porusza artykuł Natalii Gorczowskiej (Polski rynek mangi – główne pro-
blemy wydawnicze). Autorka, obok syntetycznej charakterystyki tego typu 
twórczości graficzno-słownej i omówienia historii jej publikacji w Polsce, 
analizuje trudności edytorskiego „przekładu” niektórych typograficznych 
i graficznych składników oryginalnego przekazu, z jakimi zmagają się polscy 
wydawcy mang.

Kolejny tekst w tym dziale (KATSU! TRZASK! Onomatopeje w komiksie 
japońskim) –uszczegóławiając jedno z zagadnień poruszonych we wcześniej-
szym artykule – stanowi interesującą próbę analizy statusu specyficznych 
znaków graficznych, jakimi są onomatopeje, w komiksie japońskim, a także 
problemów związanych z przekładem takiego tekstu logowizualnego na język 
polski. Autorki opracowania, Natalia Kućma i Dobrochna Sobek, opierając 
się na bogatym materiale egzemplifikacyjnym, podnoszą między innymi 
takie kwestie, jak odmienny charakter rodzajów pisma, estetyk i kontekstów 
kulturowych w Japonii i Polsce, poważnie utrudniający (uniemożliwiający?) 
znalezienie rodzimych ekwiwalentów dla japońskich onomatopei.

W obrębie trzeciej części książki, zatytułowanej W służbie literatury, za-
mieszczono wypowiedzi skoncentrowane na problematyce (współ)udziału 
przestrzeni typograficznej w kształtowaniu przekazu literackiego. Przed-
stawieniu najistotniejszych współczesnych realizacji literackich znanego od 
dawna zjawiska „poezji wizualnej”, „wiersza dla oczu” (ad oculos) poświęcony 
jest artykuł Małgorzaty Lebdy (Typograficzne przestrzenie poezji). Autorka 
omawia charakter analizowanego zjawiska zarówno na przykładach klasycznej 
poezji konkretnej i liberatury, jak i w perspektywie nowych mediów – cyfro-
wej poezji konkretnej (Zenon Fajfer, Roman Bromboszcz) i wizualnej (Aneta 
Kamińska, Łukasz Podgórni).

Tekst Dominiki Kotuły (Niewyraźna potencjalność i entuzjastyczna 
eksterminacja. Ilustracje i typografia w poezji Andrzeja Sosnowskiego) przy-
nosi interesujące spojrzenie na nierozpoznaną wciąż twórczość współcze-
snego polskiego poety, Andrzeja Sosnowskiego, obiektem analiz czyniąc 
zwłaszcza sposoby dość odważnego wykorzystania typografii w jego to-
mach poetyckich z ostatnich kilku lat i rozważając wizualny potencjał tej 
enigmatycznej poezji.

Z kolei artykuł Marty Hekselman stanowi arcyciekawą interpretację 
rozwiązań i strategii typograficznych w legendarnej już dziś książce Cyryl, 
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gdzie jesteś? Wiktora Woroszylskiego i Bogdana Butenki. Badaczka porusza 
w nim szereg zagadnień związanych z architekturą książki, będącą efektem 
współpracy pisarza i grafika, w kontekście doniosłych teoretycznoliterackich 
problemów literackości, fikcjonalności czy poetyki odbioru, a także tła hi-
storycznoliterackiego i biograficznego (między innymi przemian tożsamości 
światopoglądowej Woroszylskiego). 

Wieńczący ten dział erudycyjny tekst Elżbiety Binczyckiej („Noted down 
and remembred”. Imiona i nazywanie w powieści Toni Morrison „Song of So-
lomon”) mieści się, w gruncie rzeczy, na pograniczu omawianej w tej części 
książki tematyki i kwestii poruszanych wcześniej w części pierwszej (zwłaszcza 
napięć między oralnością i piśmiennością słowa). Binczycka porusza tu zagad-
nienie „znaczących” imion i nazw oraz wymiarów nazywania rzeczywistości 
w słowie mówionym i pisanym na przykładzie powieści Song of Solomon 
afroamerykańskiej pisarki Toni Morisson.

Część czwarta niniejszego tomu obejmuje problematykę obecności pisma 
i druku w szeroko rozumianym wymiarze kulturowym, metaforyzując tym 
samym zarówno tradycyjne rozumienie „przestrzeni tekstu”, jak i samego 

„tekstu-przekazu”. W artykule otwierającym ten dział, na okładkach płyto-
wych, jako na obszarze z pogranicza problemów semiotycznych, typogra-
ficznych, estetycznych i marketingowych, skupia swe mikroanalizy Jowita 
Podwysocka-Modrzejewska (Szaty graficzne fonogramów jako typograficzne 
nośniki znaczeń).

Zagadnienia kulturowego i komunikacyjnego fenomenu tatuażu liter-
niczego, sposobów wykorzystania w nim typografii, a także „przestrze-
ni” ciała jako specyficznego „nośnika” informacji są z kolei przedmiotem 
bardzo ciekawych rozważań Marii Katy (Typografia tatuażu. Ciało jako 
przestrzeń tekstu). Badaczka formułuje ważne wnioski związane z tą nie 
do końca rozpoznaną sferą sztuki, szkicując jej historię, ustalając podziały 
typologiczne, ale też przyglądając się tatuażowi w perspektywie estetycznej 
i performatywnej.

Artykuł Martyny Fatel (Kultura memów internetowych – sposób na typo-
graficzne wyrażanie siebie?) zawiera analizę typograficznej warstwy memów 
internetowych. Autorka omawia odmiany stosowanych w memach zabiegów 
typograficznych, interpretuje funkcjonalność takich zabiegów, odnosi się 
także do źródeł wirtualnych memów (memetyka) i socjo-lingwistycznych 
kontekstów tego zjawiska.

Dział ten zamyka tekst Katarzyny Starachowicz (Autotematyzm a ironia 
w typografii kinetycznej. Studium przypadku: „Karloff, convergence of beauty 
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and ugliness” Petera Bil’aka). Studium to przynosi z kolei rozpoznanie obszaru 
tzw. typografii kinetycznej (wizualizacji liter „wprawianych” w ruch dzię-
ki animacji) na przykładzie dokonań holenderskiego artysty Petera Biľaka, 
zwłaszcza w perspektywie dyskursu autotematycznego i poetyki ironii, obec-
nych w jednym z jego dzieł.

Kolejne wypowiedzi, składające się na ostatnią część książki, dotyczą zasto-
sowań typografii w przestrzeniach publicznych, w których rola jej pojmowana 
jest często marginalnie i sprowadzana bywa zwykle do funkcji służebnej, 
instrumentalnej. Pogląd taki kwestionują autorzy zamieszczonych w tym 
dziale tekstów. Artykułem o charakterze swoistego poradnika projektowania 
skutecznej i wartościowej estetycznie informacji w prezentacjach multime-
dialnych jest tekst Andrzeja Świtniewskiego (Kto jest czyim tłem? Typografia 
w naukowych prezentacjach multimedialnych).

Jakub Maciej Łubocki (Krój dedykowany – nowy typ krojów pism) porusza 
tematykę relatywnie nowej idei indywidualizacji typografii, której przejawem 
jest krój dedykowany (konkretnemu autorowi czy autorce). Cechy kroju de-
dykowanego analizuje Łubocki na tle istniejących typologii pism oraz nowej, 
autorskiej – pism rzeczowych.

Z kolei tekst Michała Wachuły (Typografia w przestrzeni publicznej – prze-
strzeń publiczna jako obszar komunikacji miejskiej) stanowi kompetentne 
wprowadzenie do problematyki sygnifikacji przestrzeni miejskiej, podkre-
ślające znaczenie przejrzystych i funkcjonalnych rozwiązań systemowych 
w tym zakresie, jak i zwracające uwagę na najczęściej popełniane przy tej 
okazji błędy.

Zamykający książkę artykuł Joanny Orskiej (Visual Pollution – przypadek 
Czeladzi) stara się odpowiedzieć na pytanie o przyczyny i charakter „wizu-
alnego zanieczyszczenia” przestrzeni miejskiej, w tym wypadku Czeladzi, 
traktowanej jako sui generis tekst percypowany przez jego codziennych „użyt-
kowników” – mieszkańców miasta.

***

Książka ta nie powstałaby bez duchowego oraz finansowego wsparcia władz 
Uczelni, Wydziału Filologicznego UP i Instytutu Filologii Polskiej UP, za co 
pragniemy w tym miejscu szczególnie podziękować. Wyrazy wdzięczności 
należą się także obu Recenzentom tego przedsięwzięcia wydawniczego, któ-
rych cenne uwagi z pewnością przyczyniły się do poprawy jakości meryto-
rycznej tomu.
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Nie możemy także pominąć członków Sekcji Edytorskiej Koła Naukowego 
Polonistów Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie – którzy włożyli wiele 
wysiłku w korektę oraz techniczne przygotowanie książki do druku. Nazwiska 
wszystkich „współtwórców książki” można znaleźć na stronie redakcyjnej 
niniejszej publikacji.

Katarzyna Starachowicz
Jakub Knap
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Typografia – grafia.  
Rzecz o obrazach, które stały się literami i o literach, 
które stały się obrazami

Monika Marek-Łucka
Akademia Sztuk Pięknych we Wrocławiu

Historia zapisu myśli jest fascynującą opowieścią o metamorfozach jednej 
z pierwszych form komunikacji człowieka – obrazu, którego formy przedstawie-
niowe dały podstawę dla wykształcenia się liter alfabetu, a tym samym rozwoju 
pisma. Przyglądając się współczesnemu komunikatowi, w którym coraz większą 
rolę odgrywa przekazanie informacji za pomocą uniwersalnego obrazu (powrót 
słowa do obrazu), można zastanawiać się, czy nie jesteśmy świadkami osłabienia 
pozycji słowa pisanego? Krzysztof Penderecki w swoich rozważaniach nad kon-
dycją sztuki w Labiryncie czasu. Pięciu wykładach na koniec wieku mówi wręcz 
o dobie wtórnego analfabetyzmu spowodowanego rozwojem postindustrialnej 
kultury obrazkowej. Od tekstu jako medium wymaga się lapidarności i uprosz-
czenia, a wręcz postawy podrzędnej wobec obrazu, który staje się przekazem 
głównym. Litera wyswobadza się z funkcji służebnej wobec tekstu, wyodrębnia 
z zasady określającej ją jako najmniejszą cząstkę budującą słowo i sama dla 
siebie staje się zasadą istnienia. Wobec tego zastanawia mnie kierunek, w jakim 
zmierza współczesny zapis. Co dzieje się, kiedy litera przestaje być literą? Czym 
jest typografia, która staje się grafią, czyli grafiką, obrazem?

Oczywiście pojęcie „stawania się” wymaga uściślenia – obraz rozumiem 
tu jako formę o charakterze mimetycznym, a literę jako abstrakcyjny znak 
graficzny. Obraz zatem staje się literą wtedy, kiedy jego forma odrywa się 
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stopniowo od formy przedstawieniowej, co pokazuje analiza paleograficzna. 
Przeistoczenie litery nie polega natomiast na utracie formy abstrakcyjnej, 
gdyż obrazem może stawać się w taki sposób, że zostaje włączona w większą 
strukturę literniczą, która przybiera wtedy charakter mimetyczny (poezja 
wizualna) albo zostaje wyabstrahowana z tekstu, odciążona z kontekstu innych 
liter budujących razem słowo, stając się niezależnym motywem graficznym.

Obrazy, które stały się literami
Człowiek posiada naturalną potrzebę znakowania przestrzeni, w której się 
znajduje. Skąd pochodzi? Gdzie jest? Dokąd zmierza? Akt określenia miejsca 
w czasach, kiedy nie znano pisma, odbywał się za pomocą obrazu. Rysunki 
naskalne w Lascaux są świadectwem nie tylko obecności człowieka, ale również 
myśli. W poszukiwaniu pisma należy te malowidła odczytywać jako nieśmiały 
jego zwiastun. Z racji tego, że człowieka prehistorycznego absorbowały głów-
nie zajęcia konieczne do przeżycia, rysunki naskalne (petroglify) powinniśmy 
odczytywać raczej jako znaki o charakterze magicznym, powstałe z lęku przed 
tym, co go przerażało. Można na nie patrzeć między innymi jak na świadectwo 
przeżycia emocjonalnego, pragnienia utrwalenia doznań albo zaspokojenia 
potrzeb estetycznych. O powstaniu pisma możemy mówić jednak wtedy, gdy za 
tokiem myśli lub w bezpośrednim związku z wypowiadanymi słowami podążał 
system uporządkowanych w szereg i świadomie powtarzalnych znaków, za każ-
dym razem posiadających to samo znaczenie, ustabilizowane na mocy konwencji.

Człowiek na najniższym poziomie kultury nie jest w stanie rozłożyć na 
czynniki pierwsze swoich myśli, ale operuje od razu kompleksami pojęć. Tak 
też człowiek pierwotny, by utrwalić swoją myśl, szukał odniesienia w świecie 
fizycznym, związując ją z przedmiotem, a tym samym nadając światu wymiar 
symboliczny. Obrazy, w takim rozumieniu, dały podstawę dla powstania 
pierwszych form liter alfabetu.

Bazą dla formy litery A był piktogram przedstawiający byka. Na początku 
kreślony był jako prezentacja całego obrazu zwierzęcia [ryc. 1a] lub tylko jako 
obrys jego głowy [ryc. 1b]. Późniejsze uproszczenia przedstawiają głowę jako 
odwrócony trójkąt z wystającymi rogami [ryc. 1c]. W XI wieku p.n.e. Fenicja-
nie obrócili znak o 90 stopni, tak że rogi zwierzęcia znajdowały się po prawej 
stronie [ryc. 1d]. Grecy, których język mówiony był bardziej zróżnicowany 
niż semicki, używali spółgłoski alef – obrócono odpowiadający jej grafem 
znowu o 90 stopni, aby reprezentował samogłoskę w ich alfabecie. Tak też 
semicki alef stał się grecką alfa. Majuskularna forma litery łacińskiej A bazuje 
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właśnie na greckiej formie litery [ryc. 1e]. W nowej konfiguracji litera A za-
miast rogów wzniesionych do góry przypomina swoim kształtem sylwetkę 
człowieka, który mocno stoi na ziemi, czerpiąc z jej energii. W majuskule 
rzymskiej litera A wpisana jest w trójkąt, co rodzi wielość interpretacji. Dla 
Greków trójkąt był symbolem rozumu, dzisiaj natomiast odczytujemy go jako 
symbol uduchowienia, który pomiędzy swoją podstawą a zwieńczeniem łączy 
dychotomię świata ludzkiego z jednością świata duchowego.

Druga litera alfabetu obrazuje w  języku semickim plan piętra domu 
[ryc. 2a]. Po pewnych zmianach powstała fenicka litera beth [ryc. 2b]. Pisana 
jak cyfra dziewięć, jest pierwszą literą w słowie oznaczającym w hebrajskim 

„dom”. Transformacja z fenickiego na grekę, czyli z beth do beta, nastąpiła, 
kiedy forma litery została zamknięta w dolnej części [ryc. 2c]. Kolejną zmia-
ną było odbicie litery, związane z kierunkiem pisania i czytania z lewej do 
prawej, co doprowadziło do powstania litery B, jaką znamy dzisiaj [ryc. 2d]. 
Związki litery B z obrazem domu są nadal czytelne, np. w języku francuskim 
w słowach wywodzących się od czasownika bâtir, czyli budować. W języku 
egipskim hieroglif, który oznaczał schronienie z trzcin, przypominał znak 
semicki, odpowiadał on jednak przydechowemu h. Co ciekawe, ten sam 
dźwięk w kilku językach indoeuropejskich również posiada konotację zwią-
zaną z budowaniem, np. home, house, habitation (angielski), Haus (niemiecki).

A
a b c d e

B
a b c d

Ryc. 1, 2. Rozwój form liter, Pflughaupt Laurent, Letter by letter, Princeton Architectural 
Press, New York 2007
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Powstanie pisma dało człowiekowi nowe narzędzie, którym mógł, jak to 
określał paleograf Władysław Semkowicz, uzmysłowić myśl, trwale ją zamknąć, 
a jednocześnie przekroczyć granicę czasu i swojej skończoności1. Teksty literac-
kie, rozważania mogły przechodzić pomiędzy pokoleniami, mówić w imieniu 
autora, być jego posłannikiem. Galileusz w Dialogu o dwu najważniejszych 
układach świata z zachwytem pisze o wynalazku alfabetu – „A czyż ponad 
wszystkimi zdumiewającymi odkryciami nie góruje wzniosłość umysłu tego, 
który odkrył sposób przekazywania najbardziej tajemnych myśli własnych 
komukolwiek innemu, pomimo największego oddalenia w przestrzeni i cza-
sie? Czyż nie jest godne podziwu móc rozmawiać z tymi, którzy są w Indiach, 
rozmawiać z tymi, którzy jeszcze się nie narodzili i na ten świat przyjdą dopiero 
za tysiąc czy dziesięć tysięcy lat? I to z jaką łatwością! Różnymi zestawieniami 
dwudziestu znaczków na papierze!”2. Nie można jednak w pełni zrozumieć 
wagi, jaką przyniosło ze sobą pojawienie się pisma, postrzegając je wyłącznie 
jako narzędzie służące do przechowywania informacji dla przyszłych pokoleń. 

Profesor filozofii, John Searle, określa dwie niezwykle istotne przestrzenie, 
w jakich rozpatrywanie pisma ukazuje wagę gatunkową całej historii rozwoju 
ludzkiego. Pierwszą z nich jest przestrzeń powstawania złożonych myśli. Nie-
możliwe jest opracowywanie wielkich dzieł intelektualnych, skomplikowanych 
struktur matematycznych albo tworzenie złożonych form argumentacji bez 
możliwości zapisu, nawarstwiania go, a następnie jego przejrzenia i analizy. 
Słowo mówione nie wytrzymałoby takiego ciężaru intelektualnego i nie po-
zwoliłoby na precyzyjne odtworzenie drogi, jaka prowadziła do danej koncepcji. 
Myśl, dzięki pismu, zyskuje widzialny tor, ślady, którymi podążać może każdy 
śmiałek pragnący ją ponownie uchwycić. Akt pisania jest ponadto wysoce 
kreatywną czynnością, co związane jest z drugą istotną cechą pisma, może 
nawet tak samo ważną jak możliwość utrwalania tego, co już istnieje. Pismo 
daje możliwość tworzenia nowych bytów. Bez niego nie powstałyby złożone 
formy społeczne, pieniądz czy instytucje. Skupienie i wyciszenie, które towarzy-
szy pisaniu, wyzwala intelektualne moce twórcze człowieka. Pascal Quignard 
mówi wręcz, że pismo „narzuca nagle brutalne wyciszenie języka, [który staje 
się] gwałtownie widzialny i gwałtownie niemy. […] Otwiera nadzwyczajne 
możliwości układania tablic rachunkowych, wykazów gospodarczych, wyka-
zów wojskowych, drzew genealogicznych, tabel astronomicznych, annałów, 

1 Zob. W. Semkowicz, Paleografia łacińska, Warszawa 1958.
2 G. Galilei, Dialog o dwu najważniejszych układach świata ptolemeuszowym i kopernikowym, 

Warszawa 1953, s. 111.
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leksykonów, obrazów, spisu długów, rytualnych refrenów, formuł żałobnych, 
przepisów kulinarnych, recept lekarskich, zbioru przysłów”3.

Litery, które stały się obrazami
Istnieją jednak sytuacje, w których litera, jako znak służący do utrwalania 
myśli, znak precyzyjny, odrywa się od swojej służebnej wobec tekstu roli, od 
sensu, który ma przekazywać. Przestaje być oknem ukazującym to, co chce 
przekazać autor, a staje się witrażem, absorbującym uwagę i spojrzenie na 
siebie samą. Kiedy litera staje się obrazem?

W swoich rozważaniach wyodrębniłam trzy takie momenty. Po pierwsze, 
litera staje się obrazem, gdy traci swoją formę i staje się nieczytelna, nieroz-
poznawalna. Litera zaczyna być pretekstem do pokazania czegoś więcej, np. 
gestu pisarskiego, ekspresji. Dzieje się to w kaligrafii, gdzie często emfaza po-
łożona jest na strukturę litery, kompozycję tekstu bardziej niż jego czytelność. 
W projektowaniu liter mistrzostwo osiąga się, gdy stają się one transparentne 
wobec treści, którą mają przekazywać. Doświadczenie kaligrafii pokazuje, że 
w przypadku gestu pisarskiego nie istnieje rygor drugorzędności w stosunku 
do tekstu, wręcz przeciwnie. Kaligrafia wystawia na piedestał literę samą w so-
bie i uwodzi ją, przeinacza. Ciekawą formą kaligraficzną, a zarazem skrajnym 
przykładem ukazującym zatracenie rysunku liter są monokondyle [ryc. 3]. 
Termin monokondylos wywodzi się z greki i oznacza „jednym pociągnięciem”. 
Był to styl pisma stosowany w kręgu bizantyjskim od ok. X wieku n.e., używany 
najczęściej w dokumentacji. Zasadą tego stylu było tworzenie linijek tekstu 
bez odrywania pióra, nawet gdy przechodzono do kolejnych wersów. Tak też 
powstawała strona pełna zawijasów, pętli, wśród których trudno wyodręb-
nić znane nam formy liter. Z czasem monokondyle pojawiały się na końcu 
książki lub w dokumentach, w nazwiskach sygnatariuszy. Ekscentryczność 
formy pisma pobudzała kreatywność i tworząc indywidualne rozwiązania, 
gwarantowała autentyczność podpisu, a tym samym dokumentu. Oczywiście 
skryba, tworząc monokondyle, za każdym razem stawał na cienkiej granicy 
pomiędzy przejrzystością znaku, czyli czytelnością, a jego zaszyfrowaniem, 
zobrazowaniem. Monokondyle, pojawiające się w kolofonie na końcu książki, 
stanowiły dla niego jedną z niewielu pośród żmudnej i monotonnej pracy, 
jaką stanowiło przepisywanie tekstu, możliwości indywidualnej ekspresji.

3 P. Quignard, Petits traités I (Traite XXI: Jesus baissé, pour écrire), Paryż 1990, s. 518, cyt. za: 
G. Jean, Pismo – pamięć ludzkości, Wrocław 1994, s. 209.
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Ryc. 3. Monokondyle, Rozprawa arytmetyczna, Bizancjum 1350–1375, Francuska Biblioteka Narodowa 
w Paryżu 

Druga sytuacja, która literę przenosi w sferę obrazu, następuje, kiedy jej 
odczytanie uwarunkowane jest wiedzą czytelnika. Najprostszym przykładem 
jest moment, w którym osoba z kręgu alfabetu łacińskiego, bez znajomości 
cyrylicy, patrzy na litery tego alfabetu i nie jest w stanie ich odczytać. Litery 
nie są dla niej transparentne, nie przekazują treści, a jedynie działają jako 
kompozycja abstrakcyjnych znaków. Podobna rzecz dzieje się za każdym 
razem, gdy mówimy o odczytywaniu alfabetów kultur, których odbiorca nie 
zna – kaligrafia arabska staje się ornamentem, a znaki chińskie niezrozu-
miałym gestem malarskim. W kręgu europejskim podobna sytuacja miała 
miejsce w XII, XIII wieku w kręgu kultury niemieckiej, kiedy to wykształcała 
się tekstura [ryc. 4]. Mnisi, którzy stanowili ówczesną elitę intelektualną, nie 
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chcąc stracić swojego wyjątkowego statusu, byli przeciwni masowemu upo-
wszechnianiu wiedzy wśród reszty społeczeństwa i nie dążyli do uproszczenia 
form zapisu. Dzięki temu klasztory pozostawały ośrodkami kulturotwórczymi 
i tylko tutaj nabywało się umiejętności czytania i pisania. Stąd między inny-
mi wynikało stosowanie złożonych form tekstury, pisma skrajnie w swojej 
strukturze połamanego i skompresowanego, o trudno odróżnialnych od 
siebie formach liter. 

Ryc. 4. Tekstura, Psałterz Ormesby, Bodleian Library w Oxfordzie, Wielka Brytania

Tekstura wywodzi się od słowa oznaczającego utkany wzór. Etymologicz-
na podstawa pozwala zatem na metaforyczne wnioski – tekstura z utkanym 
w swoich splotach tekstem ujawniała sens w nim zawarty tylko tym, którzy 
cierpliwie uczyli się jej odczytania.

Litera może sama stanowić temat artystyczny. Pomijam tu, ze względu na 
obszerność zagadnienia, kwestię poezji wizualnej, jak również malarstwa liter-
niczego, kaligraficznego, w którym artyści eksplorują formy liter dla ekspresji 
własnych przeżyć lub refleksji ich dotyczących. Skoncentruję się natomiast 
na literze, która staje się obrazem, tak że zostaje nim zastąpiona. To trzecia 
sytuacja, w której typografia staje się grafią, czyli obrazem. Moment, o któ-
rym chcę powiedzieć dotyczy lat trzydziestych XX wieku i rozkwitu kultury 
obrazkowej. Nie mam tu na myśli degradacji typografii, jej zaniku, ale pewnej 
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tendencji zauważalnej w szeroko rozumianej współczesności – dążenia do 
jak najszybszej komunikacji i stworzenia uniwersalnego języka komunikacji.

Lingua franca XX wieku w zamierzeniu miał zostać język graficzny ISOTYPE 
[ryc. 5], czyli International System of Typographic Picture Education. Otto 
Neurath wraz z żoną Marie oraz swoim zespołem (w tym grafikiem Gerdem 
Arntzem) stworzyli system języka wizualnego, zastępując słowa symbolami, 
które tworząc złożone zestawienia, miały za zadanie przekazywać określone 
znaczenie, opisywać rzeczywistość. Na podobnej zasadzie powstawały z obrazu 
litery. Neurath uważał, że nowa kultura mediów zakładałaby dostęp każdego 
człowieka do wiedzy poprzez doświadczenie piktorialne, co konstatował stwier-
dzeniem: „Słowa rodzą podziały, obrazy łączą”4.

Otto Neurath był socjologiem i filozofem, a także założycielem Muzeum 
Społeczeństwa i Ekonomii w Wiedniu. Opracował metodę komunikacji złożo-
nych informacji socjologicznych za pomocą prostych obrazów, zwaną metodą 
wiedeńską. W owym czasie miasto opanowane było przez ideę socjalizmu 
i określane mianem centrum emancypacji robotniczej. Tematyka ta bliska była 
również grafikowi Gerdowi Arntzowi, z którym Neurath wkrótce rozpoczął 
współpracę. Przedstawiciele proletariatu, stającego się coraz bardziej ekspan-
sywną grupą społeczną, w większej mierze byli analfabetami, ale jednocześnie 
pragnęli być świadomi tego, co się dzieje na świecie. Wiedza w tym przypadku 
nie mogła być przekazana inaczej, niż tylko poprzez proste obrazy i czystą 
strukturę, a także w sposób, który przekraczał bariery językowe i kulturowe, 
czyli był uniwersalny.

Nazwa ISOTYPE to akronim, ale też jest greckim słowem oznaczającym 
„ten sam znak” (gr. ἴσος τύπος – isos typos). Etymologia wskazuje na esencję 
systemu piktorialnego, czyli standaryzację. Neurath wprowadził sztywne 
zasady dotyczące projektowania tekstu wizualnego. Utworzył pewną bazę 
symboli, które po delikatnych modyfikacjach szczegółów, wskazywały na 
inny przedmiot odniesienia [ryc. 6]. Wspólny wizualny mianownik uła-
twiał analizę danych i pozwalał wręcz intuicyjnie rozumieć przedstawione 
informacje. Symbole ISOTYPE nie miały w zamierzeniu całkowitego wy-
eliminowania tekstu, ale przełożenie możliwie jak najobszerniejszej treści 
na język wizualny. Dzięki tej wizualnej syntezie typografia ograniczona 
została do absolutnego minimum, właściwie dopowiadając tylko absolutnie 
niezbędne informacje w formie kilku słów zamiast pełnych zdań. Pojawiały 

4 O. Neurath, International Picture Language, London, 1936, s. 18. Facsimile reprint: Reading, 
UK: Department of Typography & Graphic Communication, University of Reading, 1980.
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Ryc. 5, 6. Infografika ISOTYPE, Otto Neurath, Modern Man in the Making, 1939
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się one w określony sposób na siatce strony: kompozycje horyzontalne 
pokazywały zmiany ilościowe, pionowe – czasowe lub porównanie różnych 
danych. Informacje ilościowe przedstawiano nie poprzez zmiany wielko-
ściowe symbolu, ale poprzez multiplikację. W ten sposób wszelkie zależ-
ności odczytywane były wręcz automatycznie, zgodnie z zasadą działania 
percepcji człowieka i nie wymagały skomplikowanych operacji intelektu-
alnych, które towarzyszyły tradycyjnym metodom przedstawiania danych. 
Pod względem estetycznym symbole ISOTYPE odznaczały się wyjątkową 
prostotą i sumarycznością. Tworzone były w technice drzeworytu, a później 
linorytu, który dawał mocno kontrastowe efekty i wprowadzał dyscyplinę 
formy bez zbędnych detali.

Za tworzenie tablic ISOTYPE odpowiedzialny był zespół, w którym prze-
widziane było nowatorskie i absolutnie ważne stanowisko – transformer. Obo-
wiązkiem tej osoby było przejęcie materiału merytorycznego i przełożenie go 
na język wizualny. Transformer bynajmniej nie był grafikiem. Do jego zadań 
należało zrozumienie danych, uzyskanie wszystkich niezbędnych informa-
cji od eksperta, ale przede wszystkim podjęcie decyzji, które z nich warte 
są przedstawienia szerokiej publiczności i znalezienie metody na wizualną 
prezentację. Marie Neurath w swoich wspomnieniach podkreśla, że w takim 
rozumieniu transformer stawał się osobą zaufania publicznego.

Kandinsky pisał: „Dekadencja formy jest dekadencją duszy, to znaczy – 
treści. A wzrost formy jest wzrostem treści – to znaczy duszy”5. Jak wobec 
tej myśli należy rozpatrywać zależność pomiędzy coraz to większą złożono-
ścią wiedzy a dążeniem do upraszczania jej zapisu, komunikowania? Czy ta 
proporcjonalność odwrotna jest apokaliptyczną trąbą głoszącą kres pisma? 
System ISOTYPE niewątpliwie wprowadził współczesność we wszechobecną 
kulturę obrazu, w której cyfry, słowa, zdania, idee zamieniane są na obrazy. 
Od kilku lat bardzo prężnie rozwija się dziedzina wizualizacji albo dizajnu 
informacji. Zdecydowanie nie jest ona wyrazem regresu, zubożenia form 
komunikacji, ale stanowi nową jakość, powstałą przy spotkaniu dziedziny 
projektowania graficznego z materią danych. Pełni funkcję nawigacyjną, po-
zwalającą współczesnemu człowiekowi odnaleźć się w gąszczu napierających 
zewsząd informacji. Wiedza pokazana w formie wykresu, zestawu symboli, 
piktogramów, potraktowana jak swego rodzaju mapa, pozwala na szybsze 
i bardziej efektywne jej przyswojenie, ale też komunikację. Tradycyjna szpalta 

5 W. Kandinsky, Die Bilder, Arnold Schönberg. Mit Beiträgen von Alban Berg…, Monachium 
1912, s. 11, cyt. za: K. Penderecki, Labirynt czasu, Warszawa 1997, s. 27.
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tekstu wyjęta z encyklopedii zostaje zastąpiona infografiką, w której projektant 
bierze na warsztat treść, rozwarstwia ją, hierarchizuje, łączy w podzespoły 
i układa w nowym porządku. Efekt finalny pozwala na coś, co nie jest możliwe 
w przypadku „szarości” tekstu – odbiorca infografiki jest w stanie wychwycić 
esencję informacji, poświęcając jej jedno spojrzenie. Projektant, pracując 
nad wizualizacją informacji, tworzy swoisty scenariusz, przewidujący drogę 
dotarcia komunikatu do odbiorcy, jego reakcje, procesy percepcyjne i intelek-
tualne. Wizualizacja w takim rozumieniu pozwala wręcz na doświadczenie 
informacji, ponieważ angażuje widza poprzez oddziaływanie sensoryczne, 
ułatwia zrozumienie, a także retencję, czyli zatrzymanie informacji w pa-
mięci. Odbiorca sam decyduje, do jakiego poziomu szczegółowości treści 
komunikatu dotrze. Dziedzina dizajnu informacji zatacza coraz szersze kręgi, 
wspomagając działania edukacyjne, wyjaśniając idee, obrazując struktury 
i nowe rozwiązania, instruując użytkowników przedmiotów, będąc nowym 
narzędziem w komunikacji interpersonalnej, a także komentując współ-
czesność. Język wizualny okazuje się być niezbędnym narzędziem w dobie 
rewolucji informacyjnej, w której masowość i globalność wymusza rozwój 
uniwersalnie zrozumiałego języka – obrazkowego Esperanto6.

Zakończenie
Ernst Gombrich, rozważając miejsce obrazu w komunikacji, bardzo trafnie 
określa symbol jako „posiadający zdolność do powiadamiania szybciej i bar-
dziej efektywnie niż może to być wyrażone w słowach”7. Symbol jest bardziej 
pojemy. Współczesna kultura jest kulturą obrazu, informacji i niewystępującej 
wcześniej natychmiastowości, tempa, szybkości. Komunikacja obrazem zdaje 
się idealnie odpowiadać tym potrzebom. Czy zatem przed kulturą XXI wieku 
rysuje się wizja powrotu liternictwa do obrazu, do punktu wyjścia? Nie sądzę, 
aby istniało niebezpieczeństwo takiej zmiany. Allan Rune Pettersson twierdzi, 
że zasadą skutecznej komunikacji jest w pierwszej kolejności obecność przed-
miotu odniesienia. Kiedy nie jest to możliwe, przedmiot powinna zastąpić jego 
wizualna reprezentacja, gdyż obraz jest bardziej odpowiednim odniesieniem 
znaczenia niż słowo mówione czy pisane8. Komunikacja ludzka nie zamyka się 

6 Zob. P. Mijksenaar, P. Westendorp, Open Here: the Art of Instructional Design, New York 1999.
7 E. Gombrich, Pisma o sztuce i kulturze, tłum. D. Folga-Januszewska i in., Kraków 2011, s. 56.
8 Zob. R. Pettersson, Information Design 1. Message Design. Infology – Infography, Tullinge 

2012, http://www.iiid.net/PDFs/1_Message_Design.pdf [dostęp: 10 lutego 2014].
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jedynie w pojęciach konkretnych, ale bardzo często wchodzi na płaszczyznę 
pojęć abstrakcyjnych albo też pomiędzy słowami tworzy przestrzeń domy-
słu, interpretacji, refleksji. Obrazowi brak tego istotnego przymiotu – mocy, 
którą posiada słowo pisane i które poza funkcją komunikacyjną oddziałuje 
na wyobraźnię, tworząc obrazy prawdopodobne albo niemożliwe, a tym sa-
mym przekraczając rzeczywistość. Wypełnia ono w człowieku przestrzenie 
intelektu, wrażliwości i subtelności, które dotyka na przykład poezja. Bruno 
Munari, najbardziej wpływowy projektant XX wieku, nazywa to po prostu 
niemożnością opowiedzenia historii9 i dla egzemplifikacji próbuje napisać 
wiersz, używając tylko piktogramów. Ergo – dopóki w człowieku XXI wieku 
będzie istniała potrzeba uchwycenia czegoś więcej niż prostego komunikatu 
zamkniętego w „języku instrukcji”10, obraz będzie niewystarczający.
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Typography – graphia. A thing about the paintings that be-
came letters and about the letters that became paintings

Abstract

The history of thought notation is a fascinating way for metamorphosis. The images which 
referred through their form to the physical world gave rise to the basic forms of alphabet 
letters. There is, however, a tendency coming up when letter departs from its previous 
ancillary function, serving as a medium between the author and the reader. Letter which 
previously composed a word, departs from its form and becomes its own principle. Los-
ing its transparency, the letter attracts viewer’s attention, transforms into an image or is 
replaced by the image which seems to correspond more appropriately to the character of 
contemporary communication – immediateness and pace. What is typography, which 
becomes graphia, i.e. a kind of image?

Keywords: world, image, paleography, calligraphy, texture, universal language, ISO-
TYPE, pictograms, visual text, info graphics
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projektant graficzny, kaligraf i typograf, absolwentka ASP we Wrocławiu. Uczest-
niczka międzynarodowych warsztatów typograficznych (Leipzig 2009, Warszawa 
2010, Katowice 2010, Trenta 2011) i prelegentka (ASP Wrocław, Typolub Lublin). 
Publikuje teksty o tematyce typograficznej. W swojej pracy zajmuje się głównie 
liternictwem, spotkaniem słowa i obrazu oraz projektowaniem informacji wizu-
alnych. Aktualnie opracowuje antologię tekstów z pierwszego polskiego pisma 
typograficznego pod redakcją Romana Tomaszewskiego „Litera” z lat 1966–1978.
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Od piśmienności Arystotelesa  
do oralności Milmana Parry’ego

Bartłomiej Bednarek
Uniwersytet Jagielloński

Platon w Fajdrosie (247b-248e) wygłasza ustami Sokratesa słynną krytykę 
pisma. Jak powiada filozof, może ono sprawić, że wypowiedzi uniezależnią 
się od swoich nadawców i krążyć będą w przestrzeni, pozbawione adwokatów 
w osobie autorów. Nie będzie miał kto sprostować słów, jeśli zostaną one źle 
zrozumiane. Pismo stanowi także, zdaniem Platońskiego Sokratesa, zagro-
żenie dla wiedzy. Bo to, co powierzone literom, łatwo może umknąć pamięci. 

Stwierdzenia te z pewnością są bardzo trafne, a jednocześnie, jak chyba 
każda myśl Platona, domagają się objaśnienia, uszczegółowienia i całej serii 
zastrzeżeń. Już choćby pierwsze z nich powróciło w XX wieku, jak na ironię, 
sformułowane nie jako ostrzeżenie, lecz w postaci postulatu. Z grubsza od 
dwóch i pół tysiąca lat zachód posługiwał się pismem, a proces komunikacji 
pomiędzy mistrzami słowa i ich publicznością odbywał się na odległość, 
zarówno w przestrzeni, jak i w czasie. I oto Roland Barthes sformułował 
swój słynny slogan „śmierci autora”1, proponując, by dzieła czytać takimi, 
jakie docierają one do nas – całkowicie wolne i pozbawione czułej opieki 
swych rodziców-pisarzy. Do czasu wystąpienia francuskiego myśliciela (i, nie 
oszukujmy się, także do dzisiaj) czytelnikom i badaczom literatury zdarzało 

1 R. Barthes, Śmierć autora, tłum. M. P. Markowski, „Teksty Drugie” 1999, nr 1/2, s. 247–251.
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się przeoczyć fakt, na który zwraca uwagę Platon: gdy czytamy, nadawca ko-
munikatu jest nieobecny. A jednak (parafrazując Erica Robertsona Doddsa2) 
niespokojne duchy autorów wciąż nawiedzają uniwersyteckie sale, a także 
stronice popularnych podręczników historii literatury. Proces lektury często 
przypomina seans spirytystyczny, w którym przywołujemy nasze wyobrażenie 
o kimś, o kim wiemy, że istnieje lub istniał, bo mamy w rękach materialny 
tego dowód: książkę.

XX wiek przyniósł także rozwinięcie drugiej z wyrażonych przez Platona 
myśli, tym razem nie w formie postulatu, lecz wielokrotnie podejmowanych 
prób naukowego opisu dwóch przeciwstawianych sobie (w ramach określo-
nych koncepcji) form kultury: tej, w której słowo funkcjonuje w swej „pierwot-
nej”, nieujarzmionej postaci (ubi verba volant) i tej, która oswoiła je, próbując 
jednocześnie zapanować nad czasem (ubi scripta manent, czyli tam, gdzie 
poecie Horacemu wolno było wierzyć, że jakaś jego cząstka przetrwa wiecz-
nie). Użycie w poprzednim zdaniu tak niepopularnego w dzisiejszej nauce 
przymiotnika pierwotny nie jest tylko lapsusem. Badania nad piśmiennością 
i oralnością są bowiem chyba ostatnim z przyczółków, w których przetrwało 
charakterystyczne dla dawniejszej antropologii myślenie (i mówienie) opar-
te na binarnej opozycji kategorii świata „naszego” i jemu podobnych oraz 
tego, jakim świat był i jest tam (i wtedy), gdzie (i kiedy) nie stał się naszym 
lub jemu podobnym3. Lecz chociaż niektóre ustępy prac Jacka Goody’ego4 
i Waltera J. Onga5 zdają się trawestacją poglądów Luciena Lévy-Bruhla6, 
w której termin „kultura prymitywna” mechanicznie zmieniono na „kultura 

2 E. R. Dodds, The Ancient Concept of Progress and other Essays on Greek Literature and Belief, 
Oxford 1973, s. 65. Wszystkie cytaty z dzieł obcojęzycznych, jeśli nie zaznaczyłem inaczej, 
podaję we własnym przekładzie.

3 Por. uwagi Alberta B. Lorda (Pieśniarz i jego opowieść, tłum. P. Majewski, Warszawa 2010, 
s. 68) na temat użycia przymiotnika „prymitywny” w odniesieniu do epiki oralnej.

4 Np. J. Goody, Logika pisma a organizacja społeczeństwa, tłum. G. Godlewski, Warszawa 
2006.

5 W. J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, tłum. J. Japola, Lublin 1992.
6 Np. L. Lévy-Bruhl, Czynności umysłowe w społeczeństwach pierwotnych, tłum. B. Szwarc-

man-Czarnota, Warszawa 1992. Na temat wzajemnej relacji pojęć „umysłowość pierwotna” 
i „kultura oralna”, por. uwagi J. Goody’ego i I. Watta (Następstwa piśmienności, tłum. J. Ja-
worska, [w:] G. Godlewski i in., Almanach antropologiczny, t. 2: Oralność/piśmienność, 
Warszawa 2007, s. 49, 72), G. Godlewskiego (Lęk przed wielkimi literami. Dyskusje z Jackiem 
Goody’m i Wielką Teorią Piśmienności, tamże, s. 163–190) i A. Mencwela (Antropologia 
słowa i historia kultury, [w:] P. Artières, P. Rodak, Anropologia pisma. Od teorii do praktyki, 
Warszawa 2010, s. 23–41).
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oralna”, dzieła te zawierają stwierdzenia przekonująco udokumentowane 
i niezmiernie inspirujące. Uzmysławiają bowiem, co spostrzegł już Platon, że 
zapis nie tylko stanowi zewnętrzną formę przekazywania myśli, lecz wpływa 
także na samą myśl. Inna była funkcja i sposób funkcjonowania pamięci, 
gdy nie było alfabetu, inna, gdy pisano ręcznie na papirusie, jeszcze inna, 
gdy w powszechnym użyciu znalazła się drukowana książka ze spisem treści 
i z indeksami. I, aż strach pomyśleć, my sami byliśmy chyba zupełnie innymi 
ludźmi, dopóki nie mieliśmy Wikipedii7 i aparatów cyfrowych. Im łatwiej 
nam magazynować, wyszukiwać i przekazywać informacje, tym mniejszą 
wagę przywiązujemy do zapamiętywania. Jednocześnie przemianom ulegają 
same typy procesów myślowych.

Powróćmy jednak do punktu wyjścia niniejszych rozważań, do fikcyjnego 
dialogu, który rozgrywa się pod koniec V wieku p.n.e., a który spisany został 
kilkadziesiąt lat później. Autor, pomimo swej wielkiej przenikliwości, jak się 
zdaje, nie zauważył, że rewolucyjna zmiana, przed którą ostrzegał, już chyba 
się dokonała. W sposób szczególnie wyraźny zaznacza się ona w traktacie 
chronologicznie niewiele późniejszym, mianowicie w Poetyce Arystotelesa.

Autor tego z kolei tekstu, starając się opisać wszystkie aspekty twórczo-
ści poetyckiej, w 20. i 21. rozdziale swojego dzieła zamieścił także pierwszy 
w historii myśli europejskiej w miarę systematyczny opis systemu językowego. 
Zaczyna się on od słów: Τῆς δὲ λέξεως ἁπάσης τάδ’ ἐστὶ τὰ μέρη, στοιχεῖον 
συλλαβὴ σύνδεσμος ὄνομα ῥῆμα ἄρθρον πτῶσις λόγος: „Następujące są 
elementy języka…” i tu Arystoteles wylicza od cząstki najmniejszej, zwa-
nej stoicheion, „pierwiastek”, do największej, logos, czyli w tym przypadku 

„wypowiedź”. Pozostałe wymienione elementy, mieszczące się jak gdyby na 
pośrednich poziomach, dobrane są, nawiasem mówiąc, w oparciu o hetero-
geniczne kryteria. Brakuje tu jeszcze ładu.

Najważniejsza w tym miejscu dla nas jest jednak Arystotelesowska defini-
cja pierwszego spośród wprowadzonych przez niego pojęć językoznawczych. 
Czytamy mianowicie, że stoicheion to najmniejsza możliwa do wyodrębnie-
nia część „głosu” (phone). Chodzi zatem wyraźnie o głoskę. Interpretacja ta 
znajduje potwierdzenie w dalszej części tekstu, w której filozof wskazuje trzy 
kategorie w obrębie zbioru stoicheia: samogłoski, półsamogłoski i spółgło-
ski. A poszczególne głoski, pisze dalej Arystoteles, różnią się między sobą 

7 Na temat rodzącej się dopiero dziedziny, którą można określić mianem „antropologii 
internetu”, por. np. A. Rogozińska, Oralność, piśmienność, elektroniczność (dyskusje wokół 
koncepcji Waltera Onga), [w:] G. Godlewski i in., Almanach…, s. 191–203.
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takimi cechami jak układ ust (w czasie ich wymawiania) i miejsce artykulacji8. 
Ewidentnie zatem filozof najmniejszej cząstce języka przypisuje charakter 
dźwiękowy, a nie graficzny.

Niewiele dalej okaże się w tym jednak niekonsekwentny. Kiedy bowiem 
pisze o rodzaju gramatycznym rzeczownika, stwierdza, że kategoria ta za-
leży od zakończenia wyrazu i dodaje, że „męskie zakończone są na N, R, 
S, a także na te, które w sobie zawierają S, (takie są dwa: Ψ i Ξ)”. Wyjaśnia 
też, że „Ψ i Ξ są złożone (τὸ γὰρ Ψ καὶ τὸ Ξ σύνθετά ἐστιν)”. Lapidarny styl 
filozofa bardzo trudno jest oddać poprawną polszczyzną. Cytowanych zdań 
nie sposób bowiem przetłumaczyć tak, żeby nie zawierały błędu logicznego. 
Arystoteles, czy to ze względu na trudności terminologiczne, czy też za bardzo 
pragnąc skondensować przekaz, jednocześnie mówi o literach i głoskach, nie 
dokonując rozgraniczenia pomiędzy nimi. Litery Ψ i Ξ to ligatury, które no-
tują kombinacje fonemów, odpowiednio /p/ i /s/ oraz /k/ i /s/. Ich realizacja 
zawiera zatem fonem /s/. Niedorzeczne byłoby jednak stwierdzenie, które 
zdaje się padać z ust Arystotelesa, że litery te zawierają literę Σ. A właśnie tak 
należałoby przetłumaczyć zdanie ἄρρενα μὲν ὅσα τελευτᾷ εἰς τὸ Ν καὶ Ρ καὶ 
Σ καὶ ὅσα ἐκ τούτου σύγκειται (ταῦτα δ’ ἐστὶν δύο, Ψ καὶ Ξ): „Męskie są te, 
które kończą się na litery N, R i S i te, które S (Sigmę) zawierają”9.

To drobne potknięcie wielkiego intelektualisty pozwala nam dostrzec sto-
sowaną przez niego metodę: chociaż opisywał język jako zjawisko foniczne, 
ewidentnie posługiwał się przy tym zapiskami i dokonywał analizy materiału 
pisanego. Zamiast po prostu stwierdzić, że określona kategoria wyrazów kończy 
się na stoicheion s i inne fonemy/głoski, podał katalog liter. Tym samym Ary-
stoteles staje się jednym z pierwszych znanych z imienia ludzi, którym łatwiej 
było myśleć o materii językowej w kategoriach graficznych niż fonicznych10.

8 ταῦτα δὲ διαφέρει σχήμασίν τε τοῦ στόματος καὶ τόποις καὶ δασύτητι καὶ ψιλότητι καὶ 
μήκει καὶ βραχύτητι ἔτι δὲ ὀξύτητι καὶ βαρύτητι καὶ τῷ μέσῳ. Część spośród wyliczonych 
tu przez Arystotelesa kategorii wydaje się trudna do zinterpretowania. Tym niemniej, me-
taforyczne znaczenie, jakie filozof przypisywał użytym przez siebie wyrazom oznaczającym 
np. „kosmatość” i „łysość”, nie ma chyba żadnego wpływu na zasadność przedstawionych 
w niniejszym eseju tez.

9 Alternatywnie można to zdanie przetłumaczyć (również popadając w błąd logiczny) jako: 
„męskie są te, które kończą się na głoski n, r, s i te, które zawierają głoskę s (a mianowicie 
ps i ks)”.

10 Do końca starożytności ostre rozgraniczenie pomiędzy literami i głoskami z trudem przy-
chodziło nawet tak wybitnemu mistrzowi słowa jak Lukian z Samosat. Żartobliwy utwór 
tego znakomitego pisarza, Sąd samogłosek, stanowi doskonały przykład tego rodzaju kon-
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Mniej więcej w tym samym czasie lub parę lat po tym, jak filozof opra-
cował swoją teorię języka, jego uczeń, Aleksander Macedoński zawędrował 
do Egiptu, gdzie założono miasto nazwane od jego imienia. Paradoksalnie, 
choć położone z dala od dawniejszych centrów kultury greckiej, wkrótce stało 
się ono najważniejszym miejscem przechowywania, redagowania i komen-
towania najistotniejszych dla Greków tekstów. Właśnie w Aleksandrii, w jej 
słynnej bibliotece, działali najwybitniejsi filologowie okresu hellenistyczne-
go11. Zasadniczym celem ich działalności było opracowanie wzorcowego 
wydania tekstów Homera. Właśnie „tekstów”, a więc poezji unieruchomionej 
w artefakcie, jakim jest manuskrypt.

W owych czasach wciąż jeszcze była żywa tradycja publicznego wykonywa-
nia Iliady i Odysei w czasie świąt w ramach agonów rapsodycznych. I właśnie 
po to, by dostarczyć wykonawcom idealnej wersji eposów, uczeni starali się 
ją, jak chyba gotowi byli to określić, „odtworzyć”. Za takim sformułowaniem 
celu działalności filologa wyraźnie stoi przeświadczenie charakterystyczne dla 
ludzi, którzy przywykli do słowa pisanego w takim stopniu, że nie wyobrażają 
już sobie poezji, która nie mieści się na papirusie. Bo odtwarzanie „pierwotnej 
wersji utworu” presuponuje jej istnienie.

Zatem, według aleksandryjskich filologów, żył kiedyś poeta imieniem 
Homer, który napisał lub podyktował, a może ułożył, zapamiętał i ustnie 

fuzji. Dziełko jest fikcyjną mową oskarżycielską wygłoszoną przez „Sigmę” przeciwko „Tau” 
w obecności sędziów-samogłosek. Bohaterowie stanowią fuzję liter i głosek, posiadają 
bowiem jednocześnie kształt i dźwięk. Pomimo dyscypliny, jaką staramy sobie narzucić, 
również i dla nas rozróżnianie pomiędzy znakami pisma i mowy bywa trudne. Co cha-
rakterystyczne, znacznie łatwiej jest nam mówić o literach niż o fonemach (dowodzi tego 
praktyka dydaktyczna: zdanie „łaciński rzeczownik rex, regis w nominatiwie singularis 
zakończony jest na /s/ dołączone do tematu reg- z asymilacją wygłosowego /g/ do /s/ pod 
względem cechy dźwięczności” niekiedy, żeby nie wywołać histerycznego chichotu studen-
tów, lepiej jest sparafrazować, mówiąc: „łaciński rzeczownik rex, regis w nominatiwie singu-
laris kończy się na x”). Na temat prestiżu pisma por. uwagi Ferdynanda de Saussure’a (Kurs 
językoznawstwa ogólnego, tłum. K. Kasprzyk, Warszawa 1991, s. 51–58).

11 Wzmianka o Aleksandrze Wielkim pełni w niniejszym tekście funkcję wyłącznie reto-
ryczną. Fakt, że był on uczniem Arystotelesa nie ma żadnego wpływu na przebieg procesu 
interioryzacji pisma w kulturze greckiej. Nie do przecenienia natomiast jest oddziaływanie 
przemian społecznych wywołanych podbojami Macedończyka. Szybkie migracje, helle-
nizacja nowych obszarów, utrata znaczenia dawnych centrów kultury greckiej i raptowne 
powstawanie nowych (w wyniku i w celu budowania przez młode elity niespotykanego aż 
dotąd kapitału finansowego i symbolicznego) z pewnością miało wpływ na wzrost prestiżu 
książki, przedmiotu, który ułatwia transport i tezauryzację myśli.
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kogoś nauczył swoich utworów. Dzieła te w ciągu wieków przekazywania 
i wielokrotnego przepisywania ulec miały przekształceniom polegającym na 
wprowadzaniu nowych wersów i całych fragmentów, usuwaniu pierwotnej 
zawartości, zmianach układu, zastępowaniu jednych słów innymi i tak dalej. 
Zadaniem filologa było zidentyfikowanie i wyeliminowanie wprowadzonych 
do tekstu zmian, tak aby przywrócić mu jego dawną doskonałość.

Paradoksalnie jednak w ten sposób wyłącznie oddalano się od tego, czym 
Iliada i Odyseja prawdopodobnie były na początku. Bo choć w dalszym 
ciągu funkcjonowały one w formie ustnej, wykonywane przez rapsodów, 
całkowicie zmienił się charakter wystąpień tych performerów. Nie wiemy 
dokładnie, na podstawie jakich kryteriów wybierano zwycięzcę agonów, 
prawdopodobnie jednak w okresie hellenistycznym i późniejszym nie różniły 
się one zasadniczo od dzisiejszych konkursów recytatorskich. Podstawowym 
warunkiem zwycięstwa musiało być wierne odtworzenie wyuczonego na 
pamięć tekstu utworu, a o ocenie performance’u decydowały umiejętności 
wokalne i aktorskie wykonawcy. Jego dykcja, siła i barwa głosu i wreszcie 
ekspresja. Rapsoda z tego okresu możemy porównać do solisty, grającego 
z partytury gotowy utwór. Natomiast w czasach, gdy dopiero zaczynano 
wykonywać12 Iliadę i Odyseję, śpiewacy heksametrów nie byli wyłącznie od-
twórcami. Zadanie, które stawiała przed nimi publiczność, polegało raczej na 
zaimprowizowaniu pieśni, rzecz jasna w oparciu o w miarę stałe, uświęcone 
tradycją zasady improwizacji13.

Skąd w nauce wzięła się taka wizja eposu? Osiemnastowieczny prero-
mantyzm doszukiwał się zjawiska analogicznego do poezji homeryckiej 

12 W tym miejscu napotykamy poważne trudności terminologiczne. Gdy mowa o epice 
oralnej, należy unikać sformułowań w rodzaju: „gdy napisano utwór”, „gdy powstał utwór”. 
Iliada i Odyseja prawdopodobnie istniały początkowo wyłącznie jako performance, je-
dynie w czasie ich wykonywania. Każde wykonanie było odrębnym wydarzeniem, tylko 
częściowo podobnym do innych. Ze względu na brak pełnej ciągłości istnienia utworów 
i ewolucyjny charakter procesu kształtowania się tradycji poetyckiej, której produktem 

„bywały” performance, logiczną konsekwencją jest stwierdzenie, że gdybyśmy dysponowali 
wszystkimi niezbędnymi danymi, moment powstania eposów można byłoby wskazać wy-
łącznie arbitralnie. Podobnie, kto przyjmuje teorię ewolucji w przyrodzie musi uznać, że 
nigdy nie istniał pierwszy człowiek, lecz że hominidy rodziły się stopniowo coraz bardziej 
podobne do ludzi, których znamy.

13 Por. m.in. M. Parry, The Making of Homeric Verse. The Collected Papers, red. A. Parry, 
Oxford 1971 i A. B. Lord, Pieśniarz…; G. Nagy, Poetry as Performance. Homer and Beyond, 
Cambridge 1996.
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w twórczości ludowych pieśniarzy. To właśnie do tego rodzaju koncepcji pod 
koniec XVIII wieku nawiązał Friedrich August Wolf, niemiecki filolog, który 
przeszedł do historii jako inicjator badań nad tak zwaną kwestią homerycką. 
Postawił on bowiem tezę, że legendarny poeta nie istniał, a eposy, rzekomo 
jego autorstwa, są zbiorem tradycyjnych opowieści, będących wspólną wła-
snością całej kultury greckiej. Stąd inspiracja do przeprowadzenia na początku 
XX wieku badań, które okazały się szczególnie owocne dzięki konsekwent-
nemu wprowadzaniu w życie postulatów młodej jeszcze wtedy antropologii 
kulturowej. Zamiast opierać się na zredagowanych przez uczonych tekstach 
ludowych ballad, etnografowie wyszli w teren, wyposażeni w nową zdobycz 
techniczną: urządzenia nomen omen do „zapisu” dźwięku. Matija Murko, a po 
nim Milman Parry zgromadzili dzięki temu materiał pozyskany bezpośrednio 
od epickich performerów na Bałkanach.

Efekty ich pracy były rewolucyjne. Przede wszystkim okazało się, że cha-
rakterystyczny dla poezji homeryckiej styl formularny, który późniejsza epika 
grecka i rzymska naśladowały wyłącznie na poziomie stylizacji14, jest typowy 
dla twórczości oralnej. Powtarzalność pewnych stałych struktur w obrębie 
wypowiedzenia, wydawać by się mogło, powinna ułatwiać jego zapamiętanie 
i wierne odtworzenie15. A jednak porównanie nagrań następujących po sobie 
wykonań pieśni dowiodło, że rapsod nigdy nie powtarza jej w sposób iden-
tyczny16. Co jednak ciekawe, zarówno sami wykonawcy, jak i ich publiczność 
utrzymywali, że jest inaczej, i że pieśń za każdym razem pozostaje taka sama17.

14 Por. M. Parry, The Making…, s. 24–36, 274, 298–301.
15 Na taką funkcję formuł zwracają uwagę Parry, tamże, s. 270, 324, 325 (na stronach 335–337 

uczony przestrzega jednak przed ograniczeniem roli stylu formularnego do mnemotechni-
ki) i Ong, Oralność…, s. 57–61. E. R. Havelock (Przedmowa do Platona, tłum. P. Majewski, 
Warszawa 2007, s. 115–117 i passim) w przeciwieństwie do tych autorów przedstawia mne-
monikę jako zasadniczą, jeśli nie jedyną, funkcję stylu formularnego. Ujęcie takie zdaje się 
wynikać z zastosowania narzędzi antropologii funkcjonalistycznej do opisu kultury greckiej 
i owocuje charakterystycznym dla tego paradygmatu redukcjonizmem, każąc uczonemu 
zrezygnować z prób uwzględnienia innych czynników kształtujących ludzkie działania niż 
abstrakcyjnie pojęty model kulturowy.

16 Stąd szczególny nacisk, jaki G. Nagy (Poetry…) położył na rozumienie stylu formularnego 
nie jako narzędzia ułatwiającego zapamiętanie gotowych utworów, lecz środek umożliwia-
jący rapsodowi improwizowanie epickich pieśni.

17 Na temat performerów epickich, którzy byli przeświadczeni, że dokładnie odtwarzają pieśni, 
czemu kłam zadawało porównanie nagrań, piszą Lord (Pieśniarz…, s. 102–106) i Parry (The 
Making…, s. 336, 337 wraz z obszernym cytatem z pracy Murko). Co charakterystyczne, 
wyniki badań tych uczonych w swoim wielokrotnie wznawianym wstępie do przekładu 
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W tym miejscu docieramy do najważniejszego, moim zdaniem, wniosku, 
jaki można wyciągnąć z badań nad antropologią pisma. Pismo (i podobnie 
zapis dźwięku) sprawia, że rzeczywistość, która była płynna, jak płynny jest 
strumień głosu, zyskuje utrwaloną w formie materialnej i, jak wierzymy, cał-
kowicie niezmienną postać. Kiedy nauczyciel w szkole sprawdza, czy uczeń 
dobrze recytuje wyuczony na pamięć wiersz, w razie wątpliwości może się 
uciec do autorytetu tekstu pisanego. Performer oralny i jego publiczność nie 
dysponują tego rodzaju środkami technicznymi i wcale ich nie potrzebują. 
Żeby epos zachował swoją tożsamość, poszczególne wykonania wcale nie 
muszą być obiektywnie identyczne. Może nawet byłoby gorzej, gdyby były. Bo 
dwa razy wypowiedzieć te same słowa to co innego niż dwa razy powiedzieć 
dokładnie to samo. Mamy zatem do czynienia z dwoma alternatywnymi 
modelami tożsamości. Tożsamość, która znajduje oparcie w piśmie, a zatem 
w usztywnionym signifiant, na poziomie znaczenia będzie miała charakter 
procesu, którego dynamika podyktowana będzie ewolucją systemu semio-
tycznego, na którą to ewolucję ma wpływ choćby sama wielokrotnie powta-
rzana artykulacja pozornie tego samego znaku. Odkąd dysponujemy tekstem 
utrwalonym w postaci książki, możemy wielokrotnie do niego powracać, 
czytać dokładnie ten sam i taki sam tekst. A jednak nigdy nie czytamy go 
dwa razy tak samo.

Epika oralna przypomina raczej łódkę unoszoną nurtem rzeki. Wciąż stoi 
w tej samej wodzie, bo opowiadając coś na nowo, performer posługuje się środ-
kami semiotycznymi przynależącymi do systemu przekształconego przez czas, 
pod wpływem poprzedniego wykonania eposu czy choćby chwilową zmianą 
nastroju grupy, reagującej na przykład na warunki pogodowe18. Zakotwicze-
nie homeryckiej łódki na papirusach sprawiło, że możemy do dzisiaj czytać 
dwa wspaniałe poematy, choć tak wiele wody upłynęło, odkąd ujarzmiono 

Iliady cytuje Tadeusz Sinko (w: Homer, Iliada, tłum. F. K. Dmochowski, Wrocław 2004, 
s. LVIII–LXII) tylko po to, by na ich podstawie stanowczo zaprzeczyć ich zasadniczej tezie, 
że Homer był niepiśmienny. Być może daje tu o sobie znać aprioryczna niechęć badacza 
do wyobrażenia o wielkim poecie jako analfabecie.

18 Por. uwagi Lorda (Pieśniarz…, s. 82) na temat okoliczności performance’ów epickich (na 
podstawie zebranego przez Parry’ego materiału etnograficznego z Jugosławii lat trzydzie-
stych ubiegłego stulecia): „Pieśniarz ma […] do czynienia z publicznością, której człon-
kowie zjawiają się i znikają, wchodzą i wychodzą; działa w sytuacji, w której wita się nowo 
przybyłych i żegna tych, którzy wcześnie opuszczają towarzystwo, a gość przynoszący 
nadzwyczajną nowinę albo plotkę może przerwać na jakiś czas wykonanie pieśni lub nawet 
w ogóle je uniemożliwić”. 
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je poprzez wielokrotnie podejmowane próby zredagowania tekstu i nadania 
mu normatywnej postaci. Co skutkiem tego straciliśmy, to żywa tradycja im-
prowizowania opowieści i zrozumienie, że nie sposób dwa razy wejść do tej 
samej rzeki słów, nawet jeśli pozostaną one nieruchome. Nie chodzi zresztą 
wyłącznie o formalną stronę pewnych wypowiedzi i o kwestie estetyczne. 
Epos homerycki przekazywał odbiorcom wiedzę o świecie, odpowiadając na 
fundamentalne pytania, na przykład o naturę bogów19. Prezentowana w nim 
teologia, kosmologia, antropologia nie mają jednak charakteru spekulatywnego, 
lecz, by tak rzec, narracyjny. Epos opowiada świat, przedstawiając wewnętrz-
nie spójne wycinki jego wizji. I jest to wizja w pełni funkcjonalna z punktu 
widzenia performera i jego publiczności. To zaś, że czytelnik spisanego utworu 
dostrzega w nim sprzeczności20, nie wynika z niedoskonałości dzieła, lecz 
z faktu stawiania niewłaściwych wymagań względem niego.

Być może ma rację Ong21, twierdząc, że bez pisma, które pozwala zatrzy-
mać ubraną w słowa myśl i, niemal dosłownie, „przyjrzeć się myśli”, refleksja 
filozoficzna i naukowa nie byłyby możliwe. Platon nie mógłby powiedzieć 
tego, co powiedział, my nie bylibyśmy w stanie rozwinąć jego koncepcji. 
Jednak im precyzyjniej nasze możliwości analityczne pozwalają nam opisać 
zjawisko słowa i myśli niezapisanej, tym bardziej oddalamy się od możliwości 
pełnego jego uchwycenia. W końcu stwarzamy tylko teksty, artefakty, które 
jak namalowany na płótnie ogień mogą pokazać, jak wygląda przedmiot 
przedstawienia, nie pozwalają jednak poczuć, jak działa. Nie parzą, dopóki 
nie wrzucimy ich do kominka.
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From Arystoteles literacy to Milman Parryʼs orality

Abstract

The paper above presents some aspects of orality and scripture within a frame of the western 
culture development. As a starting point it takes a famous passage from Plato’s Phaedrus in 
which the philosopher criticizes the ambiguity of scripture and its impact on communication 
and memory. His thought has not been fully estimated until the twentieth-century discovery 
of oral poetry, which shed a new light on what was being lost in Plato’s time. Paradoxically, 
the writing not only has its impact on ways of verbal expression and thought, as it has 
been often stressed by anthropologists of scripture. It also facilitates changes within texts 
themselves, as it fixes only the superficial layer of a sign.

Keywords: scripture, oral epics, performance, Homer

Bartłomiej Bednarek 

absolwent filologii klasycznej i filologii włoskiej UJ. Obecnie przygotowuje roz-
prawę doktorską poświęconą mitowi dionizyjskiemu w poezji greckiej okresu 
archaicznego i klasycznego. Jego zainteresowania naukowe obejmują literaturę 
starożytną, antropologię kulturową i semiotykę.
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Przestrzeń, porządek, pisanie.  
Pismo i druk u Waltera J. Onga i Michela de Certeau

Andrzej Tadeusz Staniszewski
Uniwersytet Jagielloński

Walter Jackson Ong i Michel de Certeau stanowili dwie intelektualne indywi-
dualności nieprzeciętnego formatu. Obszary ich zainteresowań kształtowały 
się nieco odmiennie – Amerykanin Ong był, obok Jacka Goody’ego, Erica 
Havelocka oraz swego promotora, Marshalla McLuhana, jednym z pionie-
rów badań relacji między oralnością i piśmiennością oraz zależności między 
opanowaniem przez społeczeństwa i jednostki umiejętności pisania a prze-
mianami ich świadomości. Czasami zaliczana do heterogenicznego nurtu 
badań kulturowych myśl Francuza de Certeau, wyrastająca z fascynacji 
koncepcjami Freuda, Lacana, Foucaulta czy Bourdieu, była nowatorskim 
spojrzeniem na sposoby, w jakie człowiek radzi sobie ze swoją codzienno-
ścią, kłusując między zastanymi strukturami i instytucjami, każdego dnia 
opierając się osaczającej go władzy nie spektakularnymi gestami buntu, lecz, 
jakbyśmy to powiedzieli, dzięki sowizdrzalskiemu sprytowi. Niniejszy arty-
kuł nie rości sobie prawa do bycia wyczerpującą rekapitulacją całościowej 
myśli któregoś z dwóch wymienionych w tytule uczonych, ani też nie dąży 
do śledzenia ewolucji poglądów ich autorów na przestrzeni lat. Zbliżając 
się nieco do topiki używanej przez de Certeau, można powiedzieć, że jest 
raczej podjętą z ciekawości przechadzką niż przeprowadzoną z rozmachem 
ekspedycją badawczą: jako taka nie tyle podejmuje się udzielenia zdecydo-
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wanych odpowiedzi na stawiane przez siebie pytania, co dzieli się pewnymi 
spostrzeżeniami. Spostrzeżenia te dotyczyć będą statusu pojęć „pisma”, 

„porządku” i „przestrzeni” w wybranych pracach obu uczonych: Oralność 
i piśmienność. Słowo poddane technologii Onga oraz Wynaleźć codzienność. 
Sztuki działania de Certeau. Jak je rozumieją i jak ich używają? 

Zastanawiając się nad uwagami poświęconymi przez myślicieli wynalaz-
kowi druku, spróbujemy przyjrzeć się, jak rozumieją oni jego rolę w kształto-
waniu współczesnego człowieka oraz jak widzą relację między nim a techno-
logią: czy zadrukowana strona wymusza na czytelniku bezbronność, bierne 
przyjmowanie przekazywanych przez siebie informacji? Czy w takiej sytuacji 
możliwy jest opór? Pytania te mogą, bardzo wprawdzie wstępnie, pomóc nam 
odpowiedzieć na pytanie, czy obu myślicieli łączyło coś więcej niż tylko ogól-
nie zdefiniowane zainteresowanie antropologią i przynależność do zakonu 
jezuitów, czy jest sens „czytać” ich razem? 

I
Fascynację antropologicznymi aspektami pisma, „konsekwencjami piśmien-
ności” mówiąc za Goody’m i Wattem, o wiele łatwiej – z powodów wymienio-
nych już na wstępie – śledzić u Onga. Syn niemieckich emigrantów i profesor 
Saint Louis University w trakcie swego przeszło dziewięćdziesięcioletniego 
życia poświęcił temu zagadnieniu wiele licznych publikacji książkowych 
i wystąpień. Opublikowana w 1982 roku Orality and Literacy stanowi nie tylko 
wyrazisty moment jego intelektualnej biografii, ale jest też emblematyczna 
dla pewnego zamkniętego już chyba momentu w badaniach piśmienności, 
czasu, kiedy – głównie pod wpływem wczesnej myśli Goody’ego1 – charak-
teryzowano relacje między społeczeństwami oralnymi i piśmiennymi na 
zasadzie ostrych przeciwieństw, częstokroć mniej lub bardziej świadomie 
dowartościowując drugie kosztem pierwszych (obecnie odchodzi się od tego 
wielkiego, złudnie idealnie antagonistycznego przeciwstawienia, co widać 
na przykładzie prac Davida R. Olsona2 czy samego Goody’ego3). Pozwala 

1 J. Goody, I. Watt, Konsekwencje piśmienności, tłum. J. Jaworska, [w:] Oralność/piśmienność, 
red. G. Godlewski i in., Warszawa 2007, s. 33–77.

2 D. R. Olson, Papierowy świat. Pojęciowe i poznawcze implikacje pisania i czytania, tłum. 
M. Rakoczy, red. G. Godlewski, Warszawa 2011. 

3 Tegoż autora m.in.: Poskromienie myśli nieoswojonej (tłum. M. Szuster, Warszawa 2011), 
Kapitalizm i nowoczesność. Islam, Chiny, Indie a narodziny Zachodu (tłum. M. Turowski, 
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to zrozumieć zapał, z  jakim Ong, mając wciąż w pamięci nauki młode-
go McLuhana, który był promotorem jego pracy magisterskiej traktującej 
o poezji Gerarda Manleya Hopkinsa, odwołuje się, czasami implicytnie, 
czasami eksplicytnie, do spopularyzowanego przez Kanadyjczyka rozróżnie-
nia na paradygmat ucha, rządzący społecznościami przedpiśmiennymi lub 
funkcjonalnie oralnymi (jak średniowieczna Europa) oraz paradygmat oka, 
istotny dla kultury zachodniej od momentu wynalezienia prasy Gutenberga. 
Amerykanin snuje w swojej książce opowieść o słowie i jego przemianach, 
które okazują się splecione (nic dziwnego, skoro są za nie pośrednio odpo-
wiedzialne) ze zmianami cywilizacji.

Początkowo, w społecznościach nieznających pisma, słowo jest dźwiękiem, 
zdarzeniem, a – jak zauważa Ong – „nie ma sposobu zatrzymania dźwięku, 
posiadania dźwięku”4. Takiego słowa nie można zobiektywizować, „odłączyć” 
od sytuacji, w której zostało wypowiedziane. Wydaje się to czasem trudne do 
wyobrażenia współczesnemu człowiekowi, gdyż jest on „produktem” kultury 
cyrograficznej (tj. piśmiennej) i typograficznej, a zatem

ma skłonność do myślenia o nazwach jako etykietkach, pisanych lub 
drukowanych metkach, przyczepionych w wyobraźni do wyobrażo-
nego przedmiotu. Człowiek oralny nie może myśleć o nazwie jako 
o metce, nie ma on bowiem koncepcji nazwy jako czegoś, co można 
zobaczyć. Pisane czy drukowane przedstawienie słowa może być ety-
kietką; rzeczywiste, mówione słowo być nią nie może5.

Wpływa to na odmienne miejsce pamięci w hierarchii wartości społeczeństw 
oralnych, co wykazał już Milman Parry, poszukujący wraz z Albertem B. Lor-
dem w latach trzydziestych na Bałkanach śladów kultury ludowych pieśnia-
rzy, która pomogłaby pomóc zrozumieć dynamikę powstawania eposów 
homeryckich6. Stąd też waga powtórzeń, redundancji i posługiwania się 
znanymi z przeszłości kliszami i toposami (Ong, znawca Ramusa i autor 
jednego z ważniejszych opracowań poświęconych temu szesnastowiecznemu 
retorowi i logikowi, zwraca tutaj naszą uwagę na obecne do dziś w systemie 

Warszawa 2006), Kradzież historii (tłum. J. Dobrowolski, Warszawa 2009) czy najnowsza 
pozycja, Renesans: czy tylko jeden? (tłum. I. Kania, Warszawa 2012).

4 W. J. Ong, Oralność i piśmienność. Słowo poddane technologii, tłum. i oprac. J. Japola, wyd. 2 
przejrzane i poprawione, Warszawa 2011, s. 70.

5 Tamże, s. 71. 
6 Por. A. B. Lord, Pieśniarz i jego opowieść, tłum. P. Majewski, Warszawa 2010.
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klasycznej retoryki ślady oralnego pochodzenia sztuki wymowy w starożytnej 
Grecji), przywiązanie do tradycji, które jednak nie wyklucza jej – jeśli jest to 
podyktowane potrzebą bieżącej sytuacji – modyfikacji lub wręcz całkowitego 
odrzucenia, jak dzieje się to w przypadku opisywanych w słynnym artykule 
Goody’ego i Watta, „płynnych” genealogii afrykańskiego ludu Tiv7. 

Tak zorganizowane społeczeństwo zmienia się, kiedy pojawia się wyna-
lazek pisma. Pismo doprowadza do paradoksalnej sytuacji: zarazem odrywa 
słowo od zdarzeniowości, czyni je pewną abstrakcją (umożliwia tworzenie 
klas przedmiotów: „mój dom” i „dom sąsiada” to, konceptualnie, to samo, ten 
sam „dom”), jak i sprawia, że staje się ono czymś konkretnym, zdarzeniowy 
dźwięk zyskuje swoją wizualną reprezentację, zajmującą pewną konkretną 
pozycję w fizycznej przestrzeni8. Ong uznaje pismo za technologię, jak mówi, 

„w pewnym sensie najbardziej drastyczną, gdyż rozpoczęło to, co druk czy 
komputer tylko kontynuują, sprowadzenie dynamicznego dźwięku do bez-
dźwięcznej przestrzeni, oddzielenie słowa od żywej teraźniejszości, w jakiej 
jedynie może istnieć słowo mówione”9. Kultura cyrograficzna ogranicza 
rolę rozmaitych mnemotechnik, pozwalając na składowanie i odzyskiwanie 
znacznie większej niż wcześniej wiedzy, bez konieczności oglądania się na 
fizjologiczne ograniczenia ludzkiej pamięci („język i myśl kultury oralnej nie 
imponują precyzją analityczną”10). Pozwala też na radykalne przedefiniowa-
nie sposobu, w jaki człowiek organizuje swój świat, wspomagać się listami, 
tabelami czy zapisem historii, która ulega pewnemu „usztywnieniu”, wreszcie 
zwrotnie oddziałuje na mowę, zyskującą analityczną precyzję. Co więcej, 
procesy te pozwalają na wytworzenie samotnej jednostki: uczestnik kultury 
oralnej mówił bądź słuchał kogoś i n n e g o, pisarz i czytelnik przebywają 
sam na sam z tekstem.

Słowo, które odbieramy już nie (a przynajmniej: nie tylko) uchem, lecz 
wzrokiem zaczyna zajmować pewną określoną przestrzeń – wynalazek druku 
okazuje się dla Onga najistotniejszym czynnikiem umożliwiającym reorgani-
zację tej przestrzeni. Pamiętając o pracach McLuhana i Elizabeth Eisenstein, 

7 J. Goody, I. Watt, Konsekwencje…, s. 37–40.
8 W. J. Ong, Oralność…, s. 131: „Pismo stworzyło to, co nazwano językiem «uwolnionym-

-od-kontekstu» lub «dyskursem autonomicznym», dyskursem, którego nie można kwestio-
nować lub poddać bezpośredniemu sprawdzeniu, tak jak można sprawdzić mowę oralną, 
ponieważ dyskurs pisany został oderwany od autora”.

9 Tamże, s. 136. 
10 Tamże, s. 164. 
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amerykański uczony wskazuje na ciekawy status słowa poddanego reżimowi 
typograficznemu:

Litery używane w piśmie nie istnieją […] przed tekstem, w którym się 
pojawiają. Inaczej rzecz się ma z czcionkami alfabetu w druku. Słowa 
robi się z jednostek (czcionek), które istnieją jako jednostki przed 
słowami, jakie mają utworzyć. Druk sugeruje daleko silniej niż pismo, 
że słowa są rzeczami. […] Drukowanie z liter alfabetu, w którym każdą 
literę odlewa się na oddzielnym kawałku metalu […] oznacza przede 
wszystkim przełom psychologiczny. Słowo zostaje silnie uwikłane 
w proces technologiczny i staje się rodzajem towaru11.

Dla tak zreifikowanego, merkantylnego słowa coraz ważniejsza staje się strona 
wizualna. Pokazując ewolucję stron tytułowych – z których w końcu znikają 
bezładne podziały wyrazów i pauzy, a tytuł i osoba autora zostają odpowiednio 
wyeksponowane („strona tytułowa to etykieta, poświadcza ona uznanie książki 
za swego rodzaju rzecz lub przedmiot”12) – Ong wykazuje, że „druk sytuuje 
słowa w przestrzeni znacznie bardziej bezwzględnie, aniżeli czyniło to pismo”, 
gdyż o ile ono „przenosi słowo ze świata dźwięku do przestrzeni wizualnej, to 
druk więzi słowo w przestrzennej pozycji”13. Mechanicznie reprodukowany 
tekst oczyszcza pismo, oddziela je od ręki indywidualnego człowieka i przenosi 
w pozornie obiektywny, maszynowo równy świat wyciśnięty czcionką.

Ong nie pomija konsekwencji, jakie miały narodziny kultury typograficz-
nej dla wyglądu i cyrkulacji tekstów, dla nas jednak istotniejsze będzie spoj-
rzenie na to, co on sam nazywa „skutkami rozproszonymi”, oddziaływaniem 
na „mentalność Zachodu”14. To wtedy dojść ma do powolnego zmierzchu 
retoryki i pojawienia się dążeń do słownikowej standaryzacji języka. To wtedy 
pojawia się pojęcie prawa autorskiego („druk stworzył nowy sens prywatnego 
posiadania słów”15) i prawdziwie jednostkowi czytelnicy, gdyż „wytwarzając 
książki mniejsze i łatwiejsze do przenoszenia”, kultura typograficzna „przy-
gotowuje psychologicznie do samotności lektury w cichym kącie, a w końcu 
do całkowicie bezgłośnego czytania”16. Tekst, pozbawiony ręcznych korektur 

11 Tamże, s. 182, 183. 
12 Tamże, s. 191.
13 Tamże, s. 186.
14 Tamże, s. 197.
15 Tamże, s. 198. 
16 Tamże. 
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kopisty, równy, czysty, zaopatrzony w mechanicznie wytworzoną interlinię 
wydaje się zamknięty i skończony, a samotny, pozbawiony doświadczenia 
głośnej, wspólnotowej lektury czytelnik może się oddać czynności intro-
spekcji. W ten sposób, jak chce to widzieć Ong, technologiczna rewolucja 
przekształca świadomość, by zrodzić ostatecznie „romantyczne pojęcia ory-
ginalności i twórczości”17. Słowo-dźwięk kultury pierwotnie oralnej stało 
się ciałem-zapisem kultury cyrograficznej, które zamieszkało między nami, 
uwięzione w racjonalnie uporządkowanej przestrzeni kultury typograficznej. 
Na tym jednak historia się nie kończy, a Ong sięga w swojej opowieści do 
czasów nam współczesnych, czyli epoki posttypograficznej, elektronicznej, 
wtórnie oralnej, czasem, kiedy nowe media w rodzaju radia, filmu i telewizji 
(oraz, z przyczyn oczywistych niewymienionego przez autora, internetu) 
przywracają społeczeństwom słowo mówione, które jednak nie powraca – jak 
zresztą by mogło? – w formie niezmienionej przez stulecia zapisu i typografii. 

II
O ile rekapitulacja głównych idei Onga na temat pisma i druku może się 
wydawać zajęciem łatwym (co nie oznacza oczywiście, że intelektualnie nie-
zadowalającym), o tyle śledzenie pomysłów de Certeau wydaje się nieco 
trudniejsze, przynajmniej z kilku powodów. Po pierwsze i zapewne najmniej 
istotne, styl Francuza – silnie zmetaforyzowany, splątany, uciekający zarówno 
przed oczywistościami, jak i przed spragnionym konkretnych i jasnych de-
finicji czytelnikiem – kolejno odbiorcę intryguje, irytuje, inspiruje, a z pew-
nością nigdy niczego nie ułatwia, niczego nie daje od razu bez poświęcenia 
mu swej dobrej woli. Po drugie ,i zapewne istotniejsze, Ong wprost deklaruje 
zainteresowanie antropologią słowa, de Certeau kieruje swoją uwagę bar-
dziej w stronę antropologii władzy, a może raczej: oporu wobec niej. To, co 
robią z człowiekiem pismo, druk, i to, co człowiek robi z nimi, pojawia się 
jako element większej całości, próby skodyfikowania naszych codziennych 
wybiegów i podstępów. A jednak wydaje mi się, że można odnaleźć w tej 
całości elementy, które mogą służyć za uzupełnienie i, wprawdzie stworzony 
post factum przez nas, ich współczesnych czytelników, komentarz pewnych 
pomysłów amerykańskiego badacza. Istotne okażą się słynne fragmenty 
poświęcone ekonomii piśmienności, ale też uwagi francuskiego uczonego 
o tworzeniu prywatnych przestrzeni, które – jeśli można tak to ująć – wydają 

17 Tamże, s. 201. 
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się specyficznym działaniem typograficznym, odciskaniem siebie na pewnej 
strukturze bez użycia tuszu, czcionek czy prasy.

Pismo w ujęciu de Certeau, podobnie jak było to u Onga, odsunęło sen-
tymentalno-romantyczny (co ciekawe, pojawiający się w kulturze już wyso-
kopiśmiennej, a nawet typograficznej) ideał „żywej mowy”, jest używaną od 

„nowoczesności” – czyli wieku XVII i XVIII – nazwą „zwycięskiej konkwisty 
ekonomii”18. Ekonomię de Certeau rozumie etymologicznie (oikos nomos, 

„prawo domowe”) jako gospodarność, czynność zarządzania czymś, (roz)pla-
nowanie pewnej przestrzeni. Przestrzenią tą może być na przykład biała kartka, 
którą zapełniamy tekstem, tworzymy z niej naszą prywatną posiadłość, wyspę, 
którą zaludniamy wedle uznania, decydujemy, co znajdzie się na niej, a co zo-
stanie wyrzucone poza przestrzeń odciętą od reszty świata i wyłonioną liniami 
marginesu. „Pisanie” dla badacza to „konkretna czynność polegająca na zbu-
dowaniu we własnej przestrzeni tekstu mającego władzę nad zewnętrznością, 
z której go najpierw wyizolowano”19. Składa się z trzech elementów: c z y s t e j 
k a r t k i, która „wyznacza podmiotowi miejsce wytwarzania (każde dziecko 
pochylone nad czystą kartką znajduje się w sytuacji przemysłowca, planisty, 
kartezjańskiego filozofa – sytuacji zmuszającej do zagospodarowania prze-
strzeni, własnej i odmiennej, na którą można przelać swoją wolę”20), p r z e d -
m i o t u, który powstaje wraz z wycięciem pewnego fragmentu rzeczywistości, 
oddzieleniem tematu od tego, co leżeć będzie poza nim oraz zbudowanego na 
tym t e k s t u, który powstaje na zasadzie przemysłowej – „dostające się przed-
mioty są oznakami pewnej bierności podmiotu wobec tradycji; te natomiast, 
które się wydostają, świadczą o jego władzy produkowania przedmiotów”21. 
Jak komentuje de Certeau, w świetle tak przedstawionej praktyki wydaje się, że 

„nie bez powodu w ciągu trzech ostatnich wieków uczenie się pisania było […] 
inicjacją par excellence do kapitalistycznego i zdobywczego społeczeństwa”22.

Opanowanie pisma i rozwój piśmiennego społeczeństwa – w powyższym, 
skrótowym przedstawieniu może kładącym nacisk na odmienne akcenty, 
ale niewiele odbiegającym od zasadniczej myśli Onga – skutkuje nie tylko 
wytworzeniem podmiotów zdolnych przekształcać fragmenty rzeczywistości. 

18 M. de Certeau, Wynaleźć codzienność. Sztuki działania, tłum. K. Thiel-Jańczuk, Kraków 
2008, s. 133. 

19 Tamże, s. 135. 
20 Tamże, s. 136. 
21 Tamże, s. 136, 137. 
22 Tamże, s. 137. 
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Wszak przywiązywana jest do tej umiejętności tak duża waga nie tyle z racji 
wytwarzania samodzielnych podmiotów, lecz dostarczania kryterium, wedle 
którego można określić miejsce tegoż podmiotu w hierarchii społeczeństwa 
kapitalistycznego („podmiot pisma jest panem, a robotnik mający inne na-
rzędzie niż język będzie Piętaszkiem”23). Istotniejsze jednak jest to, że obok 
(a może: nad) pismem jednostkowych podmiotów operuje innego rodzaju 
zapis: władza, która używa pisma do zapisywania prawa na pojedynczych 
ciałach, „wybija piętno na pergaminach uczynionych ze skóry swych własnych 
poddanych”24. Zbliżając się tutaj do panoptycznych wizji Foucalta, de Certeau 
odwołuje się do Kolonii karnej Kafki i wyobrażonego przez praskiego autora 
aparatu, który tatuował wyroki na ciałach skazańców. Jednostka tworzona jest 
tyleż przez opanowanie pewnych operacji gospodarowania przestrzenią papie-
ru, co przez opanowanie samej siebie przez ekonomię prawa, wyodrębniającej 
pojedynczego człowieka jako przedmiot swych zapisów, kogoś, kto może – 
jeśli zajdzie taka potrzeba – zostać poddany oskarżeniu i osądzeniu, którego 
istnienie poświadczone jest przez włączenie w pewien porządek legislacyjny. 
W nowoczesnym społeczeństwie podmiotowość każdego z nas paradoksalnie 
zależy od nieustannie wiszącej nad nami ewentualności stania się przedmiotem 
represji ze strony aparatów władzy, „cierpienie spowodowane tym, że jest się 
pisanym przez prawo grupy, jest w dziwny sposób podwojone przez rozkosz 
bycia rozpoznanym”25, a „każdy akt drukowania powiela owo ambiwalentne 
doświadczenie ciała pisanego przez prawo innego”26. Wysoko piśmienne spo-
łeczeństwa typograficzne zapewniają nie tylko lepszą cyrkulację wiedzy, ale też 
swoich instytucjonalnych więzów, obywatel jest drukowany niczym książka.

Sama czynność drukowania pojawia się zresztą nie tylko w tak wysoce 
zmetaforyzowanej, stanowiącej właściwie synonim „nowoczesnej mechanicz-
nej reprodukcji” formie: jak zauważa de Certeau, od mniej więcej XVI wie-
ku i reformacji Zachód ulega wizji przemiany historii przez tekst, wierze 
w możliwość przepisania rzeczywistości – co oznacza głównie jednostkę, 
pojedyncze c i a ł o. Porządek interlinii mechanicznie powielanych tekstów 
upewnia o racjonalnej naturze rzeczywistości – lub podsuwa taki model 
jej sformatowania – „Rozum powinien móc zakładać albo naprawiać świat 
[…], nie chodzi już o odgadywanie sekretów jakiegoś porządku czy ukrytego 

23 Tamże, s. 140. 
24 Tamże, s. 141. 
25 Tamże.
26 Tamże. 
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Autora, ale o w y t w a r z a n i e  porządku z zamiarem z a p i s a n i a  go w ciele 
niecywilizowanego lub zdeprawowanego społeczeństwa”27. „Druk wyobraża 
owo artykułowanie tekstu na ciele za pomocą pisma”, sprawia, iż „obmyślony 
porządek – poczęty tekst – staje się ciałem – czyli księgami – powielającymi 
go, wytyczającymi ulice i ścieżki, będącymi sieciami racjonalności w niespój-
ności świata”28. Odnaleźć tu można rodzaj krytycznego komentarza do Onga, 
który, śledząc wędrówkę słowa od sfery audialnej do wizualnej i z powrotem, 
skupia się na całkiem neutralnej ideologicznie ewolucji świadomości czło-
wieka kultury druku. De Certeau pozwala sobie na uzupełnienie o ciemną 
typografię, pokazanie, jak technika i jej upowszechnienie stają się wzorem 
dla nowej organizacji zbiorowości, indywidualizującej, ale postępującej tak 
tylko celem ponownego wcielenia swego produktu w ogół, „maszynerii”, która 

„przekształca ciała indywidualne w ciało społeczne”29. 
Jakkolwiek nie ma możliwości opuszczenia tego, nastrajającego pesy-

mistycznie systemu, możemy go oszukać. Podtytuł Wynaleźć codzienność – 
Sztuki działania, odsyła nas do zestawu praktyk, w jaki pojedynczy człowiek 
(lub całe grupy) oszukuje systemy władzy, instytucje, jakby to powiedział 
Antonio Gramsci – „formacje hegemoniczne”. Oszukaniu s t r a t e g i i, jakie 
stosują wielkie formacje, służą rozliczne (to rozróżnienie przejęte od von 
Bülowa) t a k t y k i. Pierwsza to „rachunek stosunków sił […], powstający 
z chwilą, gdy możliwe jest wyodrębnienie podmiotu woli i władzy (takich jak 
przedsiębiorstwo, armia, miasto, instytucja naukowa), […] zakłada istnienie 
miejsca, które może być określone jako własność i stanowić podstawę regu-
lowania stosunków” z zewnętrznością. Druga natomiast to „skalkulowana 
czynność charakteryzująca się brakiem własnego miejsca, jej terytorium 
jest miejsce innego, dlatego musi ono wykorzystywać obszar jej narzucony 
i zorganizowany przez prawo siły obcej, […] dostosowuje się do sytuacji, 
korzysta ze sposobności, nie zachowuje tego, co zdobywa, wreszcie kłusuje”30. 

Przykładami tej efemerycznej, partyzanckiej działalności podejmowanej 
przeciw porządkowi mogą być czynności czytania i wędrowania po mieście. Co 
ciekawe, w obu wypadkach ten porządek da się utożsamić z pewnego rodzaju 
typografią: oczywistą w wypadku tekstu drukowanego oraz ukrytą w wypadku 
miasta, które w swoim założeniu ma być skutkiem racjonalnego rozplanowania 

27 Tamże, s. 144, 145. 
28 Tamże, s. 145. 
29 Tamże, s. 142. 
30 Tamże, s. 36, 37. 
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przez władzę pewnego miejsca, odciśnięcie na fizycznej przestrzeni pewnego 
instytucjonalnego projektu. Co nawet ciekawsze, także strategie oporu czytelnika 
i wędrowcy mogą być porównane – jeśli nie z drukowaniem nowego porządku 
na starym, to z zapisywaniem swego tekstu na tekście narzuconym (zapisywanie, 
jak już zaznaczono, nietrwałe, ale tylko taka taktyka ma szanse powodzenia 
w sytuacji tak dużej dysproporcji sił). Czytający nie jest biernym konsumentem 
czytanego, to, co czyta, może odrzucić lub zaakceptować, a – co istotniejsze – 
trudno nam przewidzieć, co może być odczytane. Kiedy nie traktujemy tekstu 
jak pojemnika na sens, a odbiorcy jako pozbawionego cech indywidualnych de-
skryptora, musimy zgodzić się (tak, jak zgadza się de Certeau) z Michelem Char-
lesem, który uznał, że „każda lektura przekształca swój przedmiot”, a „książka jest 
skutkiem działania (odbiorcy) czytelnika”31. Podobnie dzieje się w przypadku 
mieszkańców miast, których słuszniej byłoby nazwać „użytkownikami”. Uczony 
porównuje ich działania, użycia porządku przestrzennego do tego, czym jest akt 
mowy wobec języka: to „proces zawłaszczania systemu topograficznego przez 
pieszego (podobnie jak mówiący zawłaszcza i przejmuje język)”, jego realizacji 

„podobnie jak akt mowy realizuje język”. Porządek urbanistyczny narzuca mi 
pewne możliwości i zakazy, korzystam jednak tylko z niektórych, zbaczam z dro-
gi, idę na skróty, wymyślam nowe trasy, „gdyż przejścia, zmiany kierunku czy 
zaimprowizowane chodzenie dają pierwszeństwo, przekształcają lub zaniedbują 
elementy przestrzenne”, ponieważ „użytkownik miasta odkłada na bok fragmenty 
wypowiedzi po to, aby je skrycie urzeczywistnić”32. Odbiorca-użytkownik radzi 
sobie z zastaną przestrzenią i wyzyskuje elementy takiegoż systemu, by wycisnąć 
na nich swoje piętno, tym bardziej własne, im bardziej jednorazowe i nietrwałe. 
Typografii hegemonicznej przeciwstawiona zostaje typografia taktyczna, sła-
ba, początkowo niewidoczna, prywatna. Mury naszych instytucji, by pozostać 
w topice autora rozprawy Wynaleźć codzienność, codzienne pokrywane są przez 
graffiti obrotnych jednostek, sprytnych ludzi.

III
Choć obaj uczeni zainteresowani są różnymi zjawiskami – Ong buduje wielką, 
obejmującą kilka, kilkanaście wieków kultury Zachodu, narrację śledzącą losy 
słowa, de Certeau natomiast pracowicie tropi rozproszone wszędzie wokół nas 
ślady aktywności zwykłego człowieka – ich spojrzenia na rolę pisma i druku 

31 Tamże, s. 168. 
32 Tamże, s. 100. 



przestrzeń pisma 51

Przestrzeń, porządek, pisanie…

niejednokrotnie uzupełniają się lub stanowią dla siebie nawzajem interesujący 
kontrapunkt. O ile lektura Amerykanina uwrażliwić nas może na to, co straci-
liśmy, a co zyskaliśmy w wielusetletnim procesie wiązania słowa z przestrzenią, 
o tyle zapoznanie się z propozycjami Francuza problematyzuje nieco zbyt 
klarowną opowieść profesora Saint Louis University, pozostającą pod wpły-
wem wielkich dualizmów (oralny – piśmienny, cyrograficzny – typograficzny), 
pokazując pominięte przez niego, do dziś płacone koszta przemiany świado-
mości, jaką spowodowała rewolucja Gutenberga. Pokazują, jak uporządkowana 
i opuszczona przez wszystko, co nie jest samym tekstem, przestrzeń wydruko-
wanej stronicy staje się z jednej strony bodźcem introspekcji i rozwoju jednost-
kowej świadomości, z drugiej zaś wzorcem organizacji społeczeństwa, w którym 
prawa tej jednostkowej świadomości mogą być bardzo szybko zawieszone lub 
uchylone. Tworzą zbiorowość, w której pojedynczy człowiek zredukowany zo-
stać może do elementu pewnego porządku, ale jednocześnie zyskuje narzędzia, 
które mogą mu pozwolić na inną reakcję niż bierne powielanie tego porządku, 
powielonego uprzednio przez maszyny typograficzne. Ostatecznie, najsilniej 
wydaje się Onga i de Certeau łączyć zainteresowanie tym, co człowiek robi 
z wytworzoną przez siebie lub daną mu przestrzenią, czy będzie to przestrzeń 
zadrukowanej lub zapisanej kartki papieru, czy wspólnoty, w której dokonuje 
się pisanie i czytanie, a nawet tworzenie tego, który oddaje się tym czynnościom. 
Ich obserwacje, czasem wykluczające się, czasem pokrywające, stanowią do-
bry wstęp dla rozważań nad naszym miejscem w systemach, które tworzymy 
(i które nas tworzą), bez względu na to, czy odciskamy na nich własne piętno 
prasą drukarską, klawiszami klawiatury komputerowej, pogrążonym w lekturze 
wzrokiem czy stopami, niosącymi nas po trasach naszych codziennych, mniej 
lub bardziej zaplanowanych wędrówek.
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Space, order, scripture. Writing and printing in the works 
of Walter J. Ong and Michel de Certeau 

Abstract

The following paper examines certain uses of the terms writing and printing in the works 
of Walter Jackson Ong and Michel de Certeau and the consequences they have determined 
on the anthropological systems constructed by both authors. Ong, American and one of the 
leading scholars in the 20th century literacy studies, regarded such inventions as scripture and 
print as something more than mere revolution in communication. For Ong, printing press 
was not only a device which sped up the process of accumulating and distributing knowledge. 
It also helped to reshape the way in which literate societies treat written text the same way 
we perceive ourselves and the world around us today. According to Ong, scripture invented 
analytical individual, but print established this anthropological model as a widespread norm 
of highly literate society. Frenchman de Certeau, interested in popular culture and the tactics 
which ‘common man’ employs to outwit the social ties that bind him, showed us darker side 
of this process. Existing within the literate society, one can only be perceived as an individual 
human being when subjected to the regime of the written law which imprints its mark on 
the person. According to de Certeau, we can cope with it by distrustful reading, a casual 
stroll through the structures of power, actions by which we create our own private space, 
we imprint our mark on the hegemonic institution of the modern society. However, authors’ 
views seem quite different, simultaneous reading of their works can provide us with a fuller, 
more nuanced view on the freedom of individual in contemporary, highly literate society.

Keywords: print, missive, literacy, writing anthropology, power anthropology, literacy 
economy, resistance tactics
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about:blank1.  
O czym mówią puste strony?

Daniel Brzeszcz 
Uniwersytet Warszawski

Definicja książki, zamieszczona w popularnym słowniku encyklopedycz-
nym, określa ją jako „druk zwarty spełniający dwa z warunków zawartych 
w definicji UNESCO: warunek objętości – co najmniej 49 stron w formacie 
A5[,] nie licząc okładki[,] oraz warunek trwałej wartości – nie zalicza się do 
k[siążek] np. rozkładów jazdy, cenników i tym podobnych druków”2. Przy 
słowie „druk” postawiono gwiazdkę – odsyłacz do kolejnego hasła. Jego 
lektura nie pozostawia wątpliwości: książka w czysto technicznym rozumie-
niu tego słowa to finalny produkt skomplikowanego procesu przenoszenia 
obrazu z formy drukowej na materiał za pomocą substancji barwnej (zwykle 
na papier za pomocą farby). Jak zatem – o ile jakkolwiek – można rozumieć 

1 Tytuł to jedyne polecenie „about:” wspólne dla wszystkich przeglądarek internetowych. 
„about:” jest schematem URL, służącym do wyświetlania wbudowanych funkcji interneto-
wego oprogramowania. Po wpisaniu przez użytkownika komendy „about:blank” przeglą-
darka zwraca pustą stronę, która może być następnie modyfikowana za pomocą skryptów 
(zob. About Blank, http://www.blank.org [dostęp: 23 maja 2012]). W praktyce użytkownicy 
internetu widzą ją najczęściej, gdy wywoływana przez nich strona z nieznanych przyczyn 
nie może się uruchomić.

2 [b.a.], Książka [hasło encyklopedyczne], [w:] Współczesne polskie drukarstwo i grafika książ-
ki. Mały słownik encyklopedyczny, red. B. Kleszczyński, K. Racinowski, Wrocław 1982, s. 139.

Ktoś postawi zarzut, że w takim razie wszystko 
wolno. Rzeczywiście wszystko wolno – lecz  
tylko wtedy, kiedy buduje się na niczym.

John Cage, 45’ dla prelegenta
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moment, w którym maszyny drukujące wyprowadzają odbitki, na których nie 
odciśnięto czcionki? Nie sposób wytłumaczyć go awarią – płyta z materiałem 
zbliżyła się do tej, na której mocuje się formę drukową, ale po ich zetknięciu 
nie pozostał żaden ślad.

Historia książki odnotowuje co najmniej kilka takich przypadków. Życie 
i myśli JW Pana Tristrama Shandy autorstwa Laurence’a Sterne’a to przykład 
kanoniczny, ale niejedyny. Współcześnie najłatwiej przywołać My First Novel 
(Moją pierwszą powieść, ryc. 1), My Recipe Book (Moją książkę kucharską) 
i inne niesygnowane pozycje z ostatnich lat – książki w całości wypełnione 
białymi stronami3, których treść ogranicza się do paratekstu (tytułu, no-
tatki reklamowej, czasem nazwy wydawnictwa lub serii czy dodatkowych 
adnotacji4). Za wariant pograniczny uznać trzeba Wszystko co mężczyźni 
wiedzą o kobietach Alana Lowella Francisa [ryc. 2] – książkę „pustą”, ale 
podpisaną. Mokradła André Gide’a [ryc. 3] – znakomity przykład literatury 
modernistycznej, przez Rolanda Barthes’a nazwany arcydziełem – kończą 
się pustą kartą, opatrzoną nagłówkiem „Wykaz zdań najbardziej godnych 
uwagi”5. Pod jednym warunkiem do spisu powinna również trafić powieść 
Bo to jest w miłości najstraszniejsze Nicole Müller [ryc. 4] – autorka nie 
opuszcza wprawdzie strony, lecz pięć paragrafów (książka liczy ich sobie 498). 
Bezwarunkowo – W połowie puste Łukasza Gorczycy i Łukasza Rondudy 
[ryc. 5–7]. Autorzy na przemian to trzymają się wyznaczników gatunkowych 
tradycyjnej biografii, to zrywają z nimi, na rozmaite sposoby bawiąc się 
pustą przestrzenią.

Poszukiwania punktowych przykładów, dzięki którym możliwa stałaby 
się odpowiedź na tytułowe pytanie, obwarowane są kilkoma niebezpieczeń-
stwami. Ten, kto przystąpi do badań, szybko może znaleźć się w położeniu 
bohatera Brazil (1985), który długo szukał kartki, a kiedy w końcu ją znalazł, 
niemal natychmiast przysypały go kolejne. I tutaj ryzyko jest znaczne, bo 
łatwo dać się opanować mnożącym się kontekstom. Temat wymaga jednak 
arbitralnych cięć. Z tego względu nie opracowano tu szczegółowo Podróży 

3 Zarówno tu, jak i w dalszych partiach tekstu utożsamia się strony czy karty niezadrukowane, 
białe, czyste, puste i tak dalej.

4 Z ram paratekstu „pustej” książki trzeba wyłączyć niektóre periteksty (takie jak przedmo-
wa, posłowie, motto, dedykacja, spis i tytuły rozdziałów czy przypisy) oraz epiteksty, czyli 
rozmaite komentarze (recenzje, wywiady z autorem, jego korespondencja i tym podobne). 
Mimo tych zastrzeżeń Genette’owskie kategorie mogą – jak się wydaje – posłużyć i tutaj.

5 A. Gide, Mokradła, [w:] tegoż, Immoralista i inne utwory, tłum. I. Rogozińska, wstęp 
L. Budrecki, Warszawa 1984, s. 47.
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Pana Kleksa (mieszkańcy Bajdocji nie potrafili zapamiętać wymyślanych 
przez siebie bajek, bo zapisywali je białym atramentem na białym papierze); 
książki Dlaczego dziecko gotuje się w mamałydze Aglai Veteranyi; projektu 
Jarosława Kozłowskiego, który z fundamentalnego dzieła Immanuela Kanta 
usunął wszystko prócz przecinków; malarskiego cyklu Edwarda Hoppera, 
przedstawiającego czytające kobiety i kilku innych pozycji.

Odmienne ryzyko wiąże się z tekstami wziętymi tutaj pod uwagę. „Hi-
storyk sztuk dekoracyjnych – pisał w innym kontekście Erwin Panofsky – 
musi pamiętać o pułapkach, jakie niesie poszukiwanie ciągłości za wszelką 
cenę. Nie wszystkie fenotypy o podobnym wyglądzie pochodzą od jednego 
przodka”6. Na pozór sprawa przedstawia się prosto – z powodów, które 
przyjdzie omówić później, za ilustracje służą wyłącznie teksty nowożytne. 
Nawet więcej: gdyby nie Życie i myśli…, lista obejmowałaby tylko dzieła 
z XIX, XX i XXI wieku, a gdyby do tego wykreślić jeszcze Gide’a, zakres 
czasowy zawęziłby się do ostatniego stulecia. Nie wiadomo jednak na jakich 

6 E. Panofsky, Perspektywa jako „forma symboliczna”, tłum., wstęp i posłowie G. Jurkowlaniec, 
Warszawa 2008, s. 12.

Ryc. 1. [b.a.], My First Novel, [b.m.], [b.d.], s. 2, 3
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fundamentach oprzeć sensowne zestawienie tekstów pochodzących z róż-
nych mimo wszystko epok, rozmaitych krajów, wreszcie: niemieszczących 
się w jednolitych ramach rodzajowych, nie wspominając już o gatunkowych. 
Antropologowi słowa wystarczy ogólne podobieństwo; literaturoznawca 
uprze się, że porównań nie można bezkarnie dokonywać międzyepokowo, 
a wszelką pracę komparatystyczną winno poprzedzić wykazanie pokre-
wieństwa zestawianych tekstów. W przeciwnym razie – mówiąc słowami 
Panofsky’ego – prędzej czy później fenotyp pomyli się z genotypem.

Ale spór trzeba zawiesić, bo oto na horyzoncie widać kolejne trudności. 
Nawet antropolog słowa nie pozwoli przecież na serio zapytać, „o czym mó-
wią puste strony”. Tak postawiony problem wymaga dopełnienia wieloma 
pytaniami towarzyszącymi, wokół których skoncentruje się dalszy wywód. 
Po pierwsze i najważniejsze: w jakim medium mieszczą się owe puste strony? 
Dalej: czy ich biel ma lub choćby może mieć znaczenie, czy to cecha niezna-
cząca? Jak wolno je czytać, skoro tryby lektury dostosowane są do rozumienia 
druku? Czy treść białych stron bywa dowolna, czy może przeciwnie – czytelnik 
tak mocno sugeruje się fragmentami poprzedzającymi lub następującymi 

Ryc. 2. A. Francis, Wszystko, co mężczyźni wiedzą o kobietach, [b.m.], [b.d.], s. 2, 3
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Ryc. 3. A. Gide, Mokradła, [w:] tegoż, Immoralista i inne utwory, tłum. I. Rogozińska, wstęp L. Budrecki, 
Warszawa 1984, s. 200

Ryc. 4. N. Müller, Bo to jest w miłości najstraszniejsze, tłum. A. Buras, Warszawa 2004, s. 99
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(jeśli takie istnieją), że jego wolność w istocie rzeczy ogranicza się do wyboru 
jednego spośród kilku wariantów? Albo najkrócej: w jakie relacje wchodzą 
ze sobą karty zaczernione i „czyste”?

Historyczno-medialne uwarunkowania da się wskazać stosunkowo prosto. 
Patrząc z możliwie dalekiej perspektywy, białe karty lub ich odpowiedniki 
długo były nie do pomyślenia (co wiele mówi nie tylko o nich samych, ale 
i o nośnikach tekstu w ogóle). Badania profesorów słynnej École des hautes 
études en sciences sociales (Wyższej Szkoły Nauk Społecznych), związanej ze 
szkołą Annales, dowodzą tego ponad wszelką wątpliwość. W okresie domi-
nacji przedkodeksowej formy książki tylko szaleniec poważyłby się zostawić 
wolne miejsce na zwoju. Byłoby to marnotrawstwo kosztownej przestrzeni, 
które nie przyniosłoby żadnych pożytecznych rezultatów. Niezapisany frag-
ment nie posłużyłby nawet do sporządzania notatek, bo lektura zwoju utrud-
niała, jeśli nie wprost uniemożliwiała tę aktywność. Jego czytelnik skazany był 
na linearną, ciągłą lekturę, wymagającą trzymania w obu rękach specjalnych 
uchwytów do zwijania i rozwijania. Można sobie wyobrazić, że dzięki pomocy 
przyjaciół lub nadzwyczajnej sprawności fizycznej desperat uporałby się z tą 
przeszkodą (choć historycy książki nie dopuszczają chyba takiej możliwości), 

Ryc. 5. Ł. Gorczyca, Ł. Ronduda, W połowie puste. Życie i twórczość Oskara Dawickiego. powieść, Warszawa 
2010, s. 8, 9
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ale cóż z tego – po zwinięciu skrajnie nietabularnego zwoju, pozbawionego 
paginacji, indeksu i podziału na strony, zapisaną notatkę udałoby się odnaleźć 
z największym trudem7.

Wiadomo, że „zmiana nośnika pisma […] powoduje przemiany w dzie-
dzinie treści, a także w sposobie czytania, wymuszając dostosowanie się do 
wymogów przekaźnika, któremu tekst powierzono”8, co Marshall McLuhan 
krócej i precyzyjniej oddał w słowach „środek jest przekazem”9 – nie dzi-
wi zatem, że wynalezienie tabularnego kodeksu naruszyło dotychczasowy 
porządek. Czytelnik, uwolniwszy rękę, uzyskał dostęp do każdego miejsca 
w tekście, możliwość notowania na marginesach i przerywania lektury 

7 Zob. R. Chartier, Od historii książki do historii lektury, wywiad przeprowadził P. Rodak, 
[w:] P. Rodak, Pismo, książka, lektura. Rozmowy: Le Goff, Chartier, Hêbrard, Fabre, Lejeune, 
Warszawa 2009, s. 62, 63.

8 Ch. Vandendorpe, Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i lektury, tłum. 
A. Sawisz, Warszawa 2008, s. 7, 8.

9 M. McLuhan, Środek jest przekazem, [w:] tegoż, Wybór tekstów, oprac. E. McLuhan, F. Zin-
grone, tłum. E. Różalska, J. M. Stokłosa, Warszawa 2001, s. 212–228.

Ryc. 6. Ł. Gorczyca, Ł. Ronduda, W połowie puste. Życie i twórczość Oskara Dawickiego. powieść, Warszawa 
2010, s. 222, 223
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w wybranym momencie. Choć zapora ekonomiczna, która nie pozwalała 
skryptorom (a później drukarzom) dowolnie eksperymentować, nie ustą-
piła, nowe medium powoli zmieniało ich mentalność. Na rok 1551 datuje 
się wydanie książki Francesca Petrarki z szerokimi marginesami na glosy 
i komentarze; wcześniej w podobny sposób opublikowano Biblię. Im więcej 
takich prób, tym mniejszym skandalem okazało się później niezadrukowanie 
całej strony – czytelnicy przekonali się bowiem, że konflikt między estetyką 
a ekonomią rozłożenia tekstu na stronie wypada czasem rozstrzygnąć na 
korzyść tej pierwszej. Z czasem strona wyemancypowała się spod prymatu 
treści i uzyskała status „oddzielnej przestrzeni semiotycznej”10.

W kolejnych wiekach, wraz z malejącymi kosztami druku, czytelnicy 
zaczęli traktować książkę z coraz mniejszą atencją, a wydawcy dostosowali 
się do ich potrzeb. Plik kartek zszyty z lewej strony nie wyzbył się jednak 
szczególnego piętna, które jeszcze w połowie XX wieku każe Mikołajkowi 
powiedzieć: „to bardzo brzydko robić krzywdę książkom, drzewom albo 

10 Ch. Vandendorpe, Od papirusu do…, s. 52.

Ryc. 7. Ł. Gorczyca, Ł. Ronduda, W połowie puste. Życie i twórczość Oskara Dawickiego. powieść, Warszawa 
2010, s. 232, 233
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zwierzętom”11. Dowodów nie trzeba szukać daleko – wystarczy sięgnąć 
do wspomnianych już utworów Mojej pierwszej powieści, Mojej książki 
kucharskiej i innych wydawnictw, które – choć zamknięte w formie wolu-
minu – w zamierzeniu wydawców mają pełnić funkcję notatnika12. Detal 
rządzący takim odczytaniem to brak imienia i nazwiska autora (czy raczej: 
miejsce na własne dane osobowe, zupełnie jak w zeszytach starego typu). 
Nie pozostawia on wątpliwości, że tytułowe zaimki odnoszą się do tego, 
kto w konwencjonalnym układzie sił byłby czytelnikiem. Pustej książki 
bezsprzecznie nie wolno jednak u t o ż s a m i ć  z klasycznym notesem. Mimo 
że białe strony omawianych książek czekają na wypełnienie, podobnie jak 
te w zeszycie, od brulionowej kartki niezadrukowany arkusz różni się pod 
istotnym względem. Otóż zapiski w pustej książce mają zupełnie inny status 
niż te brulionowe.

Na pierwszy rzut oka to książka ustępuje notesowi: w pierwszym wypadku 
autor, sprzymierzony z wydawcami, uzupełnia narzuconą ramę modalną, 
w drugim natomiast – swobodnie tworzy, nieograniczony niczym prócz for-
matu. Zapewne dlatego – by sięgnąć po narzucający się przykład – redaktorzy 

„bruLionu. pisma nosem”13 nadali swojemu czasopismu taki właśnie tytuł. 
Tyle że autorska wolność ma swoją cenę. Jest nią, mówiąc ostro, dewaluacja 
przekazywanych treści. Ponieważ komunikaty hierarchizuje się między inny-
mi ze względu na nośnik, sensy zawarte w książce oceniane są wyżej dzięki 
przypisywanym jej znaczeniom kulturowym. W powszechnym przekonaniu 
do zeszytu trafiają myśli wstępne, robocze, „prywatne”, które trzeba dopra-
cować przed wydaniem. To właśnie książka przedstawia je w wersji finalnej 
i uporządkowanej.

A skoro białą stronę książki należy traktować inaczej niż białą kartkę no-
tatnika, to czy biel w pierwszym przypadku zostaje obarczona znaczeniem 
symbolicznym? Na to pytanie natychmiast trzeba odpowiedzieć przecząco. 

11 R. Goscinny, Mikołajek, tłum. T. Markuszewicz, E. Staniszkis, il. Sempé, Warszawa 1999, 
s. 106.

12 Z przyczyn stylistycznych w dalszych partiach tekstu terminy „zeszyt”, „notes”, „notatnik” 
i „brulion” funkcjonują zamiennie.

13 Za obowiązującą wersję tytułu uznałem tę, którą posługuje się Paweł Dunin-Wąsowicz 
(Brulion, tłum. na ang. E. Kotkowska-Atkinson, b.m., b.r. [2000?]). Tłumaczka przytacza-
nego tekstu wyjaśnia tam obcojęzycznym czytelnikom: „Polskie słowo brulion oznacza 
brudnopis czy szkicownik, podobnie jak w języku francuskim, i konotuje niedbalstwo. 
Oznacza także zeszyt” („The Polish word brulion means rough draft, as it does in French, 
and carries similar connotations of sloppiness. It also means notebook”), (tamże, s. 3).
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O nieprzydatności symboliki barw skutecznie przekonywał Stanisław Witkie-
wicz ojciec. Zdaniem Henryka Struvego, z którym Witkiewicz polemizował:

Bezwzględna jasna białość jest wyrazem czystości; biały kolor z różo-
wym oznacza miłość czystą; biały z zielonym, np. w wieńcu mirtowym, 
budzi wrażenie świeżego, kiełkującego życia, pełnego niewinnej na-
dziei, biały zaś z czarnym, z tym ponurym zaprzeczeniem wszelkiej 
w ogóle barwy, to uosobienie smutku, żałoby14.

Witkiewicz dosadnie zbijał jego słowa, drwiąc:

Jeżeli istotnie duch prof. Struvego jest tak wrażliwy na „symboliczne 
znaczenie barw”, to aż żal pomyśleć, jakich strasznych wrażeń musi on 
doświadczać np. na nowoczesnym balu. Mężczyźni ubrani „w ponure 
zaprzeczenie w ogóle barwy”, w czarne fraki, których „noc” podniesio-
ną jest białością gorsu koszuli – toż to najstraszniejsze widma, ruszające 
się całuny, latające trumny, dolina Jozafata, orgia śmierci!15

Żądając żelaznej konsekwencji, Witkiewicz sprowadza argumenty przeciwni-
ka do absurdu, by przez to wydobyć niedostatki kusząco prostej interpretacji 
symbolicznej. Od właściwego Struvemu spojrzenia na kolor rzeczywiście 
należałoby odejść jak najdalej.

Spośród wielu funkcji białych stron, które można by wskazać, dwie na-
rzucają się w sposób szczególny: delimitacyjna i substytucyjna. Biała strona 
w funkcji delimitacyjnej wyznacza granice poszczególnych elementów książki 
(takich jak części, rozdziały, podrozdziały i tak dalej). Na przykładzie Nowych 
mitologii pod redakcją Jérôme’a Garcina widać, jak jej neutralność niekiedy 
okazuje się zwodnicza. Tę antologię krótkich felietonów złożono tak, by 
większą część kart pozostawić pustą – dlatego właśnie niektóre strony zajmują 
tylko trzy linijki i dlatego też zawsze strona tytułowa felietonu znajduje się 
po prawej stronie (nawet jeśli poprzedni również kończy się po prawej i lewą 
trzeba pozostawić pustą) [ryc. 8-9]. Dyletancka „aktywacja niezadrukowa-
nych przestrzeni”16 doprowadza do zachwiania równowagi kompozycyj-
nej. Ale w czystych versos i ogromnej ilości światła między zadrukowanymi 

14 Wypowiedź Henryka Struvego cyt. za: S. Witkiewicz [ojciec], Malarstwo i krytyka u nas, 
[w:] tegoż, Wybór pism estetycznych, red. J. Tarnowski, Kraków 2009, s. 54.

15 S. Witkiewicz [ojciec], Malarstwo…, s. 57.
16 H. P. Willberg, F. Forsmann, Pierwsza pomoc w typografii. Poradnik używania pisma, tłum. 

M. Szalsza, Gdańsk 2004, s. 214.
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Ryc. 9. F. Pliskin, GMO, [w:] Nowe mitologie, red. J. Garcin, tłum. A. Kocot, Kraków 2010, s. 112

Ryc. 8. B. Pivot, Futbol królem, [w:] Nowe mitologie, red. J. Garcin, tłum. A. Kocot, Kraków 2010, s. 111
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fragmentami można dopatrywać się nie tylko błędów składającego tekst, lecz 
także rysu świadomej redaktorskiej strategii, mającej na celu podniesienie 
rangi publikacji. Skoro bowiem dzieło liczy sobie aż sto sześćdziesiąt stron 
formatu B5, to zestawienie go z Barthes’owskimi Mitologiami (w wydaniu KR: 
trzysta stron formatu 125×195 mm) nie brzmi jak nadużycie.

Oczywiście, Garcin swoje redaktorskie zabiegi tłumaczy inaczej. Odwo-
łuje się i porównuje do André Gide’a, który na końcu Mokradeł „zarezer-
wował kilka pustych kart dla «idiosynkrazji» czytelnika. Doradzamy zatem 
odbiorcom Nowych Mitologii, aby zechcieli do zawartych tu mitów dorzucić 
własne, mamy też nadzieję, że nasze dzieci w 2057 roku spiszą z kolei swoje, 
i tak dalej…”17 [ryc. 3, 4]. Gdyby wziąć jego słowa za dobrą monetę, trzeba 
by zmienić kwalifikację czynu: działanie Garcina z kontrowersyjnej pró-
by zwiększenia prestiżu wydawnictwa przeistoczyłoby się w zaproszenie 
czytelnika do współtworzenia książki czy – mówiąc ogólniej – zachętę do 
nawiązania dialogu.

Takie odczytanie sprzeciwia się jednak literze oryginalnego tekstu. U Gide’a 
czysta karta kończąca opowiadanie to wcale nie zaproszenie, lecz moment 
kulminacyjny, który unieważnia wszystko, co zapisano wcześniej, podobnie 
jak w Podróży Uriana przedstawioną uprzednio treść dyskwalifikowało jed-
no zdanie Przesłania („Jam cię oszukał, o Pani: / kłamstwem jest ta książka 
cała”18). Gdyby nijak jej nie zatytułowano, interpretacja z konieczności mu-
siałaby być inna – ale nagłówek o treści „Wykaz zdań najbardziej godnych 
uwagi” w Mokradłach nie daje takiej szansy. Wypada zgodzić się z uwagą 
Lecha Budreckiego: absurdalny spis „obraca [utwór] w żart, w igraszkę dow-
cipu i wyobraźni, odmawiając mu wszelkiej «powagi»”19 przez wskazanie na 
jego literacką proweniencję.

Biała strona w funkcji substytucyjnej wyróżnia się natomiast w pismach 
tych, którzy kwestionują siłę słowa. I tak w książce Bo to jest w miłości naj-
straszniejsze Nicole Müller po blisko stu stronach i pięciuset paragrafach 
ostatecznie odmawia wymiany swojego uczucia na językowe ekwiwalen-
ty, odrzuca klucz utartych skojarzeń, a przeciw konwencjonalnej lekturze 
książki jako wielkiego papirusu zwraca ostrze innej, postmodernistycznej 
już konwencji: luźnego połączenia strzępów, które miałoby odzwierciedlać 
rwane tryby percepcji. Czytelnik, pozbawiony pośrednictwa, sam rzuca 

17 J. Garcin, Przedmowa, [w:] Nowe mitologie, red. J. Garcin, tłum. A. Kocot, Kraków 2010, s. XII.
18 A. Gide, Podróż Uriana, [w:] tegoż, Immoralista…, s. 103.
19 L. Budrecki, Przedmowa, [w:] A. Gide, Immoralista…, s. 20.
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mosty między nieczytelnymi bez kontekstu scenami. Pięć pustych paragra-
fów sygnalizuje moment, w którym cierpienie bohaterki kulminuje. Jeśliby 
posłużyć się metaforą językową, zgodnie z którą „każde zdanie w y p o w i e -
d z i a n e niesie z sobą ogromny ładunek p r z e m i l c z e n i a”20, można by 
powiedzieć, że następuje wówczas eksplozja, oniemienie z bólu. Dalej nie 
ma sensu pisać.

Jak zatem odpowiedzieć na tytułowe pytanie? Wnioski płynące z analizy 
omówionych przykładów nie są chyba tak niejednorodne, by nie dało się 
stworzyć z nich choćby roboczej hipotezy. Wszystko pasuje do układanki, 
tyle że karty nie są już wcale białe – a może nigdy takie nie były? Okazuje się, 
że każda z nich to tylko „partytura oczekująca lekturowego «wykonania» – 
integracji tekstu wyznaczonej repertuarem spójnościowych wskaźników”21. 
Innymi słowy, współtworzą one kompozycję otwartą, ale taką, która domaga 
się scalenia według immanentnych reguł. Jeśli czytelnik zechce zapisać białą 
stronę, zapisze już zapisane.

Cortázar (ustami Morellego) o czynności pisania mówił następująco: 
„pisać to znaczyło przebiegać maszyną Olivetti po słowach niewidzialnych, 
lecz obecnych, tak jak diament przebiega po wyżłobieniach płyty”22. Lektura 
białych stron to lustrzane odbicie aktywności określonej w taki sposób. Jeśli 
biel nie oślepi czy nie zahipnotyzuje czytelnika, wywołując w nim syndrom 
znany wielu pisarzom, dostrzeże on z pewnością autorskie ślady na pozornie 
pustych stronach. Karty książki okażą się wówczas nie tyle białe, ile blade, 
a procedura odczytania zakotwiczy się w okalającym je druku tak mocno, że 
trudno będzie mówić o nieograniczenie wolnej woli odbiorcy (a jeśli już, to 
raczej w sensie Millowskim: wolnej, ale zdeterminowanej). Mówiąc w skrócie, 
na każdy ruch autora czytelnik odpowie gestem albo dającym się przewidzieć, 
albo nieumotywowanym logiką już to świata przedstawionego, już to para-
tekstu. Perfidia czy maestria tej techniki polega na tym, że z odbiorcy czyni 
się herolda tego, kto – zgodnie ze schematem komunikacyjnym Romana 
Jakobsona – powinien stać po przeciwnej stronie barykady. Mówiąc w skrócie 
telegraficznym, biała karta to nie carte blanche.

20 J. Zach-Błońska, Monolog różnogłosy. O dramatach współczesnych Cypriana Norwida, 
Kraków 1993, s. 18.

21 R. Nycz, Sylwy współczesne. Problem konstrukcji tekstu, Wrocław 1984, s. 25.
22 J. Cortázar, Gra w klasy, tłum. Z. Chądzyńska, Warszawa 2006, s. 531.
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about:blank. What information may the unprinted pages carry?

Abstract

The aim of the article is to answer the question posed in the subtitle: what information may 
the unprinted (blank, white, clear) pages carry? How to read them, since the reading modes 
are adapted to the understanding of the print? Is the content of the white page sometimes 
arbitrary or on the contrary – the reader is so strongly influenced by the preceding or 
following fragments (if they exist), that his or her freedom is limited to the selection of 
one out of several variants? In brief: what relations do the blackened and blank pages bear?

Keywords: white pages, history of books, anthropology of writing
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Słowa-obrazy.  
Kaligrafia japońska

Joanna Zakrzewska
PJWSTK Gdańsk, ASP Gdańsk

Definicja słowa „kaligrafia”

Kaligrafia to sztuka pięknego pisania. Polskie słowo „kaligrafia” wywodzi się 
z greki, w której κάλλος (kalos) znaczy „piękny”, a γραφή (grafo) – „piszę”. 
Odnosi się do pisma odręcznego, charakteryzującego się starannym wyko-
naniem, przejrzystością, estetyczną kompozycją poszczególnych liter, fraz 
oraz całego tekstu. Oparta jest na dobrze wyćwiczonych umiejętnościach 
technicznych oraz na estetycznej wrażliwości2.

W porównaniu z wyżej przedstawioną definicją, dalekowschodnia sztuka 
pisma zdecydowanie wykracza poza ten obszar semantyczny. Zawierając w so-
bie europejskie znaczenie słowa „kaligrafia”, jest uznawana za najwyższą formę 
sztuki3. Co więcej, uważana jest również za rodzaj wewnętrznej drogi życiowej, 
prowadzącej ku oświeceniu i nieśmiertelności4. Taki właśnie sens odnajdu-
jemy w japońskim odpowiedniku słowa „kaligrafia”, czyli shodō (書道), co 

1 http://www.beyondcalligraphy.com/ [dostęp: 26 kwietnia 2012].
2 G. Mądrach, Kaligrafia. Sztuka liter. Sztuka pisania, Warszawa 2010, s. 9.
3 S. Addiss, 77 Dances. Japanese Calligraphy by Poets, Monks, and Scholars, 1568–1868, Bos-

ton–London 2006, s. 1.
4 http://www.beyondcalligraphy.com/ [dostęp: 26 kwietnia 2012].

Kaligrafia japońska to „sztuka abstrak cyjna, men-
talny przekaz, poezja symbo liczna i emocjonalny 
„design”, lecz także wizja artysty, której nie można 
powielić, poprawić, skopiować…1
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dosłownie oznacza „droga pisma” (sho, 書 – pismo, dō, 道  – droga). Dō 
w rozumieniu japońskim to metafizyczne dążenie do doskonałości, idea 
przyświecająca całemu istnieniu, nadająca mu sens; sposób jednoczesnego 
wyrażania swojej filozofii życiowej i wizji artystycznej poprzez sztukę. Ma 
bowiem zdolność przemawiania bezpośredniego, z serca do serca, za pomocą 
magii czarnych znaków kreślonych na białej przestrzeni kartki. Człowiekowi, 
który zatrzyma się nad nią chwilę, odsłania swoją tajemnicę i zaprasza do 
podróży głęboko w zakamarki duszy drugiej istoty. Dlatego też często nazy-
wana jest „malarstwem duszy” albo „obrazem serca”5.

Kaligrafia japońska shodō nazywana bywa w skrócie sho. W Chinach nosi 
nazwę shufa (書法), co dosłownie znaczy „zasady pisania”6. Jak można za-
uważyć, termin chiński odnosi się bardziej do reguł poprawnego pisania niż 
do wartości artystycznych, podczas gdy termin japoński przenosi kaligrafię 
w wymiar metafizyczny i uznaje ją za „drogę życia”. Pomimo tej subtelnej 
różnicy znaczeniowej w obu kulturach tradycyjnie uważa się kaligrafię za 
jedną w Trzech Doskonałości (三絶, chiń. sanjue, jap. sanzetsu), do których 
wliczane są: malarstwo, poezja i właśnie kaligrafia7.

Cechy kaligrafii japońskiej
Istotną cechą kaligrafii azjatyckiej, odróżniającą ją od „zachodniej siostry”, jest 
konieczność przestrzegania ścisłych reguł zapisu. Zarówno kolejność kresek, 
jak i ich kształt oraz kierunek są rygorystycznie określone. Również w uprosz-
czonych stylach pisma, w których kreski łączone są ze sobą lub wręcz pomijane, 
znajomość kolejności pisania pozwala na właściwie odczytanie znaku8.

Ten rodzaj kaligrafii wyróżniają również materiały i narzędzia – w rozumie-
niu zachodnim bardziej malarskie niż pisarskie. Owe przybory zmieniały się na 
przestrzeni wieków, począwszy do rylców do rycia w kamieniu, skorupach żółwi 
czy kościach zwierząt, po używany współcześnie pędzelek i, głównie, czarny 
tusz, którym pisze się na papierze lub jedwabiu, czyli przeważnie na białym tle9.

5 Tamże.
6 L. X. Polastron, Japońska sztuka kaligrafii, tłum. I. Waleńczak, Warszawa 2009, s. 7.
7 M. Jacoby, Inskrypcja i kolofon w tradycyjnym malarstwie chińskim, [w:] Sztuka Dalekiego 

Wschodu. Studia, red. J. Malinowski, Warszawa 2008, s. 23.
8 R. Imai 今井凌雪, Shodōni shitashimu – gyōsho – sōsho 書道に親しむー行書―草書, 

Tōkyō 1985, s. 38, 39, 46.
9 H. Yokoyama 横山豊蘭, Shodō no kyōkasho ｢書道｣の教科書, Tōkyō 2009, s. 5–9.
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Cechą specyficzną kaligrafii wschodniej jest również jej artystyczny wy-
miar. Akt kreacji polega na mistrzowskim ruchu pędzla kładącego znak. Ruch 
ten ćwiczony jest w trakcie wielu lat praktyki tak, że staje się naturalnym 
przedłużeniem duszy piszącego. Artysta w chwili realizacji pracy decyduje 
o kompozycji i kształcie poszczególnych kresek, jakości linii i ich ekspresji we-
wnętrznej, dopasowując warsztat artystyczny do znaczeń zawartych w treści. 
Godny podkreślenia jest brak możliwości poprawek pracy. Ponieważ każda 
poprawka jest widoczna, praca jest aktem jednorazowym. 

Dzięki swojej unikatowości i precyzji kaligrafia jest wysoko cenionym dzie-
łem sztuki, któremu poświęcane są niekiedy całe działy w muzeach i galeriach.

Kaligrafia jako sztuka interdyscyplinarna
Kaligrafia jest sztuką wysoko cenioną w Japonii, spokrewnioną z malarstwem. 
Obie wywodzą się z tej samej potrzeby człowieka, jaką jest potrzeba opisania 
świata. Pierwotne rysunki z jednej strony przekształciły się w obrazy, z drugiej 
w pismo. Kaligrafia jako sztuka naśladowcza ograniczona jest wspomniany-
mi wcześniej regułami zapisu; jednocześnie w odróżnieniu od tradycyjnego 
malarstwa praca kaligraficzna nie jest obiektem skończonym. Zaklasyfikować 
ją można raczej do abstrakcyjnej sztuki współczesnej. To odbiorca dokonuje 
ukończenia pracy, odczytując ją – dany znak oprócz obrazu przekazuje bowiem 
zawarte w sobie treści10. Kaligrafia pozostawia miejsce na osobiste przeżycia 
odbiorcy, zachęca do uruchomienia wyobraźni i umożliwia wielopłaszczyzno-
wą kontemplację pracy jako kompozycji graficznej, jako obrazu, jako pewnej 
treści czy jako idei. Z malarstwem łączą kaligrafię te same materiały, podobne 
środki wyrazu artystycznego, podleganie tym samym regułom wizualnego 
balansu i harmonii. Zarówno pojedynczy znak, jak i cały napis podlega również 
tym samym zasadom kompozycji. Może być symetryczny lub asymetryczny, 
statyczny lub dynamiczny, zamknięty lub otwarty i tym podobne. Kompozy-
cja znaków opiera się na jednakowych kwadratach, w których powinna być 
zawarta przestrzeń pojedynczego znaku. Jednakowe kwadraty wypełnione są 
przez znaki proste i złożone, statyczne i dynamiczne, przy czym linie rzadko 
nakładają się na siebie. Wewnętrzne zbalansowanie znaku musi współgrać 
i harmonizować ze znakami sąsiadującymi, z całym napisem oraz z kompo-
zycją całej pracy. Przy tym zbalansowanie nie musi oznaczać statyki i symetrii; 

10 M. Ueda, Estetyczne walory linii, tłum. B. Romanowicz, [w:] Estetyka japońska. Słowa 
i obrazy, red. K. Wilkoszewska, Kraków 2005, s. 141–143.
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wręcz odwrotnie – ceniona jest umiejętność tworzenia harmonijnej asymetrii 
poprzez łączenie znaków ciężkich i lekkich czy ustawienie pojedynczego znaku 
w kontrze do pozostałych. Również łamanie podstawowych zasad poszerza 
wachlarz ekspresji twórczej. Podobnie jak malarstwo, kaligrafia poprzez ślad 
narzędzia przekazuje myśli, emocje, pasje, namiętności oraz charakter artysty11. 

W języku japońskim istnieje jeden czasownik (kaku) określający zarówno pi-
sanie, jak i malowanie, co wyraźnie podkreśla związek tych czynności. Kaligrafię 
z malarstwem łączy również zbliżone funkcjonowanie wobec odbiorcy. Podobnie 
jak dzieła malarskie, kaligrafia jest uważana za sztukę, oprawiana i jako zwój 
kakemono wieszana w tradycyjnej wnęce zwanej tokonoma lub jako dzieła sztuki 
prezentowana w galeriach i muzeach. Zwrot kakemono (掛け物), oznaczający 
pionowy zwój, odnosi się zarówno do malarstwa, jak i kaligrafii. W kulturze 
japońskiej obie dziedziny, malarstwo i kaligrafia, były od zawsze głęboko po-
łączone. Od zarania dziejów występowały wspólnie, korzystając z tych samych 
materiałów i środków wyrazu, stanowiły wzajemne uzupełnienie i dopełnienie.

Kaligrafia jest sztuką wielowymiarową. W odróżnieniu od malarstwa 
jest przede wszystkim sztuką linearną, zyskując dzięki temu takie cechy, jak: 
prędkość, rytm, rozmach, kierunek, długość. Nie posługuje się też kolorem. 
Najsilniejszym środkiem wyrazu jest kontrast bieli i czerni12. 

Jako sztuka przestrzenna kaligrafia posługuje się jednowymiarową prze-
strzenią tworzoną przez linię kaligraficzną. Jest również sztuką przedstawie-
niową mającą na celu wyrazić duszę pojęcia, a nie tylko jego naśladowanie. 
Jest też sztuką obrazową, gdzie każde słowo to obraz rodzący się w umyśle, 
dążącą do ukazania idealnego piękna i harmonii zawartych zarówno w poje-
dynczym znaku, w związkach między znakami, jak i harmonii między tuszem, 
pędzlem i papierem13. 

Kaligrafia jest też sztuką czasową, w której każda linia ma swoją prędkość, 
rytm i rozpęd pędzla, co zbliża ją do sztuki tanecznej. Połączenie elementów 
sztuk czasowych i przestrzennych nadaje linii takie cechy, jak: ciężar, gru-
bość, siła i wyciszenie14. Kaligrafia jest w końcu sztuką ekspresyjną, w której 
artysta poprzez język form wizualnych ukazuje swoje emocje i myśli. Znaki 
traktowane są tu jako nośniki emocji, wyraz ekspresji i charakteru artysty15.

11 Tamże, s. 149.
12 Tamże.
13 Tamże.
14 Tamże, s. 149, 150.
15 Tamże, 150–152.
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Cechą znamienną kaligrafii jest również połączenie znaczenia z obrazem. 
Pojedyncze znaki, łącząc się ze sobą, rozszerzają swoje pola semiotyczne, mno-
żą warstwy znaczeń i skojarzeń. Są to jednocześnie znaczenia, które dla osób 
znających ideogramy odbierane są całościowo jako obrazy, bez konieczności 
werbalizowania słów w umyśle odbiorcy16.

Wymienione powyżej cechy kaligrafii japońskiej każą rozpatrywać ją 
w dwóch wymiarach: w wymiarze graficznym oraz w wymiarze językowo-

-semantycznym. Połączenie tych dwóch aspektów wydaje się istotą japońskiej 
kaligrafii.

Wymiar językowo-semantyczny

Ideogramy kanji

W Chinach pismo powstało około 4 000 lat temu. Najstarsze zabytki ideogra-
mów pochodzą z 1766 roku p.n.e. Najwcześniejsza zachowana postać znaków 
wyryta jest na kościach zwierząt i skorupach żółwi (kōkotsu moji, 甲骨文字). 
Nowsze znaleziska to znaki na kamieniach (sekibun, 石文), na przedmiotach 
metalowych (kinbun, 金文) i na glinianych tabliczkach. Pisano także na 
deseczkach, zwykle bambusowych (mokkan, 木簡), na jedwabiu i w końcu 
na papierze, który wynaleziono około 100 roku n.e. Postać znaków ulegała 
ciągłym zmianom wynikającym z modyfikacji materiału pisarskiego. Znaki, 
które początkowo były piktogramami, rysunkami realnych przedmiotów, 
ulegały uproszczeniom oraz przystosowywały się do narzędzia i materiału. 
Okrągłe linie przy ryciu w kamieniu czy na kościach zamienione zostały na 
proste kreski, trudna do uzyskania też była zmiana kierunku ruchu narzę-
dzia. Z tego okresu pochodzą najstarsze style pisma, tj. pismo pieczątkowe 
(tensho, 篆書), używane nawet współcześnie do rycia pieczęci17, oraz pismo 
kijankowe (kato moji, 蝌蚪文字), którym pisano na deseczkach. Za pano-
wania wczesnej dynastii Han (206 p.n.e. – 24 n.e.) dokonano reformy pisma 
oraz jego ujednolicenia. Powstało wówczas tzw. pismo kancelaryjne (reisho, 
隷書), do tej pory często używane w Japonii na banknotach, różnego typu 
oficjalnych dokumentach, w logach banków i instytucji państwowych. Od 
nazwy chińskiej dynastii Han pochodzi również japońska nazwa ideogramów 

16 S. Yamamoto山本七平, Kanji to kana, 漢字とかな, [w:] Kanjibunka wo kangaeru, 漢字

文化を考える, red. S. Yamamoto, S. Nakanishi, 山本七平, 中西進, Tōkyō 1991, s. 37–39.
17 W Japonii do dnia dzisiejszego pieczęć jest prawomocnym podpisem. 



76 część druga

Joanna Zakrzewska

kanji, 漢字  – dosłownie „znaki dynastii Han” (kan, 漢 – dynastia Han, 
ji, 字 – znak)18.

Współcześnie w użyciu znajduje się około 50 000 znaków, przy czym znaki 
chińskie nieznacznie różnią się od japońskich. Jest to wynikiem powojennych 
reform znaków zarówno w Chinach, jak i w Japonii. Obecnie w Japonii obo-
wiązuje lista 2136 znaków, zwanych „Kanji codziennego użytkowania” (Jōyō 
kanji, 常用漢字), które każdy Japończyk musi opanować w procesie edukacji. 
Nie są one transkrybowane w książkach czy gazetach19.

Sylabariusze kana

Współczesne pismo japońskie to jednak nie tylko znaki kanji. Przyjęte 
w VI wieku20 pismo chińskie, czyli kanji, początkowo używane było, po-
dobnie jak łacina w średniowiecznej Europie, jako język urzędowy. Tonalny 
język chiński znacznie różnił się od języka japońskiego pod względem nie 
tylko fonetyki, ale i składni oraz morfologii. Dlatego też pierwsze próby wy-
korzystania znaków kanji do zapisu języka japońskiego były dość zawiłe i nie 
zawsze fortunne. Jednym z zaproponowanych systemów była man’yōgana 
(万葉仮名) polegająca na przyporządkowaniu konkretnym wartościom 
fonetycznym konkretnych ideogramów bez zwracania uwagi na ich zna-
czenie. Po raz pierwszy została zastosowana w najstarszym zbiorze poezji 
japońskiej z około 780 roku Man’yōshū (万葉集, dosłownie Zbiór dziesięciu 
tysięcy liści), od którego przejęła nazwę. Około IX, X wieku stworzone zostały 
dwa dodatkowe sylabariusze: katakana (片仮名) i hiragana (平仮名), które 
pozwoliły na pełny zapis języka japońskiego i jednocześnie przyczyniły się 
do gwałtownego rozwoju literatury rodzimej. Oba opierają się na ustalonych 
z góry wartościach fonetycznych sylab bez odwoływania się do jakichkolwiek 
znaczeń. Katakana powstała poprzez odcięcie pewnych elementów ze stylu 
kaligrafii kwadratowej kaisho (np.: ヵ z 加), zaś hiragana poprzez uprosz-
czony zapis całego znaku (np.: か z 加), z kaligrafii w stylu kursywnym sōsho. 
Początkowo duża ilość znaków hiragany i katakany współcześnie została 

18 M. Iwanowski, Segmentacja grafów toyo-kanji drukowanego pisma japońskiego, Warszawa 
2004, s. 7, 8.

19 Pismo japońskie, red. K. Starecka, t. 1, Warszawa 2007, s. 15.
20 Pierwsze klasyczne teksty chińskie (np. Dialogi Konfucjańskie) trafiły do Japonii wcześniej – 

najprawdopodobniej na przełomie III i IV wieku. Najstarsze zaś znaleziska w postaci 
napisów na mieczach, lustrach z brązu i kamieniach nagrobnych pochodzą z V wieku. 
Wiek VI przyjmuje się za czas przejęcia systemu pisma chińskiego.
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ograniczona do 46 znaków dla każdego alfabetu. Mniej więcej w tym samym 
czasie nastąpiło nadanie chińskim znakom japońskich czytań. Na przykład 
znak 山 oznaczał w języku chińskim górę i był czytany san. Dodatkowo 
zaczęto go czytać po japońsku i w ten sposób zyskał dodatkowe znaczenie 

„góra” – yama. W ten sposób pojedynczy kanji współcześnie posiada zwykle 
przynajmniej dwa „czytania”: sino-japońskie (on’yomi, 音読み) i japońskie 
(kun’yomi, 訓読み)21.

Ukształtowany w ten sposób współczesny język japoński ma charakter 
ideograficzno-sylabograficzny i wyróżnia się na tle innych języków świata 
swoim skomplikowaniem. Obok znaków kanji współistnieją dwa sylabariu-
sze: stosowana do nazw obcych oraz dla wyróżnienia w tekście katakana, dla 
końcówek gramatycznych hiragana, a także litery alfabetu łacińskiego, zwane 
rōmaji22 oraz cyfry arabskie. Wszystkie wyżej wymienione systemy pojawiają 
się w jednym zdaniu czy tekście, dając jednocześnie wiele możliwości zapisu, 
a co za tym idzie – wyglądu graficznego danego tekstu. Na przykład znane 
haiku23 Matsuo Bashō (1644–1694): „stary staw – żaba skacze – plusk wody”, 
można zapisać:

 – rōmaji: furuike ya kawazu tobikomu mizu no oto
 – hiragana: ふるいけやかわずとびこむみずのおと

 – połączenie kanji i hiragany: 古池や 蛙飛び込む 水の音 

Znaczeniowość

Pojedyncze ideogramy kanji powstały z rysunków realnych przedmiotów. 
Z czasem niektóre z nich stały się pojęciami abstrakcyjnymi. Według Fran-
cisa Bacona są one znakami konwencjonalnymi, funkcjonującymi na za-
sadzie „umowy społecznej”24. Jednocześnie należy pamiętać o pewnej ich 
ikoniczności, którą odnaleźć można przy analizie graficznej znaku. W Japonii, 
w odróżnieniu od Chin, pojedyncze znaki kanji mają wiele „czytań” oraz 
często kilka znaczeń. Co więcej – składają się one z elementów, które rozbu-
dowują się w świadomości odbiorcy na wielowarstwowe obrazy i skojarzenia. 

21  Pismo japońskie…, s. 11–15.
22 Dosł. „znaki rzymskie”. Zwrot odnosi się do transkrypcji łacińskiej. Obecnie najpopular-

niejszym systemem jest system Hepburna.
23 Haiku (俳句) – japońska forma poetycka, składająca się z siedemnastu sylab, rytmizowana 

w układzie 5, 7, 5 sylab, zawierająca odniesienie do pory roku.
24 Za: U. Eco, W poszukiwaniu języka uniwersalnego, tłum. W. Soliński, przedmowa J. Le Goff, 

Gdańsk–Warszawa 2002, s. 225.
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W języku japońskim znak „góra” 山 ma dwie wartości fonetyczne: yama oraz 
san. Znak jest zrozumiały dla każdego bez konieczności werbalizowania 
słowa w umyśle. Można „przeczytać” książkę, nie czytając wyrazów, tylko 
je rozpoznając, tworząc w myślach ciągi obrazów, nie zaś ciągi słów. Widząc 
znak 山, można go również nazwać po polsku „góra”, po angielsku mountain 
lub po japońsku yama25. 

Kanji, jak wspomniano wyżej, powstały z pisma obrazkowego, czego ślady 
można zauważyć we współczesnych postaciach znaków, na przykład góra 
山, rzeka 川, ogień 火, oko 目 i wiele innych. Te proste elementy łączone 
są w bardziej skomplikowane znaki po dwa, trzy i więcej, tworząc swoiste 
historie obrazkowe. Obrazy te mogą stanowić ciekawy punkt wyjścia dla 
kaligrafów, malarzy czy grafików. Na przykład, słowo yasumi (休み), czyli 

„odpoczynek” składa się z dwóch elementów: człowiek 人i drzewo木. Jeden 
człowiek zobaczy w tym znaku chłopca z trawką w zębach opartego o pień 
i marzącego o niebieskich migdałach, a inny panią w bikini pod palmą na 
Wyspach Kanaryjskich… Elementy składowe budują również pojęcia abstrak-
cyjne. Każdy znak kanji jest wobec tego zarówno obrazem, jak i symbolem, 
elementem kodu, ale też systemem znaczeń semiotycznych, często niezwykle 
rozwiniętym dzięki kulturowym skojarzeniom.

Wymiar graficzny

Podstawowe style pisma

Na wygląd znaku, oprócz wyżej wymienionych elementów, ma również wpływ 
styl pisma. Obok wspomnianych już rodzajów – pieczątkowego tensho i kan-
celaryjnego reisho – do głównych stylów kaligraficznych zalicza się kaisho, 
gyōsho i sōsho. 

Pismo kwadratowe (chiń. kaishu, jap. kaisho, 楷書), zwane też wzorco-
wym lub znormalizowanym, powstało w czasie panowania chińskiej dynastii 
Han. Charakteryzuje się dużą przejrzystością – kreski są proste, a zakończe-
nia ostre. Ze względu na swoją czytelność stosowane było w dokumentach 
urzędowych. Stało się również stylem wzorcowym przy nauczaniu pisania26. 

25 W języku japońskim większość ideogramów ma dwa „czytania”: rodzime kun’yomi (訓読み) 
– w tym wypadku yama i sino-japońskie on’yomi (音読み) – tym wypadku san. „Odczyt” 
on’yomi używany jest najczęściej w złożeniach, np.: Fujisan = góra Fuji.

26 M. Iwanowski, Segmentacja grafów…, s. 12.
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Kaisho najprawdopodobniej wykształciło się z wcześniejszego stylu reisho27. 
Stosowane do dnia dzisiejszego stało się podstawą najpopularniejszego ja-
pońskiego fontu: minchō (明朝), którym w tym artykule zapisywana jest 
większość japońskich znaków28. 

Z uproszczenia reisho w okresie późniejszej dynastii Han (25 p.n.e. –  
220 n.e.) powstało pismo półkursywne (chiń. xingshu, jap. gyōsho, 行書), zwa-
ne też biegnącym lub bieżącym. Używane było do korespondencji prywat-
nej, krótkich notatek, osobistych zapisków. Charakteryzuje się swobodną, 
płynną kreską, łączeniem kresek ze sobą, wyraźnie zmienną grubością li-
nii, zaznaczonym początkiem i końcem, który często pozostawia ślad pędz-
la podążającego ku następnej kresce29. Zgodnie z legendą przekształcenia 
kancelaryjnego stylu reisho w półkursywne gyōsho dokonał naukowiec-ka-
ligraf Liu Desheng (劉徳昇, ok.146–189), zaś udoskonalili je dwaj kaligrafo-
wie z rodziny Wang: Wang Xizhi (jap. Ōgishi, 王羲之, 303–361) oraz Wang 
Xianzhi (jap. Ōkenshi, 王獻之, 344–386). 

Pismo trawiaste (chiń. caoshu, jap. sōsho, 草書), zwane też pismem płyną-
cym lub kursywą, weszło w użycie w okresie panowania chińskiej dynastii Jin 
(265–420). Używane w notatkach prywatnych i krótkich ozdobnych napisach 
jest wysoko cenione w kaligrafii30. Powstało ze stylu kancelaryjnego reisho 
poprzez dalsze uproszczenie znaku31. Charakterystyczną cechą tego stylu 
jest dążenie do maksymalnego uproszczenia przy zachowaniu czytelności, 
liczne skróty, zmiany tradycyjnej kolejności kresek i bardzo opływowe linie32. 
W stylu tym niezwykle ważną rolę odgrywa rytm pisania, wzmacnianie 
w określonych miejscach nacisku pędzla oraz jego łagodzenie. Jednocześnie 
bardzo niepożądane są zawahania, które znajdują odzwierciedlenie w kali-
grafii. Charakterystyczne jest również łączenie pojedynczych kresek ze sobą 
oraz łączenie znaków. Skrótowość zapisu, jego uproszczenie, a jednocześnie 
złagodzenie kreski decyduje o tym, że styl ten, nawet dla wprawionych Ja-
pończyków, często pozostaje nieczytelny, a co za tym idzie – odbierany jest na 
poziomie obrazu, a nie znaczeń słownych. Najsłynniejsi w historii mistrzowie 

27 Formę przejściową pomiędzy tymi dwoma stylami prezentują odnalezione w 1972 roku 
w prowincji Hunan tabliczki bambusowe zwane mokkan (木簡), za: http://www.beyond-
calligraphy.com/ [dostęp: 26 kwietnia 2012].

28 M. Iwanowski, Segmentacja grafów…, s. 12.
29 Tamże.
30 Tamże.
31 http://www.beyondcalligraphy.com/ [dostęp: 26 kwietnia 2012].
32 M. Iwanowski, Segmentacja grafów…, s. 12.
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sōsho to Zhang Zhi (張芝, ?–190) oraz Wang Xizhi33, który w Japonii uważany 
jest za niedościgniony wzór dla wszystkich kaligrafów [ryc. 1].

Specyficznie japońskim wkładem w sztukę kaligrafii jest pismo kana. 
Wspomniany wyżej alfabet sylabiczny hiragana wykształcił się w okresie 
Heian (794–1180) ze stylu kursywnego sōsho dzięki intensywnej działalności 
pisarskiej arystokratek na dworze cesarskim. Styl ten nazywany był począt-
kowo onnade (女手, czyli „pisane kobiecą ręką”) w opozycji do opartego 
na ideogramach chińskich kanbun, którym posługiwali się mężczyźni34. 
Z czasem mężczyźni również zaczęli używać tego stylu pisma – począt-
kowo w listach i prywatnych notatkach, stopniowo również w twórczości 

33 http://www.beyondcalligraphy.com/ [dostęp: 26 kwietnia 2012].
34 L. X. Polastron, Japońska sztuka…, s. 6.

Ryc. 1. Cztery style pisma: 1a. pismo kancelaryjne reisho, 1b. pismo kwadratowe kaisho, 1c. pismo półkursywne 
gyōsho, 1d. pismo kursywne sōsho. Napis: „czas nie czeka na człowieka” (歳月不待人). Wszystkie kaligrafie 
autorstwa Joanny Zakrzewskiej

a b c d
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literackiej. Do połączenia obu systemów zapisu doszło dopiero w XII wieku35. 
Wtedy właśnie wykształcił się japoński styl kaligrafii zwany wayō36. Styl 
ten charakteryzuje się połączeniem w jednym tekście kanji i kany, płynną, 
falującą kreską, łączeniem linii oraz znaków, dużą zmiennością rytmu pi-
sania. Charakterystyczne są również zmienne wielkości i proporcje znaków, 
modulacja siły nacisku pędzla, która wyraża zmiany emocjonalne piszącego. 
Styl japoński oparty jest na piśmie trawiastym sōsho oraz wykorzystuje 
łączenie linii renmentai, realizując jednocześnie idee rodzimej estetyki37. 
Za pierwszego kaligrafa rodzimego stylu uważa się arystokratę Ono no 
Michikaze (894–966) [ryc. 2].

35 Tamże.
36 Dosł. „styl japoński”.
37 http://www.beyondcalligraphy.com/ [dostęp: 26 kwietnia 2012].

Ryc. 2. Styl kaligrafii kana. Wiersz autorstwa cesarza Tenji (626–671), tłum. Anna Zalewska: „Strzecha tej 
chatki / skromnej wśród pól jesiennych / jest taka licha, / że rękawy mej szaty / wilgotnieją od rosy”
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Innym stylem charakterystycznym dla japońskiej kaligrafii, a być może 
najczęściej z nią kojarzonym, jest bokuseki (墨蹟), co można literalnie prze-
tłumaczyć jako „ślady tuszu”. Jest to kaligrafia znajdująca się pod silnym 
wpływem filozofii buddyjskiej szkoły zen, która zapoczątkowana została 
w okresie Kamakura (1292–1333). Charakteryzuje ją swoboda formy, brak 
ścisłego trzymania się zasad oraz silna indywidualizacja. Takie podejście jest 
wynikiem dwóch faktów. Po pierwsze, mnisi zen rzadko byli profesjonalnymi 
kaligrafami, po drugie, idee zen odwoływały się do intuicji i samorealizacji, 
co przejawia się w żywiołowych charakterze kaligrafii w tym stylu. Za naj-
ważniejsze uznawano oczyszczenie umysłu z wszelkich myśli38, poddanie 
się czystej emocji i całkowite zaangażowanie całego ciała i umysłu w pisany 
tekst39. Kaligrafia stawała się w ten sposób rodzajem medytacji dla piszącego, 
a następnie przedmiotem kontemplacji dla odbiorców. Jest to jednocześnie 
rodzaj sztuki abstrakcyjnej, oderwanej od zasad tradycyjnej kaligrafii, od-
dającej często jedynie idee czystej myśli, gdzie napisany tekst niekoniecznie 
musi być czytelny dla odbiorcy. Idee kaligrafii zen, sięgając poza idee sztuki, 
stają się duchowym przeżyciem. To „forma bez formy, kierunek bez kierunku, 
działanie poprzez bezczynność. Nie może być w prosty sposób zrozumiana, 
ograniczona czy zdefiniowana. Trzeba jej doświadczyć”40. Najbardziej repre-
zentatywnym przedstawicielem bokuseki jest mnich Ikkyū Sōjun (一休宗純, 
1394–1481). 

Środki wyrazu artystycznego

Artysta-kaligraf, wybierając jeden z omówionych już stylów pisma, może 
dokonać interpretacji tekstu. Obok stylów pisma ma jednakże do dyspo-
zycji również inne środki wyrazu artystycznego. Podstawowymi są: wybór 
papieru, rodzaju tuszu oraz pędzla. Papiery mogą być jednolite, począwszy 
od białych, przez różne odcienie ecru i beżu, po papiery kolorowe, zdo-
bione, wytłaczane, czerpane z kolorowymi nićmi, ozdabiane rysunkami, 
drobinkami złota, srebra, fragmentami liści, kwiatów i tym podobnych. 
Chłonność papieru również decyduje o końcowym efekcie pracy. Artysta 
może wybrać papier, po którym pędzel ślizga się gładko, lub chłonący 
tusz głęboko wnikający we włosie, szeroko się rozlewający i wiele odmian 

38 Oczyszczenie umysłu z wszelkich zawadzających myśli, które nawiązuje do buddyjskiej 
filozofii pustki nosi nazwę mushin (無心).

39 http://www.beyondcalligraphy.com/ [dostęp: 26 kwietnia 2012].
40 Tamże.
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pośrednich41. Tusze w zależności od substancji, z których zostały zrobione, 
mogą wpadać w odcienie błękitne lub brązowe42. Mogą być gęste i suche, 
sprzyjające technice suchego pędzla43 lub wodniste, dające efekt lawo-
wania44. Również rodzaj pędzla, jego grubość, długość i rodzaj użytego 
włosia zmieniają znacznie efekt pracy. Są pędzle twarde, np. z włosia zająca 
czy owcy, oraz pędzle miękkie z włosia wilka czy borsuka, a także różne 
odmiany mieszane45. 

W celu uzyskania zamierzonych efektów wizualnych stosuje się różne 
rodzaje linii, różne techniki jej kładzenia. Każda linia ma swój początek 
zwany shihitsu (始筆), środek sōhitsu (送筆) i zakończenie shūhitsu (終筆)46. 
Każdy z tych elementów może być pisany na wiele sposobów. Dzięki temu 
uzyskuje się takie efekty, jak: zmienna grubość linii, różne jej wygięcia i za-
kończenia. Pędzel może być ciągnięty, prowadzony pod ręką lub pchany47. 
Linie mogą być płynne, okrągłe, krótkie, szorstkie lub o zmiennym rytmie 
i nacisku pędzla. Mogą być stawiane powoli i z namysłem, sugerując wyci-
szenie i zadumę, ale też bierność czy wycofanie. Kaligraf może wybrać linię 
szybką, wyrażając agresję lub zdecydowanie; krótką, niecierpliwą i szorstką, 
bądź długą, leniwą, ale swobodną; niepewną cienką lub zdecydowaną grubą. 
Linia może być mięsista lub koścista, łagodnie położona na papier lub rzucona 
niedbale. Głęboka czerń może sugerować energię, obfitość, zadowolenie, zaś 
sucha wywoła wrażenie samotności czy pustki. To tylko niektóre z możliwości, 
jakie daje linia kaligraficzna. Zmienna siła nacisku pędzla, szybkość ruchu, 

41 K. Makuta 幕田魁心, Kiwameru! Kanji kana majiri sho 極める！漢字かな交じり書, 
Tōkyō 2012, s. 110.

42 Y. Suzuki, Kaligrafia japońska, tłum. J. Piątek, Warszawa 2007, s. 20.
43 Technika suchego pędzla kappitsu (渇筆) lub kasure (擦れ) powstaje poprzez szybki 

ruch pędzla po powierzchni. Gęsty tusz znajdujący się w pędzlu nie ma czasu spłynąć ku 
końcówce, powodując efekt tarcia, jakby drapania po papierze. Powstają w ten sposób 
prześwitujące bielą smugi. Za: K. Ishikawa, Taction. The Drama of the Stylus in Oriental 
Calligraphy, tłum. W. Miller, Tōkyō 2011, s. 50.

44 Technika mokrego pędzla junpitsu (潤筆) lub nijimi (滲み) operuje plamą czarnego tuszu 
wsiąkającego w papier i rozpływającego się w jego wewnętrznej strukturze. Efekt w zależ-
ności od rodzaju papieru przypomina włoski dżdżownicy lub wsiąkniętą, rozmytą plamę. 
Stosowano również technikę mieszaną junkatsu (潤渇), używając jednocześnie obu technik 
mokrego i suchego pędzla, pamiętając o ich harmonijnym zbalansowaniu. Za: K. Ishikawa, 
Taction…, s. 52.

45 K. Makuta 幕田魁心, Kiwameru!…, s. 12, 13.
46 H. Yokoyama 横山豊蘭, Shodō…, s. 18.
47 Tamże, s. 20.



84 część druga

Joanna Zakrzewska

zatrzymania i zwolnienia, zmienny rytm ruchu pędzla dają różny efekt koń-
cowy. Twórca zaś, korzystając z wszystkich środków wyrazu kaligrafii jako 
sztuki przestrzennej, linearnej, obrazowej, czasowej i ekspresyjnej, tworzy 
unikalne, osobiste dzieło sztuki48.

Innym środkiem wyrazu jest kompozycja pracy. Artysta decyduje o od-
ległości między znakami, głównym kierunku podstawowych linii, odległości 
między kolumnami tekstu, ich dopasowaniu do siebie lub skontrastowaniu, 
długości kolumn, symetrii lub asymetrii, zmiennej wielkości znaków, rytmie 
kompozycyjnym zaznaczonym poprzez akcenty wizualne.

Środki wyrazu artystycznego, w przypadku kaligrafii japońskiej, są ogra-
niczone przez jednorodność tła, które najczęściej bywa białe. Dlatego wła-
śnie obok jakości linii ważna staje się jakość opisanej przez nią przestrzeni. 
Jednocześnie staje się ona elementem kompozycyjnym i znaczącym. Biała, 
niezamalowana powierzchnia wraz z czarną linią nawiązuje do malarskiej 
idei yohaku (余白), bieli pustki pełnej niewypowiedzianych treści, które 
odbiorca ma dopiero odkryć, dopowiedzieć, domalować. Ta gra bieli i czerni, 
kontrastów jakościowych i ilościowych, dodaje kompozycji cech współcze-
snej grafiki, która nawet bez znajomości znaczeń staje się interesująca dla 
odbiorcy [ryc. 3–6].

48 M. Ueda, Estetyczne walory…, s. 150–152.

Ryc. 3, 4. Dwie interpretacje ideogramu „taniec” (舞, mai)
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Podsumowanie

Zagadnienie kaligrafii japońskiej, znajdującej się na pograniczu literatury, 
malarstwa i grafiki, w oczywisty sposób włącza się w problematykę typogra-
ficznego wymiaru tekstu. Wyraźnie zaznacza związki pomiędzy wymiarem 
graficznym w postaci materialnego śladu działania artysty a strefą seman-
tyczną tekstu. Oba te wymiary łączą się nierozerwalnie w jednej sztuce; co 
więcej – stanowią jej kwintesencję. 

W kaligrafii wschodniej materię stanowi tekst. To na nim kaligraf pracuje, 
dokonując zabiegów artystycznych. W celu nałożenia na wymiar semantycz-
no-językowy wymiaru graficzno-wizualnego dokonuje wyboru środków 
artystycznych. Począwszy od wyboru rodzaju papieru, tuszu i pędzla, poprzez 
wybór jednego ze stylów kaligraficznych, aż po decyzje w sprawie kompozycji, 
sposobów kładzenia linii, rytmów, kontrastów. Osiągnięty efekt jest jedno-

Ryc. 6. Interpretacja ideogramu „ptak”  
(鳥, tori)

Ryc. 5. Ideogram „wiatr” (風, kaze)
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cześnie wyrazem twórczej ekspresji artysty, stanowiąc jego indywidualną 
interpretację graficzną pisanego tekstu. Zabiegi kaligrafa wschodniego nad 
tekstem z pewnością ułatwia obrazowy charakter samego pisma. Zastosowane 
środki formalne mogą podkreślać owe wielopłaszczyznowe znaczenia tekstu, 
mogą dystansować się do nich lub wchodzić z nimi w pewien rodzaj dialogu. 
Pełne odczytanie i zrozumienie wymaga z pewnością głębokiej znajomości 
kultury wschodniej, jednak nawet bez znajomości języka odbiorca nadal 
może kontemplować pracę jako kompozycję graficzną, obraz czy ideę. Ideę 
wyrażoną graficznie bez potrzeby uciekania się do liter alfabetu, bez potrzeby 
werbalizowania czy znajomości języka. Idei zdolnej poruszać serca i umysły 
samymi tylko środkami artystycznymi, bez pośrednictwa języka [ryc. 7, 8].

Ryc. 7. Interpretacja ideogramu „lubić/kochać” (好, suki). Ideogram składa się z dwóch elementów 
obrazowych: kobieta (女) i dziecko (子), czyli „kobieta kocha dziecko”

Ryc. 8. Znana typografia Herba Lubalina Mother & child.  
Źródło: http://2.bp.blogspot.com/_pns72vzcN8E/TIfGVzMpOOI/AAAAAAAAABc/jvlLP4qbw9s/s320/4-
Lubalin-mother.jpg [dostęp: 26 kwietnia 2012]
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Words – paintings. The Japanese calligraphy

Abstract

Japanese calligraphy is an interdisciplinary art connecting literature, painting and graphics, 
highly regarded in the countries of eastern culture. Painting materials and some means of 
expression are related to the painting. Because of the use of the line, image and semantics 
of imaging, it can be considered as graphic. Working with text includes it to the field of 
typography. The literary content decides about its affiliation with the literature. Within the 
Japanese calligraphy there are five styles of writing being highlighted. Various means of 
artistic expression, namely the type of the brush, composition, modulation of the thickness 
of the brush, speed of movement and amount of ink allow for many possibilities of artistic 
means. A selection of the calligraphic means of expression to semantic content contained 
in the text is the essence of Japanese calligraphy.

Keywords: Japanese calligraphy, style of writing, means of expression, semantics 
of imaging
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Polski rynek mangi –  
główne problemy wydawnicze

Natalia Gorczowska
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Manga to słowo pochodzenia japońskiego oznaczające pierwotnie „pospiesz-
nie narysowane szkice” lub „szkice, które same, niepowstrzymane wymknęły 
się spod pędzla”1. W Japonii wyraz ten używany jest jako określenie komiksu 
w ogóle, poza Japonią termin ma znacznie węższe i oznacza jedynie opowieści 
obrazkowe powstałe w Kraju Kwitnącej Wiśni. 

Trudno jednoznacznie wskazać, jak narodził się japoński komiks. Według 
jednej z teorii za prapoczątki mangi można uznać pochodzące z VIII wieku 
pierwsze japońskie książki (tak zwane emakimono lub w skrócie e-maki), które 
oprócz tekstu zawierały także ilustracje2. Niektórzy z kolei uważają, że manga 
powstała z połączenia zachodniego stylu rysowania oraz techniki malarskiej 
i drzeworytniczej ukiyo-e (w dosłownym tłumaczeniu „obrazy przepływającego 
świata”), która była szczególnie popularna od połowy XVII wieku do początku 
japońskiej ery Meiji (1868 rok)3. Mangę i drzeworyty łączy przede wszystkim 

1 B. Romanowicz, Manga-Manggha-manga. Komiksowość i animacja w sztuce japońskiej, 
Kraków 2001, s. 5–8. 

2 Tamże, s. 17. 
3 D. Styrna, Manga. Fragmenty drzewa genealogicznego, „Kompendium Kawaii” 1999, nr 1, 

s. 11, 12.
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ich status – i jedne, i drugie początkowo nie były traktowane jako forma sztuki, 
ale uważano je za rodzaj rozrywki dla mas. Łączy je także niestroniąca od prozy 
życia codziennego tematyka oraz współistnienie obrazu i tekstu4.

Pierwsze mangi zaczęły powstawać w latach dwudziestych XX wieku, jed-
nak największy wzrost ich popularności nastąpił po zakończeniu drugiej woj-
ny światowej. Wtedy to zaczął tworzyć Osamu Tezuka (1928–1989) – twórca 
takich mangowych bestsellerów jak Astro Boy czy Black Jack, który do dzisiaj 
nazywany jest „japońskim Disneyem” i „ojcem” bądź „bogiem mangi”5. Tezu-
ka, zainspirowany komiksem i animacją zachodnią, a szczególnie twórczością 
Walta Disneya, „zapoczątkował charakterystyczny dla Japończyków sposób 
rysowania postaci (ogromne oczy, lekko zaznaczone usta) i kompozycji ka-
drów na stronie opartej na technikach filmowych (np. zbliżenie, oddalenie, 
nakładanie obrazów i montaż)”6. Popularność i różnorodność tematyczna 
dzieł tego autora sprawiły, że jego twórczość doczekała się licznych naśla-
dowców i kontynuatorów, a manga na stałe zagościła w japońskiej kulturze, 
w której stanowi nie tylko element popkultury, ale postrzegana jest też jako 
specyficzna forma sztuki. 

Czym właściwie różni się manga od komiksów europejskich i amerykań-
skich? Najczęściej wskazuje się na charakterystyczny sposób rysowania posta-
ci – tak zwaną „mangową kreskę” – z ogromnymi oczyma oraz schematycznie 
zaznaczonymi rysami twarzy i sylwetką. Inną cechą odróżniającą japoński 
komiks od jego zachodniego odpowiednika ma być występowanie super de-
formed (SD) – zdeformowanych wersji sylwetki postaci o ogromnej głowie 
i schematycznie zarysowanym tułowiu i kończynach7. Tego typu rysunki 
wprowadza się, by podkreślić komediowy bądź parodystyczny charakter sce-
ny. Jednak opieranie się jedynie na takich wyróżnikach japońskiego komiksu 
jest zbyt dużym uproszczeniem. Każdy mangaka (czyli artysta zajmujący się 
tworzeniem mangi) ma swój własny, odmienny styl, a rysunki postaci mogą 
być zarówno realistyczne, jak i uproszczone i schematyczne czy fantazyj-
ne i szczegółowe. Niektórzy twórcy preferują drobiazgowo rozrysowane tła, 
stworzone z dbałością o szczegóły i fotograficzną wręcz dokładnością, inni za 

4 M. Szafrańska, Manga – komiks z Dalekiego Wschodu, „Acta Universitatis Wratislaviensis. 
Literatura i Kultura Popularna” 2006, t. XIII, s. 150. 

5 P. Musiałowski, Po „wszystkim co mangowe” podróży część pierwsza, „Kompendium Kawaii” 
1999, nr 1, s. 17. 

6 M. Szafrańska, Manga…, s. 152. 
7 Tamże, s. 158. 
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główny środek wyrazu uważają operowanie kontrastem bieli i czerni na stronie. 
Sposób rysowania zależy także od gatunku mangi – te skierowane do dorosłe-
go odbiorcy już na pierwszy rzut oka różnią się od komiksów dla młodzieży. 

„Styl mangowy” rysunku nie jest najważniejszym i niezmiennym wyróż-
nikiem mangi, istnieją jednak inne cechy, dzięki którym można z łatwością 
odróżnić japoński komiks od jego europejskiego odpowiednika. Są to przede 
wszystkim czarno-białe rysunki (dość zaskakujące dla zachodniego czytelnika, 
przyzwyczajonego do kolorowych komiksów) oraz wspomniany już wcześniej 
filmowy sposób kadrowania. Charakterystyczną cechą są również liczne 
i bardzo bogate znaczeniowo onomatopeje stanowiące w mandze integralną 
część obrazu. Wyrazy dźwiękonaśladowcze informują czytelnika zarówno 
o dźwiękach, jak i stanach emocjonalnych oraz innych zjawiskach, które 
trudno byłyby oddać za pomocą samego rysunku. 

Ważną cechą mang jest ich zróżnicowana tematyka. Wśród niezwykle 
bogatej oferty wydawnictw mangowych znaleźć można nie tylko przygodowe 
komiksy fantasy lub science fiction, ale także horrory, kryminały, romanse, 
a nawet opowieści obyczajowe, okruchy życia i dramaty. Mangi nie stronią 
też od tematyki homoseksualnej – istnieją wydawnictwa publikujące tylko 
yaoi (mangi o miłości homoseksualnej między mężczyznami) czy też yuri 
(komiksy dotyczące miłości lesbijskiej). Bogactwo gatunków sprawia, że 
japońskie komiksy są czytywane nie tylko przez dzieci i młodzież. Istnieją 
również tytuły poważniejsze, niosące głębsze przesłanie, skierowane do osób 
dorosłych, a także lekkie, obyczajowe i romantyczne komiksy dla dziewcząt. 

Manga bije w Japonii rekordy popularności, bardzo szybko rozprzestrze-
niła się też na cały świat – japońskie komiksy zaczęto przekładać na inne 
języki. Największe rynki wydawnicze mangi powstały w Ameryce, Chinach 
i Francji, a od 1996 roku komiks japoński zaczęto wydawać także w Polsce. 
Pierwszą mangą, która ukazała się w naszym kraju w formie tomików, było 
wydane nakładem Japonica Polonica Fantastica Aż do nieba (jap. Ten-no 
hate made) autorstwa Riyoko Ikedy. Ta trzytomowa seria opowiada o życiu 
księcia Józefa Poniatowskiego i wyróżnia się niezwykłą drobiazgowością oraz 
wiernością historyczną w przedstawieniu pogmatwanych dziejów Polski na 
przełomie XVIII i XIX wieku8. Polski rynek mangi zapoczątkowało więc 
wydanie tytułu z wyższej półki, gdyż jego autorka, zwana królową mangi, jest 
jedną z najbardziej cenionych twórczyń japońskiego komiksu. 

8 K. Wojdyło, Diament w popiele, „Otaku” 2011, nr 4, s. 48. 
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Od tamtej pory w Polsce powstało wiele wydawnictw oferujących ja-
pońskie komiksy. Część z nich nadal funkcjonuje, wydając coraz to nowsze 
tytuły, część wydała zaledwie parę tomów i szybko znikła z rynku. W dalszej 
części artykułu postaram się scharakteryzować pokrótce profile wydawnicze 
i działalność obecnie istniejących wydawnictw – są to: JPFantastica, Egmont, 
Waneko, Hanami, Studio JG, Kotori, Yumegari oraz Taiga9. 

Japonica Polonica Fantastica, zwana także JPF, to pierwsze polskie wydaw-
nictwo mangowe, powstałe w 1996 roku. Pierwsze ich tytuły to wspomniane 
już Aż do nieba oraz Czarodziejka z Księżyca. Wydawnictwo publikuje mangi 
najczęściej w trybie miesięcznym lub dwumiesięcznym, choć niektóre tytuły 
pojawiają się także jako dwutygodniki bądź kwartalniki. Na dorobek JPF skła-
dają się czterdzieści cztery mangi, z czego siedem wciąż jest wydawanych10. 
Publikuje ono zarówno jednotomowe tytuły, jak i komiksy liczące sobie kilka 
bądź kilkanaście tomów. Jest też jedynym obecnie działającym wydawnictwem 
trudniącym się tłumaczeniem najdłuższych mang (zwanych „tasiemcami”), 
które liczą sobie kilkadziesiąt tomów i nie zostały jeszcze ukończone. JPF ma 
w swojej ofercie głównie shōneny (skierowane do młodzieży płci męskiej), np. 
Naruto, Bleach, One Piece, ale wydaje też kilka tytułów shōjo (mangi skierowane 
do dziewcząt), np. Ouran High School Host Club oraz seinen (skierowane do 
dorosłego odbiorcy), np. horrory Junjiego Ito Uzumaki i Gyo. 

Kolejnym wydawnictwem popularyzującym mangę jest Egmont Polska. 
W ramach Klubu Mangi opublikowano czternaście tytułów11, np. Ranma ½, 
Inuyasha, Brzoskwinia, Miecz Nieśmiertelnego, z czego większość to cykle 
liczące po kilkadziesiąt tomów. Są to zarówno shōneny, jak i komiksy dla 
dziewcząt. Mangi wydane przez Egmont cechuje względnie niska jakość wyda-
nia – ekologiczny papier, liczne błędy w tłumaczeniach – przez co w później-
szym okresie działalności firmy, gdy pojawiło się więcej polskich wydawców 
oferujących lepiej redagowane utwory, popularność mang Egmontu znacznie 
spadła i Klub Mangi obecnie nieoficjalnie zawiesił swą działalność, nie pu-
blikując do końca kilku serii (np. wydano dwadzieścia trzy na pięćdziesiąt 
sześć tomów Inuyashy)12.

9 Wszelkie dane liczbowe oraz informacje charakteryzujące działalność poszczególnych 
wydawnictw dotyczą stanu polskiego rynku mangi w maju 2013 roku. 

10 Zob. oficjalna strona Japonica Polonica Fantastica, http://www.jpf.com.pl/ [dostęp: 20 maja 2013].
11 Zob. oficjalna strona Wydawnictwa Egmont, http://www.egmont.pl/ [dostęp: 20 maja 2013].
12 Zob. Egmont nie będzie kontynuował wydawania Inuyashy, http://anime.com.pl/Egmont_nie_

bedzie_kontynuowal_wydawania_Inu-Yashy,news,read,6677.html [dostęp: 20 maja 2013].
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Następnym polskim wydawnictwem mangowym jest Waneko. Swoją 
działalność rozpoczęło w 1999 roku, publikując serię Cześć, Michael! autor-
stwa Makoto Kobayashiego. Obecnie w ich ofercie wydawniczej znajdują się 
trzydzieści dwie mangi, z czego piętnaście jest wciąż wydawanych13. Waneko 
wydaje komiksy liczące sobie od kilku do kilkunastu tomów – jedyną dłuż-
szą mangą było dwudziestopięciotomowe Great Teacher Onizuka. Ich oferta 
zawiera zarówno mangi shōnen, jak i shōjo. 

W mangach specjalizuje się również wydawnictwo Hanami, publikują-
ce też książki poświęcone japońskiej kulturze. Powstało ono w 2006 roku 
i obecnie wydało trzydzieści tytułów14. Publikuje głównie mangi skierowane 
do starszych czytelników. Są to zazwyczaj jednotomowe tytuły. Najdłuższe 
cykle – Suppli i Ikigami – liczą sobie zaledwie po dziesięć tomów. 

Kolejnym polskim wydawnictwem mangowym jest Studio JG. Powstało 
w 2007 roku i początkowo zajmowało się wydawaniem wzorowanych na 
mangach komiksów polskich autorów. W 2009 Studio JG zmieniło swoją 
politykę wydawniczą i zaczęło publikować mangi. Pierwszym wydanym 
tytułem było Axis Power Hetalia. Obecnie wydawnictwo wypuściło na rynek 
czternaście mang, z czego pięć jest kontynuowanych15. Studio JG specjalizuje 
się w krótkich, kilkutomowych tytułach. 

W 2012 roku powstały dwa nowe wydawnictwa mangowe. Pierwsze z nich, 
Kotori16, zajmuje się mangami z gatunku shōnen-ai (o tematyce miłości ho-
moseksualnej) i ma na celu propagować nie tylko mangi, ale także komiksy 
i opowiadania polskich twórców. Obecnie wydało cztery jednotomowe mangi. 
Drugie wydawnictwo, Yumegari17 ma bardziej zróżnicowaną ofertę – pu-
blikuje zarówno komiksy japońskie, chińskie i koreańskie, jak i twórczość 
rodzimych autorów. Do tej pory wydało dwie mangi. W kwietniu 2013 roku 
powstało kolejne wydawnictwo – Taiga18, które zapowiedziało na lipiec wy-
danie swojego pierwszego tytułu – Strażniczki Orelianu. 

Obecnie w Polsce działa osiem wydawnictw publikujących mangi, z cze-
go jedno nieoficjalnie zawiesiło działalność. Rynek wydawniczy jest więc 

13 Zob. oficjalna strona Wydawnictwa Waneko, http:// www.waneko.pl/ [dostęp: 20 maja 2013].
14 Zob. oficjalna strona Wydawnictwa Hanami, http://www.wydawnictwo.hanami.pl/ [dostęp: 

20 maja 2013].
15 Zob. oficjalna strona Wydawnictwa Studio JG, http://studiojg.pl/ [dostęp: 20 maja 2013]. 
16 Zob. oficjalna strona Wydawnictwa Kotori, http://www.kotori.pl/ [dostęp: 20 maja 2013].
17 Zob. oficjalna strona Wydawnictwa Yumegari, http://yumegari.pl/ [dostęp: 20 maja 2013]. 
18 Zob. oficjalna strona Wydawnictwa Taiga, http://taiga.com.pl/ [dostęp: 20 maja 2013]. 
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naprawdę niewielki, szczególnie w porównaniu z japońskim, gdzie nakłady 
liczone są w milionach (np. w 2011 roku sprzedano prawie 23,5 miliona egzem-
plarzy tomów przodującej w rankingach mangi One Piece). Dla porównania 
średni nakład mangi na naszym rodzimym rynku to około 2500 egzemplarzy 
dla pierwszego tomu. 

Już na podstawie powyższych danych liczbowych widać wyraźnie, że man-
ga w Polsce jest produktem niszowym, mało popularnym i rzadko trafiającym 
do szerszego grona odbiorców. Istnieją różne przyczyny tego stanu rzeczy. 
Przede wszystkim winne jest błędne postrzeganie komiksu: w przeciwień-
stwie do japońskich, zachodnioeuropejskich czy amerykańskich czytelników 
przeciętny polski odbiorca kultury uważa wszelkie opowieści rysunkowe za 
produkty przeznaczone dla dzieci. Problem ten dotyczy również komiksu 
zachodniego, jednak szczególnie widoczny jest w przypadku mang (i ich 
animowanego odpowiednika, czyli anime), do których przylgnęła niezbyt 
chlubna łatka „chińskich bajek”. Istnieje także drugi biegun postrzegania 
mangi – wiele osób, często mających z japońskim komiksem kontakt tylko 
powierzchowny, utożsamia wszystkie japońskie komiksy z niszowym gatun-
kiem hentai (komiks pornograficzny). Gdy tylko wydano w Polsce pierwsze 
anime i mangi, pojawiły się głosy podkreślające ich szkodliwość, szerzenie 
nieakceptowanych w naszej kulturze wzorców i demoralizowanie młodych 
czytelników, co doprowadziło do utrwalenia stereotypu łączącego japoński 
komiks z brutalnością, przemocą i pornografią19. 

Drugą z przyczyn niszowości mangi na polskim rynku jest piractwo. W In-
ternecie można znaleźć większość wydawanych w Japonii komiksów w postaci 
tzw. „skanlacji”, czyli zeskanowanych stron z tomików lub czasopism mango-
wych. Mogą one pochodzić z anglojęzycznych tłumaczeń lub oryginalnych 
japońskich wersji przetłumaczonych na różne języki na zasadzie dystrybucji 

„od fanów dla fanów”. Istnieje wiele grup, które – z lepszym lub gorszym 
skutkiem – tłumaczą mangi na język polski. Z jednej strony ma to negatywny 
wpływ na rynek wydawniczy – część potencjalnych odbiorców może dojść 
do wniosku, że nie warto kupować legalnych wydań, skoro wszystko można 
przeczytać w Internecie, nie wydając pieniędzy. Z drugiej, istnienie alter-
natywnych tłumaczeń stanowi silny bodziec dla wydawnictw, które dzięki 
temu starają się, by ich wydanie było jak najlepsze i przez to zainteresowało 
czytelników. Skanlacje internetowe są także probierzem popularności danej 
mangi – widząc, że dany tytuł ma liczne grono miłośników, którzy będą 

19 Zob. K. Wojdyło, Szatan mieszka w mandze?, „Otaku” 2012, nr 5, s. 46, 47. 
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zainteresowani kupnem polskojęzycznej wersji, wydawca może zdecydować 
się na jego publikację w Polsce. Warto przy tym dodać, że większość polskich 
grup skanlacyjnych postępuje zgodnie z niepisanym kodeksem, w myśl któ-
rego starają się nie szkodzić polskim wydawnictwom, usuwając z sieci skany 
wszystkich zlicencjonowanych w naszym kraju mang. 

Wpływ na małą popularność mangi mają także istotne różnice kulturowe 
między Polską a Japonią. Inna historia, religia, obyczajowość czy wreszcie 
odmienny sposób postrzegania świata sprawiają, że tematy popularne w pań-
stwie leżącym na Dalekim Wschodzie w naszym kraju wydają się niecieka-
we, niezrozumiałe lub wręcz gorszące i obrazoburcze. Z problemem tym 
w mniejszym stopniu borykają się amerykańskie i zachodnioeuropejskie 
wydawnictwa, gdyż w zlaicyzowanych krajach głosy potępiające orientalną 
i odbiegającą od chrześcijańskiego postrzegania świata tematykę podnoszą się 
rzadziej i mają zdecydowanie mniejszy oddźwięk społeczny. Ponadto man-
gowy rynek wydawniczy w Niemczech, Francji, a przede wszystkim Stanach 
Zjednoczonych istnieje o wiele dłużej niż w Polsce, więc liczba wydawanych 
tytułów jest tam dużo większa, a powszechna znajomość języków angielskie-
go, francuskiego i niemieckiego sprawia, że wydania trafiają do odbiorców 
z całego świata (a szczególnie do czytelników z małych krajów europejskich, 
w których rynek mangi nie istnieje lub jest bardzo mały). 

Mówiąc o różnicach kulturowych między Polską a Japonią, należy zauwa-
żyć, że większość mang tworzona jest przede wszystkim z myślą o czytelnikach 
z Kraju Kwitnącej Wiśni, toteż zawarte w nich obrazy problemów codziennego 
życia, żarty czy nawiązania do tradycji bywają całkowicie niezrozumiałe dla 
zachodniego odbiorcy. Niebagatelne znaczenie ma też specyficzna estetyka 
japońskiego komiksu, która nie każdemu przypada do gustu. Wszystko to 
sprawia, że manga w Polsce trafia jedynie do wąskiego grona entuzjastów 
japońskiej kultury, których zachwyca charakterystyczny dla tego gatunku 
sposób przedstawiania treści. 

Różnice między polskim i japońskim rynkiem spowodowane są także 
innym podejściem odbiorcy do komiksu. Japoński czytelnik traktuje mangę 
jak zwykłe czasopismo – kupuje wydania gazetowe bądź tomikowe, by prze-
czytać mangę, a potem najczęściej je wyrzuca. Ceny mangi w Japonii są bardzo 
niskie (numer liczącego ponad 400 stron japońskiego magazynu mangowego 

„Shonen Jump” kosztuje około 4 dol.)20, a sam komiks drukowany jest na ta-
nim papierze ekologicznym. Całkiem inaczej sytuacja ma się w Polsce, gdzie 

20 M. Szafrańska, Manga…, s. 153.
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manga to towar niszowy, kupowany w celach kolekcjonerskich. Cena tomiku – 
w którą wliczają się dodatkowo koszty zakupu licencji, tłumaczenia i obróbki 
graficznej – jest o wiele wyższa, obecnie tom mangi kosztuje od około 20 zł 
wzwyż. Polski odbiorca musi zapłacić więcej, domaga się więc wydań w jak 
najwyższej jakości. By dostosować mangę do wymagań odbiorcy, wydawca 
musi dokonać szeregu zmian i podjąć wiele trudnych decyzji. 

Pierwszą z nich jest wybór odpowiedniego papieru oraz formatu komiksu. 
Większość wydawnictw stroni od typowego dla japońskich wydań papieru 
makulaturowego. Próba wprowadzenia takiego papieru przez wydawnictwo 
JPF spowodowała falę oburzenia czytelników, przyzwyczajonych do luksu-
sowych wydań. Wydany w ten sposób dwudziesty tom mangi Fullmetal Al-
chemist wyróżnia się o wiele niższą jakością niż pozostałe tomy cyklu: żółty, 
cienki papier jest bardzo podatny na uszkodzenia, a dodatkowo powoduje 
zmniejszenie kontrastu między czernią a bielą strony. Druk jest w niektórych 
miejscach niewyraźny, a czerń na tłach wyblakła. 

Z kolei wybór formatu mangi zależy zarówno od preferencji wydawnic-
twa, jak i od specyfiki konkretnego tytułu. Większość wydawnictw wybiera 
kieszonkowy format zbliżony do B6 (125×176 mm) – w zależności od po-
szczególnych mang jest on nieco większy lub mniejszy, np. Waneko drukuje 
zazwyczaj mangi o wymiarach 124×174 mm, a JPF 120×171 mm. Format 
może być także nieco większy od B6, np. 130×185 mm w przypadku Alicji 
w Krainie Serc Studia JG. Z kolei mangi Hanami wydawane są zawsze w for-
macie A5 (148×210 mm). Tę samą wielkość mają komiksy z serii Mega Manga 
wydawnictwa JPF oraz Hetalia Studia JG. Niewielkie tomiki to jedna z cech 
charakterystycznych japońskich wydań mangi, wydawcy zachowują więc 
mały format, by oddać orientalny klimat komiksu. Z drugiej strony nieco 
większy format automatycznie powoduje zwiększenie jakości – rysunki są 
wtedy bardziej czytelne, można też zastosować większe stopnie kroju, dlatego 
obecnie coraz więcej wydawnictw wybiera format A5 lub powiększony o parę 
milimetrów B6. Wydawane w Polsce mangi to zarówno jednotomowe komiksy, 
jak i dłuższe serie. Czasami wydawnictwa decydują się opublikować dwa lub 
trzy tomy mangi w jednym egzemplarzu – za przykład może służyć Uzumaki 
wydawnictwa JPF, które w oryginalnym wydaniu miało trzy tomy. Zazwyczaj 
zabieg ten spowodowany jest obawami o niższą sprzedaż ostatnich tomów 
długich, a przy tym niszowych cykli. 

Kolejnym ważnym zadaniem polskiego wydawnictwa mangowego jest wy-
bór kierunku układu tekstu. W języku japońskim czyta się od prawej do lewej, 
taki sam jest układ stron i kolejność „dymków” z wypowiedziami w komiksie. 
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Wydawca musi więc podjąć trudną decyzję: dostosować mangę do europejskie-
go odbiorcy, czy zostawić oryginalny układ tekstu? Choć początkowo zazwyczaj 
przystosowywano komiksy japońskie do przyzwyczajeń rodzimego odbiorcy, 
obecnie wydawnictwa najczęściej decydują się na to drugie rozwiązanie, gdyż 
okazało się, że wbrew pozorom zmienianie układu tekstu nie jest dobrze odbie-
rane przez ceniących sobie orientalny klimat mangi czytelników. Dodatkowo, 
nie można zmienić kierunku czytania inaczej niż przez utworzenie lustrza-
nego odbicia ilustracji, a taki zabieg powoduje, że wszystkie przedstawione 
w mandze postaci zostają nagle leworęczne, a wszelkie mapy i schematy stają 
się całkowicie nieczytelne. Innym ważnym zagadnieniem jest okładka. Przede 
wszystkim wydawca musi zdecydować, czy zachować obwolutę ze skrzydełkami, 
czy też wydać mangę bez niej. Jest to o tyle ważne, że w japońskim wydaniu 
bardzo często na okładce pod obwolutą umieszczone są rozmaite dodatki do 
mangi – zabawne rysunki albo parodia ilustracji z obwoluty i opisu tomiku. 
Polskie wydawnictwa najczęściej decydują się zachować obwolutę, nawet gdy 
nie ma pod nią takich dodatków, gdyż wydania, które ją zawierają, cieszą się 
większą popularnością wśród czytelników. Wyjątkiem są wydawnictwa Hanami 
i JPF, które zazwyczaj nie drukują obwolut. Z tego powodu w mandze Fullmetal 
Alchemist dodatkowe ilustracje z okładek umieszczono na ostatnich stronach 
komiksu jako bonus. Obwoluty najczęściej drukowane są na lśniącym, śliskim 
papierze, choć zdarza się także papier matowy. Czasem niektóre elementy 
obwolutowej okładki zdobione są lakierem. 

Kolejny krok stanowi opracowanie polskiej wersji okładki (lub też ob-
woluty, gdy wydawnictwo zdecyduje się ją zachować). Jest to najbardziej 
newralgiczny punkt pracy nad wydaniem mangi, gdyż to właśnie okładkę 
wydawnictwo musi odesłać japońskiemu wydawcy celem akceptacji polskiej 
wersji tomu. Z powodu japońskiego zamiłowania do perfekcji prace nad wy-
daniem mangi mogą czasami przeciągać się w nieskończoność. Zdarzają się 
wręcz kuriozalne sytuacje – np. jedno z wydawnictw prawie utraciło licencję 
na wydawanie mangi, gdyż przez przypadek usunęło podczas wklejania pol-
skiego tytułu dwa włosy znajdującej się na ilustracji postaci. 

Na wiele sposobów rozwiązywany jest problem druku kolorowych wkła-
dek. Rysunki w mandze są zazwyczaj czarno-białe, jednak bardzo często 
zdarza się, że tom zaczyna się od jednej lub kilku kolorowych stron, które 
mogą być zarówno początkiem mangi, jak i dodatkową ilustracją. Najczęściej 
wydawnictwa zamieszczają te kolorowe wkładki tak, jak w oryginalnym 
wydaniu mangi, ale czasem drukują je wszystkie na końcu ostatniego tomu 
bądź też zamieszczają w tomikach tylko ich czarno-białe wersje. Te dwa 
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ostatnie rozwiązania są rzadsze, bo choć obniżają koszty druku, spotykają 
się zazwyczaj z ostrą krytyką czytelników. 

Ważnym problemem pojawiającym się w procesie publikowania mangi jest 
także sposób tłumaczenia onomatopei. W japońskich komiksach występuje 
niezwykle dużo wyrazów dźwiękonaśladowczych, które zazwyczaj pojawia-
ją się w tle, wkomponowane w ilustrację. Wydawnictwa na różny sposób 
rozwiązywały problem ich tłumaczenia: początkowo zostawiano oryginalne 
japońskie znaki, wklejając ich tłumaczenie pod spodem, w przypisie lub na 
końcu tomu, obecnie normą jest raczej usuwanie obcojęzycznego zapisu 
i zastępowanie go polskim. Rozwiązanie to ułatwia rodzimemu czytelniko-
wi odbiór mangi – od razu poznaje on pełny kontekst całej ilustracji (który 
w przypadku pozostawienia obcojęzycznego wyrazu dźwiękonaśladowczego 
był uboższy o oddane w ten sposób wrażenia dźwiękowe) i nie musi odrywać 
się od głównego tekstu, by szukać znaczenia danej onomatopei w przypisie. 

Kłopotliwą sprawą jest też kształt „dymków” z tekstem w mandze, który 
za sprawą odmiennego systemu zapisu znacznie różni się od kształtu, do 
jakiego przyzwyczaił nas europejski czy amerykański komiks. W Japonii 
używa się pisma ideograficzno-sylabicznego, stanowiącego połączenie prze-
jętych z pisma chińskiego ideogramów (zwanych kanji) oraz opracowanego 
w VII, VIII wieku n.e. japońskiego systemu posługiwania się ideogramami 
jako znakami graficznymi dźwięków – czyli tak zwanej kany (dosł. „zapoży-
czone brzmienie”), która posiada dwie odmiany: hiraganę i katakanę. Przy 
użyciu znaków kanji zapisuje się zwykle rdzenną część wyrazu, a przyłączaną 
aglutacyjnie część gramatyczną oddaje się za pomocą sylabariusza hiragany21. 
Z kolei katakana służy głównie do zapisywania słów obcych, zapożyczeń, 
nazw czy imion, a także do wyróżnienia jakiegoś fragmentu tekstu, zapisu 
nazw specjalistycznych oraz onomatopei22. 

Specyfika japońskiego zapisu (znaki pisane są zazwyczaj pionowo i czytane 
od prawej do lewej) sprawia, że przed tłumaczem stoi nie lada wyzwanie: 
musi nieustannie mieć na uwadze długość przekładanego tekstu, inaczej nie 
zmieści się on w wąskiej ramce23. Również grafik odpowiedzialny za wkom-
ponowanie tekstu w odpowiednie miejsce musi zadbać o estetyczny sposób 
wpasowania tłumaczenia w pionowy „dymek”. Należy przy tym zaznaczyć, 

21 Zob. K. Polański, Pismo japońskie, [w:] Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, red. K. Po-
lański, Wrocław 1993, s. 398. 

22 Katakana – Kana na wesoło, red. A. Watanuki, Warszawa 2007, s. 5. 
23 M. Szafrańska, Manga…, s. 157. 
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że długość przeciętnego polskiego słowa jest o wiele większa niż długość 
zapisanego znakami kanji czy kany słowa japońskiego, dlatego też bardzo 
często pojawia się konieczność dzielenia słów lub znacznego zmniejszenia 
czcionki, co zmniejsza komfort czytania komiksu. 

Podczas tworzenia polskiej wersji mangi niebagatelne znaczenie mają także 
problemy związane z samym przekładem. Trudności dostarczają szczególnie 
nazwy własne – zwłaszcza w tytułach komediowych, gdzie imiona, przezwiska 
czy też wymyślne nazwy ataków postaci stanowią miniżarty słowne. Więk-
szość wydawców stara się tak przełożyć tego typu sformułowania, by zacho-
wać klimat oryginału, a przy tym wzbudzić w polskim czytelniku takie same 
odczucia, jakich doznaje japoński odbiorca24. Jednak niekiedy dowcip wynika 
z użycia dwóch różnych sposobów zapisu danego słowa w japońskiej wersji 
mangi – obok znaków kanji pojawia się katakana informująca czytelnika, 
w jaki sposób powinien przeczytać trudniejszy, nietypowy znak, a oprócz tego 
zawierająca dodatkowe, komiczne nawiązanie. Przed tłumaczem stoi więc nie 
lada problem – musi oddać wszystkie odcienie semantyczne zawarte w ory-
ginalnej nomina propria, nie tworząc przy tym zbyt długiego i skomplikowa-
nego polskiego odpowiednika. Za przykład takiego przekładu może posłużyć 
imię i przezwisko jednego z bohaterów dwudziestego czwartego tomu mangi 
One Piece. Przypominający nieco z wyglądu małpę Mashira nosi imię, które 
w starojapońskim oznacza „małpę” lub „makaka japońskiego”. Małpie kono-
tacje zawiera także przezwisko tej postaci, brzmiące w oryginale „sarubeeji 
no ou” (dosłownie „król ratowania wraków”), gdyż „saru” to w języku japoń-
skim „małpa”. W polskim tłumaczeniu Pawła Dybały uwzględniono wszystkie 
te znaczenia i bohater nosi ostatecznie miano Mashiry „Kinga Wrakonga”25. 

Czasem zdarza się także, że w oryginalnej wersji mangi pojawiają się 
nazwy własne obcojęzyczne – najczęściej pochodzące z języka angielskiego, 
choć zdarzają się również zapożyczenia z niemieckiego, hiszpańskiego, fran-
cuskiego czy włoskiego. Najczęściej zostają one zapisane za pomocą znaków 
katakany, choć zdarzają się również zapisy w alfabecie łacińskim. W takich 
wypadkach polski wydawca decyduje się zazwyczaj zachować obcojęzycz-
ną nazwę, podając jej znaczenie mniejszym stopniem kroju w tym samym 
dymku (naśladując japoński zapis większych znaków kanji i hiragany obok 

24 P. Dybała, Kilka słów od tłumacza, [w:] E. Oda, One Piece, t. 1: Romance Dawn – Przygoda 
na horyzoncie, tłum. P. Dybała, Mierzyn 2010, s. 208. 

25 Tegoż, Kilka słów od tłumacza, [w:] E. Oda, One Piece. t. 25: Mężczyzna za sto milionów 
berry, tłum. P. Dybała, Mierzyn 2013, s. 206.



100 część druga

Natalia Gorczowska

mniejszej katakany), tworząc przypis lub wreszcie umieszczając w tomiku 
posłowie od tłumacza. Każde z tych rozwiązań ma swoje dobre i złe stro-
ny – podanie tłumaczenia obok oryginalnej wersji obcojęzycznej w dymku 
wydłuża całość tekstu, czego oczywistą konsekwencją jest konieczność za-
stosowania mniejszego stopnia kroju i mniejszy komfort czytania. Z kolei 
umieszczenie wyjaśnień na końcu tomiku sprawia, że czytelnik wciąż musi 
odrywać się od tekstu głównego, by sprawdzić w przypisach znaczenie nie-
zrozumiałego fragmentu tekstu. 

Jak widać na podstawie wymienionych wyżej trudności wydawniczych, 
polski wydawca napotyka na wiele dylematów podczas pracy nad publikacją 
mangi. Dążenie do obniżenia kosztów ściera się z chęcią do zachowania ory-
ginalnych cech mangi i dostarczenia wymagającemu czytelnikowi produktu 
o jak najwyższej jakości. Z kolei próby dostosowania orientalnego komiksu 
do przyzwyczajeń rodzimego odbiorcy i ułatwienia czytelnikowi odbioru 
tekstu często kończą się fiaskiem, gdyż znający zazwyczaj oryginalną wersję 
komiksu czytelnik z niechęcią przyjmuje wszelkie innowacje odbierające 
mandze jej egzotyczny klimat. Trudności wydawnicze powodują także, że 
w polskich wydaniach japońskich komiksów zdarzają się przeróżne błędy. 
Część z nich (jak na przykład rażące błędy ortograficzne czy niedokładne 
tłumaczenia) wynikała z początkowego braku doświadczenia wydawców i na 
szczęście znikła w kolejnych wydaniach, jednak niektóre błędy typograficzne 
towarzyszą mangom do dziś. Bardzo często zdarza się, że wydawca stosuje 
małe stopnie czcionki, często o bardzo niewielkich odstępach międzylitero-
wych. Gdy dodatkowo wydawnictwo pokusi się o użycie ozdobnego kroju, 
odzwierciedlającego charakter wypowiadającej się postaci, czasem trudno 
jest odczytać tekst znajdujący się w mniejszych dymkach. Często zdarzają 
się także pomyłki w dzieleniu wyrazów. 

Wciąż jest wiele głosów krytykujących polskie przekłady onomatopei. 
Bogactwo japońskich wyrazów dźwiękonaśladowczych powoduje, że bardzo 
często brakuje polskiego odpowiednika danego wyrażenia. Czasami inwencja 
tłumacza zawodzi i przełożony wyraz brzmi dziwnie i nienaturalnie. Liczne 
zarzuty dotyczą także wklejania polskiej onomatopei na miejsce jej japoń-
skiego odpowiednika. Katakana, którą oryginalnie zapisywane są wyrazy 
dźwiękonaśladowcze, składa się z ostrych, kanciastych i wyrazistych kresek, 
podczas gdy alfabet łaciński składa się głównie z krągłych i cięższych optycz-
nie liter. Z tego powodu polskie onomatopeje często wyglądają sztucznie, 
a źle dobrana czcionka powoduje, że napis dominuje nad obrazkiem zamiast 
wkomponować się niezauważalnie w tło. 
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Jednym z najczęstszych błędów jest ustalenie zbyt małego spadu strony, 
przez co zostaje ona „ucięta” podczas druku i łączenia w tom. Jeśli przy kra-
wędziach strony była tylko ilustracja lub białe tło, błąd ten trudno zauważyć, 
ale gdy znajdował się tam „dymek” z tekstem, zdarza się, że na stronie bra-
kuje fragmentu początkowych lub końcowych liter poszczególnych linijek 
wypowiedzi. Pojawiają się także typowo drukarskie pomyłki – gdy na przy-
kład w tomiku brakuje kilkudziesięciu stron, gdyż dwukrotnie umieszczono 
jeden rozdział. 

Na szczęście tego typu błędów jest coraz mniej. Jeśli przeanalizować naj-
starsze i najnowsze polskie wydania mang, to widać wyraźną ewolucję, jaka 
nastąpiła podczas siedemnastu lat istnienia komiksu japońskiego na naszym 
rynku wydawniczym. Choć w 2010 roku polski rynek mangi przeżył mały 
kryzys związany z upadkiem rodzimego rynku anime, to obecnie rozwija 
się coraz prężniej. Pojawia się coraz więcej tytułów trafiających do szerszego 
grona odbiorców, a oprócz wydawnictw o ustalonej już renomie powstają 
nowe firmy, które chcą promować japoński i wschodnioazjatycki komiks 
w Polsce. Rynek mangi rozwija się więc bardzo dynamicznie, oferując szeroką 
gamę ciekawych tytułów.
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The Polish market of manga – the main editorial difficulties

Abstract

Mangas are comic books created in Japan and an idiosyncratic culture phenomenon. First 
of all, this article defines “manga” and characterizes the Polish editorial market of manga. 
It describes the origins of Japanese comic books in Poland and publishing policy led by 
Japonica Polonica Fantastica, Waneko, Hanami, Egmont, Studio JG, Kotori, Yumegari 
and Taiga. Secondly, the article contains information about the main problems which 
Polish publishing companies face when they publish Japanese comic books. Apparently, 
Polish editorial market of manga is dissimilar to the Japanese one. Press runs are smaller 
and most of releases are luxurious, because mangas are collector’s items. Polish publishing 
companies have many problems: they have to choose a suitable format of paper and the 
paper itself, conform mangas to the readers of European culture (who read in the opposite 
direction). Besides, they have to design a cover and decide whether to leave or to remove 
a book jacket and colored pages too. Finally, this article contains profile of mistakes which 
happen quite often in the Polish editions of manga. In conclusion, it describes manga’s 
market outlook in Poland. 

Keywords: manga, Polish editorial market, manga publishing companies, Japanese 
comic book, publishing mistakes 

Natalia Gorczowska

doktorantka drugiego roku językoznawstwa na Uniwersytecie Pedagogicznym 
im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.



perspektywa japońska 103

KATSU! TRZASK!  
Onomatopeje w komiksie japońskim

Natalia Kućma, Dobrochna Sobek
Uniwersytet Jagielloński, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie

Niniejszy tekst jest próbą analizy porównawczej oryginalnych plansz komiksów 
japońskich z ich polskimi wydaniami. Skupiono się głównie na scenach walk, 
gdzie szczęk oręża i gwałtowne ruchy postaci pozwalają najlepiej zaprezento-
wać wyrazy naśladujące dźwięki. Nasze analizy dotyczą przede wszystkim naj-
popularniejszych mang1 – Dragon Ball, Naruto, Bleach – które zostały wydane 
w Polsce przez jedno wydawnictwo, Japonica Polonica Fantastica (w skrócie 
JPF). Najważniejsze przykłady pochodzą z wyszczególnionych niżej komiksów:

Tytuł Autor  
(nazwisko, imię1)

data pierwszego 
wydania polskiego

data pierwszego 
wydania japońskiego

Dragon Ball, tom 42 Toriyama Akira 2003 1995

Naruto, tom 30 Kishimoto Masashi 2008 2005

Bleach, tom 19 Kubo Tite 2012 2005

1 Samo słowo „manga” oznacza po prostu komiks, jednak przyjęło się (wszędzie poza Japonią), by 
pod tym pojęciem rozumieć tylko „komiks japoński”. Zatem każda manga jest komiksem, ale nie 
każdy komiks jest mangą. W tekście używamy słowa „manga” wymiennie ze słowem „komiks”.

2 W całym tekście japońskie imiona własne są podawane wedle sposobu przyjętego w Japonii: 
najpierw nazwisko, potem imię.
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Komiks japoński charakteryzuje olbrzymia ilość ideofonów, czyli słów 
przedstawiających wrażenia zmysłowe, żywo reprezentujących jakąś ideę za 
pomocą dźwięku3. Onomatopeje zaś stanowią podgrupę, która za pomocą 
wyrazu próbuje oddać naturalny odgłos wydawany przez ludzi, zwierzęta, 
przedmioty. Wyrazy dźwiękonaśladowcze służą ożywieniu klimatu oraz 
wzmocnieniu charakteru sytuacji, której towarzyszą. Komiks, jak określił to 
Jerzy Szyłak, jest sztuką dwutworzywową, w której istnieją szczególne i tylko 
jemu właściwe relacje między słowem a obrazem. Same słowa w komiksie 
mają wartość przede wszystkim wizualną, zatem i funkcja onomatopei jest 
wzbogacona o ten aspekt. Jak pisał Bernard Toussaint: „funkcja obrazu 
akustycznego […] bierze udział w uwikłaniu litery alfabetu, używanego 
wedle fonologicznych reguł języków zachodnich, oraz rysunku (ikonicz-
ności obrazującej dźwięk), w relację o charakterze ideograficznym”4. A to 
oznacza, że na onomatopeję składają się rysunek i słowo, które należy 
rozumieć jako znaki. W teoretycznych rozważaniach można pominąć ka-
tegoryzację określającą, czy wyrazy dźwiękonaśladowcze należą bardziej 
do warstwy rysunkowej czy warstwy tekstualnej, bo odczytywanie ich od-
bywa się jednocześnie na obu poziomach. Jednakże praktycznie wyoboru 
trzeba dokonać już podczas tłumaczenia i zdecydować, co jest istotniejsze: 
znaczenie zawarte w literalnym odczycie czy w jego formie wizualnej? Ten 
dość niewdzięczny problem można rozwiązać na kilka sposobów, które 
wymienione zostaną w dalszej części tekstu. Informacja, jaką uzyskujemy, 
jest połączeniem dwóch rodzajów percepcji – oglądania i czytania5. Być 
może onomatopeje są przypadkiem, kiedy to oba sposoby odbioru nastę-
pują jednocześnie. „Ponieważ nie możemy jednocześnie przyglądać się 
obrazom i czytać słowa, nie jest to natychmiastowa jedność percepcji, ale 
zjednoczenie dwóch różnych sposobów postrzegania informacji. Nigdy 

3 Zob. A. Stanisz, Onomatopeje i ideofony, http://pl.scribd.com/doc/55250868/Wyklad-ono-
matopeje-i-Ideofony [dostęp: 29 lipca 2013]. Także: „Ideophones are words that evoke 
a vivid impression of certain sensations or sensory perceptions, e.g. sound, movement, 
color, shape, or action. Ideophones are found in many of the world’s languages, though they 
are relatively uncommon in Western languages”, http://en.wikipedia.org/wiki/Ideophone 
[dostęp: 13 maja 2013].

4 B. Toussaint, Ideografia i komiks, [w:] J. Szyłak, Komiks w szponach miernoty, Warszawa 
2013, s. 373.

5 Z prywatnych rozmów z czytelnikami komiksów wynika, że wiele osób nie czyta mang, 
ponieważ nie wie jak to robić: czy czytać najpierw teksty w ramkach i dymkach, czy najpierw 
oglądać rysunki.
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naprawdę niezłączone słowa i obrazy w komiksach mają tendencję do 
upodabniania się do siebie”6.

Zaprezentowany związek między warstwą znaczeniową i obrazową w ko-
miksie przedstawimy na przykładzie niefortunnego tłumaczenia zawartego 
w Czarodziejce z księżyca [ryc. 1j]. Jedna z bohaterek otwiera portal, z którego 
bije oślepiające światło przedstawione w formie białego krzyża i ciemniejszych 
kresek po skosach symbolizujących rozbłysk. Na oryginalnej planszy widzimy 
smukły i ostry dźwięk (katsu) zapisany cienkimi kreskami niezamalowanymi 
w środku. W polskiej wersji zaś [ryc. 1p] w samym sercu światła pojawia się 
ciężki, czarny dźwięk otwieranego portalu nieoddający charakteru zdarzenia. 
Na szczęście wydawca odrobił lekcję i w analogicznej sytuacji w Dragon Ball 
widać już jasny rozbłysk [ryc. 2j, 2p].

Istotną cechą przedstawień wizualnych jest to, że zanim skupimy się na 
poszczególnym elemencie, cała kompozycja wywiera już na nas wrażenie. 
Reprezentacja akustyczna należy do tej części rysunku, którą niektórzy odbie-
rają „kątem oka” – często nie zwracając na nią wcale uwagi. Można więc sobie 
zadawać pytanie, w jakim stopniu wyrazy dźwiękonaśladowcze są naprawdę 
ważną częścią składową obrazu. W polskiej wersji Marsa [ryc. 3p] widzimy 
taki oto kadr: jeden chłopak bije drugiego, cienkie linie oznaczają ruch pięści 
w powietrzu, a dwie czarne plamy rozbryzgującą się krew. Cała plansza po-
dzielona jest niesymetrycznie diagonalnymi liniami na trzy kadry, w których 
osobno uwagę przykuwają bohaterowie dramatu – bijący chłopak, jego ofiara 
i przerażona dziewczyna będąca tego świadkiem. Zarówno przy głowie upa-
dającego chłopca w kadrze drugim, jak i nad głowami bohaterów w kadrze 
pierwszym świecą białe plamy. Cała scena pozbawiona jest tła, dekoracji czy 
jakiegokolwiek elementu sugerującego miejsce zdarzenia. Ponieważ ta kwestia 
wynika jasno z historii, usunięcie tła pozwala skupić się wyłącznie na akcji 
i uczuciach bohaterów. Scena ta jest jednak o wiele bardziej dramatyczna 
w wersji japońskiej [ryc. 3j], gdzie we wspomnianych pustych miejscach 
występują onomatopeje. Porównując ze sobą obie wersje7 wyraźnie widać, 

6 „Because we cannot simultaneously gaze at pictures and read words, there is not an in-
stantaneous unity of perception, but an integration of two different ways of perceiving 
information. While never truly blending together, words and pictures in a comic book 
do tend to become more like one another”, R. Duncan, M. J. Smith, The Power of Comics. 
History, Form and Culture, London 2009.

7 Niektóre z mang w Polsce wydawane były dla wygody czytelnika, przyzwyczajonego czy-
tać od lewej do prawej, właśnie w ten sposób (odwrotny do japońskiego), stąd strony są 

„w lustrzanym odbiciu”. Sytuacja ta dotyczy Marsa i Czarodziejki z księżyca.
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Ryc. 2j A. Toriyama, Dragon Ball 34, Tokio 1988
DRAGON BALL © Akira Toriyama/Shueisha Inc. ryc.2; 6; 10
Ryc. 2p A. Toriyama, Dragon Ball 42, Olecko 2002
DRAGON BALL © Akira Toriyama/Shueisha Inc. ryc.2; 6; 10

Ryc. 1j N. Takeuchi, 美少女戦士セーラームーン 五, Tokio 1993.  
SAILORMOON © Naoko Takeuchi/Kodansha Ltd.
Ryc. 1p N. Takeuchi, Czarodziejka z księżyca 5, Olecko 1997  
SAILORMOON © Naoko Takeuchi/Kodansha Ltd.

Ryc. 1j

Ryc. 2j

Ryc. 1p

Ryc. 2p
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Ryc. 3p F. Souryo, Mars 7, Warszawa 2004. MARS © 1996 Soryo Fuyumi/Kodansha Ltd.
Ryc. 3j F. Souryo, Mars 7, Tokio 1996. MARS © 1996 Soryo Fuyumi/Kodansha Ltd.

jak polskie wydanie traci na usunięciu „efektów dźwiękowych”. Wprawdzie 
nie jest to przykład pokazujący, iż pominięcie onomatopei czyni opowieść 
niezrozumiałą, ale ukazuje wagę obecności wyrazów dźwiękonaśladowczych 
dla emocjonalnego odbioru historii.

Możemy wyróżnić trzy generalne podejścia do tłumaczeń onomatopei 
w mangach. Pierwsze to pozostawienie oryginalnego zapisu. Drugie to po-
zostawienie napisu i dodanie do niego tłumaczenia bądź wyjaśnienia albo 
bezpośrednio na rysunku, albo w pierwszym wolnym miejscu między kadra-
mi [ryc. 4p]. Trzecie podejście to tłumaczenie całkowite, niepozostawiające 
nawet śladu po oryginalnym zapisie. Między tymi podejściami można znaleźć 
przykłady odsłon pośrednich, gdzie niekiedy tłumaczy się tylko część napisów, 
a inne zostawia z zapisami z boku.

Choć bez wątpienia bezpośrednie wywodzenie japońskich onomatopei 
ze sztuki kaligrafii jest nadużyciem, myśli zawarte w tekstach objaśniających 
naturę tej ostatniej mogą być pomocne w zrozumieniu jednego z aspektów 
poruszanego przez nas problemu. Makoto Ueda w Estetycznych walorach 
linii podkreśla, że pędzel jest narzędziem, które nie tylko przenosi na papier 

Ryc. 3p Ryc. 3j



108 część druga

Natalia Kućma, Dobrochna Sobek

znaczenie, ale i oddaje charakter piszącego: rejestrując ruch oraz naturę 
gestów, ujawnia tym samym wewnętrzną naturę człowieka. „Długość linii, 
zawierająca element czasu, może mieć swoje znaczenie: długa linia może 
sugerować powolność i swobodę, podczas gdy linia krótka lub punkt suge-
rować będą nagłość, szorstkość, chwilowość, pośpiech i brak ciągłości. […] 
Grubość, obserwowana jedynie w liniach artystycznych, wytwarza sens jako-
ści i gęstości: gruba linia będzie wyrażała obfitość i łagodność, podczas gdy 
cienka kreska – nieprzeniknioność, sztywność i stanowczość”8. Może więc 
pokazywać ruch nawet wtedy, gdy ten już się skończył. Kaligrafia jest sztuką 
jednocześnie mimetyczną i ekspresyjną. Idąc tym tropem możemy przyjąć, 
że w mangach onomatopeje, które są pisane ręcznie, stanowią pośrednie 
odbicie emocji autora.

Można w tym miejscu zadać pytanie, czy tłumaczenie onomatopei nie 
jest taką ingerencją w dzieło, która narusza prawa autorskie. Jeśli zgodzimy 
się z wyrażaną wcześniej myślą, że każde pociągnięcie pędzlem czy piórkiem 
jest wyrazem indywidualnej ekspresji autora, to oczywiście każda interwencja 
w komiksową planszę zmienia pracę nieodwracalnie. Komiks jednakże należy 
traktować bardziej jako opowieść niż same obrazy. Tłumaczenie powinno 
oddawać styl autora, a w przypadku komiksu – również charakter wizualny. 
Poza tym pamiętać trzeba, iż dziś nie wszystkie wyrazy dźwiękonaśladowcze 
czy rastry są tworzone odręcznie.

8 M. Ueda, Estetyczne walory linii, [w:] Estetyka japońska. Słowa i obrazy, red. K. Wilkoszew-
ska, Kraków 2009, s. 149.

Ryc. 4p

Ryc. 4p T. Ohba (scen.), T. Obata (rys.), Death Note 10, Mierzyn 2009
DEATH NOTE © 2003 by Tsugumi Ohba, Takeshi Obata/Shueisha Inc.
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Problem warto rozważyć na konkretnym przykładzie. Na rysunku 5j i 5p 
widzimy kadr przedstawiający bardzo dramatyczny moment, kiedy to bohater 
zrywa maskę symbolizującą „pustego”, który nim zawładnął [ryc. 5j, 5p]. Wyraz 
dźwiękonaśladowczy na planszy japońskiej znajduje się po obu stronach głowy 
bohatera. Tymczasem w polskim wydaniu napis (KSZAAARP lub KSZA-
AARF?) zajmuje całe tło za jego głową. Gradient wypełniający litery nawiązuje 
do szumu w znakach japońskich. W wersji polskiej oryginalny szum zostaje 
uporządkowany. Próba oddania nie tylko literalnego, ale i estetycznego zna-
czenia jest działaniem mającym na celu oddać ekspresję oryginalnego zapisu, 
jednakże w tym przypadku narzuca nieco inny odbiór. Choć interpretacja się 
nie zmienia, klimat obu kadrów jest inny. Szum w wersji japońskiej wygląda 
jak zakłócenie w odbiorniku telewizyjnym i symbolizuje niechciane zaburzenie. 
Prostopadłe linie, choć różnej grubości, kojarzą się z czymś uregulowanym, 
celowym, a przecież z fabuły mangi wynika jednoznacznie, że opanowanie 
bohatera przez „pustego” dzieje się wbrew jego woli. Zamiana szumu w paski 
nie jest zgodna z duchem opowieści. Zbliżony przypadek przedstawia ujęcie 
z Dragon Balla [ryc. 6j, 6p]; tutaj jednak wykorzystano możliwości, jakie daje 
tło – oba kadry wyróżnia tylko wersja językowa, do której przynależą.

Na kolejnej planszy [ryc. 7j] uwagę przykuwa środkowy kadr, przedsta-
wiający katanę zaraz po tym, jak przeszyła czyjeś ciało. Po obu jej stronach 
znajdują się znaki katakany (japońskiego systemu pisma sylabicznego), które 
wydają się zbudowane z tej samej materii i dobrze współgrają z rozbryzgującą 
się krwią. W tłumaczeniu polskim [ryc. 7p] nie wygląda to tak efektownie, 
ale odpowiednio do sytuacji.

Komiks jest sztuką iluzji; za pomocą linii i plam nieruchome rysunki próbują 
nas wciągnąć w świat pełen zapachów, dźwięków, gwałtownych starć. Obrazy 
mają siłę perswazyjną, mogą nas do czegoś przekonać, jeśli tylko zastosują środki 
przemawiające do naszych zmysłów i wyobraźni. Ciężki trzask z rysunku 1p nie 
przemawia do nas wybuchem lekkiego, jasnego światła. Ale już onomatopeje to-
warzyszące chlapiącej krwią katanie na rysunku 7j i 7p wspomagają odpowiednie 
wrażenie. Wyrazy dźwiękonaśladowcze w komiksie mają czytelnikowi dać moż-
liwość usłyszenia przedstawionego świata. Zobrazowanie dźwięku, potocznie 
rozumianego jako coś niematerialnego, jest w komiksie ciekawym zagadnieniem, 
ale dla samych artystów nie wydaje się być żadną trudnością – twórcy często 
intuicyjnie przedstawiają na przykład krzyk poprzez narysowanie prostych 
kresek rozchodzących się od jego źródła. Onomatopeje mają zaś za zadanie 
spotęgować wrażenie gwałtowności i szybkości, gdy towarzyszą pojedynkom.
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Ryc. 5j

Ryc. 7j

Ryc. 6j

Ryc. 5p

Ryc. 7p

Ryc. 6p

Ryc. 5j T. Kubo, Bleach 19, Tokio 2005. BLEACH © Tite Kubo/Shueisha Inc.
Ryc. 5p T. Kubo, Bleach 19, Mierzyn 2012. BLEACH © Tite Kubo/Shueisha Inc.

Ryc. 6j A. Toriyama, Dragon Ball 34, Tokio 1988. DRAGON BALL © Akira Toriyama/Shueisha Inc.
Ryc. 6p A. Toriyama, Dragon Ball 42, Olecko 2002. DRAGON BALL © Akira Toriyama/Shueisha Inc.

Ryc. 7j T. Kubo, Bleach 19, Tokio 2005. BLEACH © Tite Kubo/Shueisha Inc. 
Ryc. 7p T. Kubo, Bleach 19, Mierzyn 2012. BLEACH © Tite Kubo/Shueisha Inc. 
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W tym miejscu trzeba poczynić dygresję dotyczącą sposobów przedstawia-
nia ruchu w komiksie; oprzemy się na wyszczególnieniu dokonanym przez 
Scotta McClouda9. Ruch można pokazać poprzez sam dźwięk: na przykład 
rysunek człowieka ze strzelbą i napisany obok dźwięk „pif paf ” oznacza, że 
pociski zostały wystrzelone. Albo też jak na pojedynczym kadrze z Naruto 
[ryc. 8p, 8j], gdzie scenę ataku przedstawiono jedynie za pomocą onomatopei 

„ciach, ciach, ciach”. Dzięki temu opowieść toczy się jedynie przy pomocy 
dobrze dobranych dźwięków (na marginesie zauważmy, że sama forma na-
pisu adekwatnie nawiązuje do zapisu japońskiego). Następnie ruch można 
pokazać za pomocą samego rysunku. Jednym ze sposobów jest narysowanie 
wszystkiego (postaci, przedmiotów, tła) i wyraźne zaznaczanie ścieżki, jaką 
przebył obiekt; wtedy niezależnie od stylu będzie ona „nałożona” na resztę 
rysunku. Inną metodą jest zmultiplikowanie obrazu. Można też wprowadzić 
drobne zakłócenia, sygnalizujące ruch – rozmyć ruszający się obiekt lub też 
tło obiektu (np. ryc. 12j). Według McClouda ten ostatni sposób jest charak-
terystyczny dla japońskich komiksów i nazywa go „subiektywnym ruchem”. 
Dla nas interesujące jest to, iż te możliwości zobrazowania ruchu za pomocą 
dobrze dobranych linii często współgrają z dźwiękami.

Przykład z Bleacha z rysunku 9j przedstawia przełomową chwilę, w której 
protagonista udowadnia przeciwnikowi swoją wartość [ryc. 9j]. Aby dobrze 
zrozumieć wagę tego przedstawienia, niezbędne jest nakreślenie fragmentu 
fabuły. Nastolatek Ichigo walczy jednym mieczem z przeciwnikiem, którego 
katana posiada niezwykłą zdolność: potrafi rozproszyć się na tysiąc drobnych 
ostrzy, śmiercionośnych i wirujących niczym płatki kwiatu wiśni. Jednocze-
sne odparcie takiej ilości fragmentów katany, atakujących z każdej strony 
jest niemal niemożliwe – i o tym właśnie opowiada ten całostronicowy kadr. 
Skośne, wygięte linie-powidoki po szybko parującym ataki mieczu oraz 
odepchnięte przez niego płatki ostrzy, jak i wpisana w to wszystko katakana, 
tworzą scenę zapierającą dech w piersiach. Tymczasem polskie tłumaczenie 
[ryc. 9p] przykryło niemal w całości elementy miecza przeciwnika, jak rów-
nież wyraźnie oddzieliło warstwę onomatopei od rysunku. Różnica między 
katakaną a fragmentami specjalnego miecza, polega w zasadzie tylko na 
grubości konturu. Jest to kolejny przykład, w którym katakana jest integral-
ną częścią obrazu. Natomiast polska wersja znacząco odróżnia rysunek od 
onomatopei, które sprawiają wrażenie „naklejonych”. W oryginale katakana, 

9 Zob. S. McCloud, Understending Comics: The Invisible Art, New York 1994.
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Ryc. 8j

Ryc. 9j

Ryc. 8p

Ryc. 9p

Ryc. 8p M. Kishimoto, Naruto 30, Mierzyn 2008. NARUTO © Masashi Kishimoto/Shueisha Inc.
Ryc. 8j  M. Kishimoto, Naruto 30, Tokio 2005. NARUTO © Masashi Kishimoto/Shueisha Inc.

Ryc. 9j T. Kubo, Bleach 19, Tokio 2005. BLEACH © Tite Kubo/Shueisha Inc.
Ryc. 9p T. Kubo, Bleach 19, Mierzyn 2012. BLEACH © Tite Kubo/Shueisha Inc.
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obramowująca głównego bohatera, nie sprawia wrażenia sztywnej ramy (jak 
to się dzieje w polskiej wersji), ale sprzyja wrażeniu przestrzenności.

Warto przyjrzeć się bliżej temu przykładowi i porównać go z kadrem 
z Dragon Balla, który także ukazuje scenę prezentacji mocy głównego bo-
hatera w pełnej świetności [ryc. 10j, 10p]. Dragon Ball jest mangą starszą, 
występujące w niej kadry ograniczają się do kwadratowych i prostokątnych, 
przez co pracę tę charakteryzuje pewna prostolinijność. Kształty liter współ-
grają z kreską Toriyamy Akiry, która jest „cartoonowa” i jednolitej grubo-
ści. Sposób rysowania zaś Kubo Tite jest inny: bardziej szczegółowy, kreski 
są cienkie i gęsto stawiane. Zaś styl autora Naruto, Kishimoto Masashi’ego 
(otwarcie wskazującego Toriyamę jako swojego mistrza) znajduje się gdzieś 
pośrodku – jest subtelniejszy od Toriyamy, ale nie tak dokładny jak Kubo. Ci 
trzej twórcy kultowych mang shounen10 wyróżniają się charakterystycznym 
stylem, także w doborze onomatopei, które jednak zostały w polskiej wersji 
ujednolicone poprzez wybór identycznych fontów. Można odnieść wrażenie, 
że krój pisma dostosowany do wydania jednej mangi (w tym przypadku 
Dragon Ball) automatycznie przeniesiono do innej, rysowanej w odmiennym 
stylu i klimacie (Bleach).

Na facebookowym fanpage’u wydawnictwa JPF można znaleźć taki wpis: 
„Dobieramy czcionkę jak najbardziej zbliżoną do oryginału, np. jak onoma-
topeja ma ostre kanty – bierzemy coś kanciastego, w przypadku onomatopei 
«mazianej» – coś zbliżonego do pędzla itp.”11. Dobrym przykładem tego 
podejścia jest scena walki z Naruto, widoczna na rysunkach 11p, 11j. Chociaż 
krój onomatopei pochodzi z tej samej bazy fontów, zostały one zindywiduali-
zowane – podobnie jak ma to miejsce w wersji japońskiej – tak, że czytelnik 
może usłyszeć brzdęknięcie odbitego shurikena, ciachnięcie nietrafionego 
ostrza. Ten przykład oraz kolejny, także z Naruto [ryc. 12p, 12j] pokazują, że 
tłumaczenie może dorównać oryginałowi, a nawet być od niego ciekawsze.

Kolejne komiksowe plansze przedstawiają przypadki, w których polskie 
onomatopeje za mocno ingerują w rysunek. W scenie walki z Naruto na 
rysunku 13j katakana przyjmuje formę współgrającą z rozerwanym płasz-
czem – zarówno pod względem kształtu (poszarpane kontury) oraz ciężaru 
czarnej plamy. Kierunek znaków katakany podkreśla ruch, który na poprzed-

10 Upraszczając można zdefiniować shounen mangę jako rodzaj mangi przeznaczonej głównie 
dla chłopców, w której nacisk kładzie się na akcję i przygodę.

11 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=562383007118377&set=a.562382813785063.107 
3741828.1383408 66189262&type=3&theater [dostęp: 17 maja 2013].

Ryc. 8p M. Kishimoto, Naruto 30, Mierzyn 2008. NARUTO © Masashi Kishimoto/Shueisha Inc.
Ryc. 8j  M. Kishimoto, Naruto 30, Tokio 2005. NARUTO © Masashi Kishimoto/Shueisha Inc.
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nich ujęciach został wyrażony za pomocą linii. Taki zabieg – zastąpienie tła 
dynamicznymi kreskami, a następnie pokazanie decydującego uderzenia na 
szczegółowo zarysowanym tle – pozwala na osiągnięcie efektu „stop klatki”, 
co akcentuje kulminacyjny moment walki. Sama onomatopeja wskazuje na 
kierunek ruchu (uderzenie pięścią w dół), jednocześnie nie sprawiając wraże-
nia ruchu. Polska wersja tej sceny [ryc. 13p] również zachowuje wspomnianą 
dynamikę – ukośny układ liter, silnie zaakcentowaną czerń, jednakże sam wy-
raz zasłania część rysunku. Choć efekt drażni, gdy porównuje się obie wersje, 
zabieg ten nie ma wpływu na ogólną czytelność. Bardziej dosadna sytuacja ma 
miejsce w kadrze z Bleach [ryc. 14j, 14p], gdzie wyraz dźwiękonaśladowczy 
przysłania w całości rysunek i tylko spostrzegawcze oko dostrzeże w polskiej 
wersji zarys stopy. Nie są to przykłady w duchu McClouda, gdy ruch zostaje 
zastąpiony dźwiękiem, ale błędy, które mogą zniekształcić odbiór.

Zalety i wady tłumaczeń onomatopei przebiegają po linii znaczenia za-
wartego w słowie i wartości wizualnych. Jak zauważa JPF na fanpage’u: „Ory-
ginalne onomatopeje mają 2 podstawowe wady: mało kto je rozumie, a po 
drugie i chyba ważniejsze – znacznie utrudniają odbiór – dla niejapońskiego 
czytelnika zlewają się z obrazem, powodując chaos w odbiorze rysunku. 
Innymi słowy, polskie onomatopeje są automatycznie wzrokowo oddzielane 
od ilustracji, dzięki czemu całość jest bardziej klarowna”12. Prawdą jest, że 
japońskie onomatopeje są niezrozumiałe, ale czy rzeczywiście utrudniają 
odbiór? Nie jest możliwa jedna odpowiedź na to pytanie: dużo zależy od 
indywidualnych zdolności odbiorcy i jego doświadczenia czytelniczego. Ry-
sunek z Bleach [ryc. 15j, 15p] jest skrajnym przykładem, który po pierwsze 
udowadnia, że onomatopeje mają wartość estetyczną, a po drugie, że nie-
przetłumaczenie tego kadru nie wywołałoby „chaosu w odbiorze rysunku”, 
ponieważ prawdopodobnie część czytelników w ogóle nie domyśliłaby się, iż 
ma do czynienia z pismem. Ciemne plamy mogły być również rozbryzgiem 
krwi, śladami ruchu… Katakana miesza się zresztą z tłem – możliwe, że byłaby 
mało czytelna także dla odbiorcy znającego pismo japońskie.

Druga część przywołanej uwagi na temat wyrazów dźwiękonaśladowczych 
traktuje o „klarowności odbioru”, uzyskanej dzięki wzrokowemu oddzieleniu 
liter od rysunku. Słuszność tego stanowiska znów nie jest uniwersalna. Przy-
kład wcześniej przywołany czy choćby ten z rysunku 9p potwierdzają, że takie 
oddzielenie sprzyja przejrzystości – ale czy aby o nią właśnie chodzi? Zalety 

12 https://www.facebook.com/photo.php?fbid=562383007118377&set=a.562382813785063.10 
73741828.1383 40866189262&type=3&theater [dostęp: 17 maja 2013].
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Ryc. 10j A. Toriyama, Dragon Ball 34, Tokio 1988. DRAGON BALL © Akira Toriyama/Shueisha Inc.
Ryc. 10p A. Toriyama, Dragon Ball 42, Olecko 2002. DRAGON BALL © Akira Toriyama/Shueisha Inc.

Ryc. 11p M. Kishimoto, Naruto 30, Mierzyn 2008. NARUTO © Masashi Kishimoto/Shueisha Inc.
Ryc. 11j M. Kishimoto, Naruto 30, Tokio 2005. NARUTO © Masashi Kishimoto/Shueisha Inc.

Ryc. 10j

Ryc. 11j

Ryc. 10p

Ryc. 11p



116 część druga

Natalia Kućma, Dobrochna Sobek

Ryc. 12p M. Kishimoto, Naruto 30, Mierzyn 2008. NARUTO © Masashi Kishimoto/Shueisha Inc.
Ryc. 12j M. Kishimoto, Naruto 30, Tokio 2005. NARUTO © Masashi Kishimoto/Shueisha Inc.

Ryc. 13j M. Kishimoto, Naruto 30, Tokio 2005. NARUTO © Masashi Kishimoto/Shueisha Inc.
Ryc. 13p M. Kishimoto, Naruto 30, Mierzyn 2008. NARUTO © Masashi Kishimoto/Shueisha Inc.

Ryc. 12j

Ryc. 13j

Ryc. 12p

Ryc. 13p
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pozostawiania oryginalnych onomatopei związane są przede wszystkim z ich 
wartością estetyczną – ich kształt, kolor, umieszczenie nie jest przypadkowe, 
a dopasowane do konkretnych grafik stanowi pełnoprawny składnik kom-
pozycyjny komiksowej planszy.

Wśród argumentów za nietłumaczeniem onomatopei pojawia się taki 
głos, że tłumaczenie „zabija ducha mangi”. Trudno oprzeć się niesprecy-
zowanemu urokowi egzotyki, jakiego dostarcza obcowanie z obcym, więc 
niezrozumiałym pismem. Oryginalny zapis wywołuje dreszczyk emocji 
i otwiera pole dla wyobraźni, zwłaszcza jeśli zwolennik wspomnianego po-
glądu zestawi efekty, jakie dają nietłumaczone onomatopeje z przykładami, 
które niezamierzenie śmieszą w sytuacjach do tego nieadekwatnych. Inaczej 
ma się sprawa z ideofonami, które opisują sytuację, na przykład „chwiej” 
[ryc. 13p]. Są potrzebne, gdy rysunek sam sobie „nie radzi”, albo gdy mają 
stanowić dodatkowy komentarz do wydarzenia. Tłumaczenie onomatopei, 
oprócz zarysowanych już płaszczyzn, jest także oczywiście problemem czysto 
językowym. I nie chodzi tylko o znany wszystkim przykład psów „szczekają-
cych” inaczej w każdym języku. Tłumacz wyrazów dźwiękonaśladowczych 
staje nieraz przed wyzwaniem translacji dźwięków zupełnie osobliwych 
(towarzyszącym magicznym wybuchom, przemianom, niesamowitym bro-
niom), ale i uchodzących codziennej uwadze (jak brzmią topiące się lody?). 
Polski czytelnik wychowywany na komiksach amerykańskich nie widzi 
nic dziwnego w zapisie „boom!” zamiast „bum!”, ale już „ghooaa!” nieko-
niecznie musi brzmieć dla niego swojsko. Czasami widoczny na rysunku 
[ryc. 16p, 16j] dźwięk po prostu śmieszy. Zbyt fantazyjnie (a może za mało 
precyzyjnie?) przetłumaczony dźwięk może wywołać efekt komiczny, co nie 

Ryc. 14j T. Kubo, Bleach 19, Tokio 2005. BLEACH © Tite Kubo/Shueisha Inc.
Ryc. 14p T. Kubo, Bleach 19, Mierzyn 2012. BLEACH © Tite Kubo/Shueisha Inc.

Ryc. 14j Ryc. 14p
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Ryc. 15j  T. Kubo, Bleach 19, Tokio 2005. BLEACH © Tite Kubo/Shueisha Inc.
Ryc. 15p T. Kubo, Bleach 19, Mierzyn 2012. BLEACH © Tite Kubo/Shueisha Inc.

Ryc. 16p N. Takeuchi, Czarodziejka z księżyca 5, Olecko 1997. SAILORMOON © Naoko Takeuchi/Kodansha 
Ltd.
Ryc. 16j N. Takeuchi, 美少女戦士セーラームーン 五, Tokio 1993. SAILORMOON © Naoko Takeuchi/
Kodansha Ltd.

Ryc. 15j

Ryc. 16j

Ryc. 15p

Ryc. 16p
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sprzyja odbieraniu krwawej, zawziętej, pełnej nagłych zwrotów akcji walki 
całkowicie poważnie.

Ze względu na jego rodowód, komiks należy odczytywać w horyzoncie 
kultury popularnej i sztuki masowej. Wedle Noëla Carrolla tę ostatnią cechuje 
łatwość odbioru oraz powtarzalność. Komiks, by być zrozumiałym, musi 
posługiwać się kodami łatwymi do odczytu; dotyczy to także onomatopei. 
Wybrane przez wydawnictwo JPF fonty są czytelne dla odbiorcy, ale po części 
dzieje się tak zapewne dzięki „efektowi inżyniera Mamonia” – lubimy to, co 
już znamy. Czytelnik oswoił się już z krojami dla wyrazów dźwiękonaśladow-
czych w tych mangach, więc spełniają one swoją funkcję.

Dobry komiks nie musi być „ładnie” narysowany, lecz zgodnie z zasadą 
decorum autor musi dobrać styl do tego, co chce przekazać i jaki efekt chce 
wywołać. Styl graficzny jest dla twórcy rodzajem podpisu. Autor przekładu 
musi również sprostać oddaniu zgodności formy z treścią, przeniesionej na 
inny grunt kulturowy. Ze względów technicznych trudno wymagać od wydaw-
cy, by wszystkie wyrazy dźwiękonaśladowcze pisane były ręcznie. Niemniej 
użycie kroju wyraźnie sztywniejszego, okrąglejszego i przysadzistego, a tak da 
się opisać większość użytych przez JPF krojów pisma, przeczy charakterowi 
oryginału. Brak mu cech wywołujących uczucie przestrzenności, ruchu, lekko-
ści. W podanych przykładach wyrazy są integralną częścią rysunku, ich brak 
(jak widzieliśmy na przykładzie komiksu wydanego przez inne wydawnictwo) 
działa na niekorzyść kompozycji, tak samo zresztą jak w przypadkach, gdy 
niewłaściwie oddano ich charakter.

W niniejszych rozważaniach nie zajęto się drogą pośrednią w tłumacze-
niach (zob. ryc. 4p) dlatego, że w wybranych do analizy mangach nie przyjęło 
się stosować tego typu rozwiązań. Jest to jednak sposób, który pozwala osiągnąć 
dwa cele – pozostawić oryginalny zapis i kompozycję, a jednocześnie zapew-
nić jego rozumienie. Drobny napis na rysunku czy obok niego nie zaburza 
w sposób znaczny kompozycji. Jednakże i tu wybór fontów nie jest dowolny.

Argumenty za tłumaczeniem lub nietłumaczeniem onomatopei są wielo-
rakie. Tłumaczenie ma za sobą mocny argument związany ze zrozumieniem – 
komiks jest opowieścią, w której skład wchodzą słowa, a te przynajmniej 
w większości podlegają translacji. Za nietłumaczeniem zaś stoi silne stano-
wisko estetyczne – onomatopeje poprzez swój kształt, kolor, usytuowanie są 
pełnoprawnym składnikiem kompozycyjnym. Praca niniejsza ma charakter 
porównawczy; starano się pokazać, że onomatopei można funkcjonalnie ana-
lizować, używając wyłącznie językowych kryteriów, ale trzeba podchodzić do 
nich jak do obiektów wizualnych, których nie da się potraktować jedną matrycą.
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Typograficzne przestrzenie poezji

Małgorzata Lebda
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Niniejszy artykuł poświęcony jest przestrzeniom poezji konstytuowanej przez 
wymiar typograficzny, znak graficzny. Wymiar ten, zgodnie ze słowami twórcy 
pierwszego europejskiego manifestu poezji konkretnej – Öyvinda Fahlströma, 
związany jest z wyciskaniem materii języka, testowaniem jego elementów 
składowych: słów i liter. Można się zastanawiać, czy wysuwanie na pierwszy 
plan typograficznych walorów tekstu ma na celu – jak to określił Robert 
Bringhurst w kontekście całej typografii – uhonorować prezentowaną treść 
i czy zawsze tak jest? Czy „nadawanie wyglądu” słowom – a co za tym idzie, 
odwracanie uwagi od sfery semantycznej – przynosi korzyść utworowi? Czy 
zawsze chodzi o semantykę? Warto zastanowić się również, dlaczego takie 
eksperymenty są podejmowane?

Przykłady zaprezentowane poniżej z pewnością uświadomią wagę pro-
blemu. Będą to kolejno utwory zaliczane do klasycznej poezji konkretnej 
(Stanisław Dróżdż), do tzw. cyfrowej poezji konkretnej (Zenon Fajfer, Ro-
man Bromboszcz) oraz utwory cyfrowej poezji wizualnej (Aneta Kamiń-
ska, Łukasz Podgórni). W rozważaniach pojawi się również liberatura. 
Wszystkie one są wyrazem silnej wiary w siłę litery, w moc typografii. Ów 
powierzchowny oraz panoramiczny (z uwagi na syntetyczno-informacyj-
ny charakter tej publikacji) przegląd przykładów poezji wizualnej, to próba 
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porównania i zasygnalizowania ciągle rozwijającej się poezji, opartej na za-
biegach typograficznych.

Zestawienie poezji konkretnej z jej młodszą odmianą – wyrosłą z postępu 
technologicznego – cyfrową poezją konkretną, uwypukli moc typograficz-
nych oddziaływań. Chciałabym podkreślić, że celem artykułu jest zwrócenie 
uwagi na typografię jako na ważny element przestrzeni poetyckiej, zdaję sobie 
bowiem sprawę, że dobór kroju pisma determinuje charakter utworu, mówi 
tym samym o estetycznych preferencjach autora. Uważam również, że piękno 
litery może być samo w sobie dziełem, zaś krój może oddawać sens. Ponadto, 
litery – niejednokrotnie zyskujące własną „osobowość” – kreują nowe znaczenia, 
litera zmienia się w sens, w przedmiot, a ostatecznie – typografia buduje nastrój. 

Poezja konkretna
Próba usystematyzowania terminu „poezja konkretna” nastręcza wielu trud-
ności. Jak podkreśla Małgorzata Dawidek-Gryglicka, termin ten w różnych 
środowiskach i wraz z upływem czasu zyskuje odmienne znaczenia. Autorka 
Historii tekstu wizualnego mierzy się jednak z tym problemem:

Określę poezję konkretną jako taki typ sztuki języka i obrazu, który, 
odsłaniając zarówno znaczeniowy, jak i materialny charakter swoich 
znaków, orientuje je na sobie w ich dźwiękowym oraz wizualnym 
aspekcie. Głównym założeniem poezji konkretnej jest wydobycie 
i odłączenie słowa, jak również – szerzej – znaku od ewentualnych 
kontekstów oraz wyzwolenie jego cech pierwszych, czyli budujących 
ten znak elementów. Chodzi o takie usamodzielnienie znaku, które 
w swoim zapisie oddaje relacje pomiędzy poszczególnymi elementami – 
graficznym, fonetycznym i semantycznym – jego triadycznej struktury 
i jednocześnie ustanawia nową jakość artystyczną1. 

Niemożliwością byłoby przeanalizowanie w poniższym tekście całej historii 
poezji konkretnej, począwszy od wizualnych utworów babilońskich, poprzez 
ręcznie pisane poematy starożytne, utwory poetów Cesarstwa Rzymskiego, 
renesansowe próby George’a Herberta, polski wiersz wizualny (XVI–XIII), 
utwory Zofii Oleśnickiej, dzieła Jana Kochanowskiego, Andrzeja Trzecielskie-
go, Grzegorza z Sambora, twórczość Williama Blake’a, czy dwudziestowieczne 
próby Christiana Morgensterna oraz Guillaume’a Apollinaire’a [ryc. 1].

1 M. Dawidek-Gryglicka, Historia tekstu wizualnego. Polska po 1967 roku, Kraków 2012, s. 61.
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Ryc. 1. G. Apollinaire, Il pleut [1916], http://www.tussentaalenbeeld.nl/A22k.htm [dostęp: 14 lutego 2014]
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Poezja konkretna powstała jako kierunek artystyczny w 1953 roku, kiedy 
na ogólnoświatowym zjeździe w Sztokholmie ogłoszono jej manifest. Twór-
czość ta opiera się na tworzeniu poematów w postaci kompozycji wizualnych, 
składających się z układów liter i znaków typograficznych, które nie podlegają 
żadnym związkom semantycznym czy syntaktycznym. 

Interesują mnie tu realizacje poezji konkretnej2 na gruncie polskiej lite-
ratury, szczególnie próby podejmowane przez Dróżdża, który o istocie tej 
poezji mówił w jednym z wywiadów: 

Najogólniej rzecz biorąc, poezja konkretna polega na wyizolowaniu, 
zautonomizowaniu słowa, wyizolowaniu go z kontekstu językowe-
go, wyizolowaniu go także z kontekstu rzeczywistości pozajęzykowej, 
żeby słowo jak gdyby samo w sobie i dla siebie znaczyło. Natomiast 
zdarzało się, że ktoś pisał panegiryk, epitafium lub epigram i te teksty 
wpisywane były w kształt jakiejś figury (krzyża, klepsydry itd.), ale to 
nie stanowiło absolutnie poezji konkretnej. W poezji konkretnej forma 
jest zdeterminowana treścią, a treść formą3.

Artysta uprawiał poezję konkretną od roku 1967. Swoje prace określał termi-
nem „pojęciokształtów”, które „są merytoryczno-formalnymi, samoanalizu-
jącymi kodyfikatorami rzeczywistości, integrującymi naukę i sztukę, poezję 
i plastykę”4. Do jego najważniejszych dzieł należą prace, które są jednocześnie 
tekstem i obrazem. Artysta lokuje je w przestrzeni dwu- i trójwymiarowej, 
przybierają one różne formy: tekstów literowych, słownych, cyfrowych, zna-
kowych, tekstów-obiektów. Typografia zajmuje w jego dorobku szczególne 
miejsce, ma on świadomość jej mocy, dzięki której widz-czytelnik może 

2 Zagadnienie poezji konkretnej doczekało się wielu wnikliwych i wartościowych omówień 
i opracowań. Wśród nich na szczególną uwagę zasługują następujące prace: T. Sławek, 
Między literami. Szkice o poezji konkretnej, Wrocław 1989; tegoż, O istocie poezji konkretnej, 

„Poezja” 1976, nr 6; tegoż, Teksty cyfrowe Stanisława Dróżdża. Gest i cierpienie, „Sigma” 
1983/1984, nr 3; P. Rypson, Książka i strony. Polska książka awangardowa i artystyczna w XX 
wieku, Warszawa 2000; tegoż, Piramidy, słońca, labirynty. Poezja wizualna w Polsce od XVI 
do XVIII wieku, Warszawa 2002; A. M. Potocka, Poezja konkretna, „Odra” 1975, nr 4; tejże, 
Tekst w postaci słowa, „Dekada Literacka” 2001, nr 5/6; M. Grześczak, Poezja konkretna, 

„Literatura” 1980, nr 33.
3 J. Jedliński, Pojęciokształty. Poezja konkretna, http://www.drozdz.art.pl/02050200.htm 

[dostęp: 10 lutego 2014].
4 E. Grządek, Stanisław Dróżdż, http://www.culture.pl/baza-sztuki-pelna-tresc/-/eo_event_as-

set_publisher/eAN5/content/stanislaw-drozdz [dostęp: 10 lutego 2014].
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zostać wciągnięty do gry. Wyobraźnia odbiorcy poddawana jest ciężkim 
próbom, gdyż łamane są przy tym znane i przyjęte zasady gramatyczne 
i  logiczne, które zmieniają sposób interpretacji, niejednokrotnie, czyniąc 
ją niemożliwą. Słowo nie odkrywa swojego znaczenia w kontekście innych 
słów, określa samo siebie, samo w sobie jest dziełem. Dróżdż zdaje się trak-
tować typografię z szacunkiem, ma świadomość powagi materiału, z jakiego 
tworzy [ryc. 2].

Ryc. 2. S. Dróżdż, Klepsydra [1967], mat. pras. CSW Zamek Ujazdowski
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Dbałość o estetykę przedstawień, o światło, o to, co „pomiędzy znaka-
mi”, świadczy o wielkim szacunku wobec formy, która w realizacjach poezji 
konkretnej – jak już wspominałam – jest ważna. Takie użycie typografii 
sprawia, że odbiór dzieła ma charakter momentalny (podobny do odbioru 
obrazu), nie jest rozciągnięty w czasie, co nie oznacza jednak, że zrozumienie 
następuje natychmiastowo. Widz/czytelnik doświadcza tu pewnego rodzaju 
intelektualnej gry, w której jest nie tylko widzem, ale również współtwórcą 
dzieła. Pojedynczy znak buduje w tej poezji przestrzeń w typograficznym, 
estetycznym, a nawet konceptualnym rozumieniu. Miejsca niedookreślone 
owej poezji mogą prowadzić do następującej percepcji:

W procesie konkretyzacji i wypełniania miejsc niedookreślonych, 
odbiorca, uświadamiając sobie sens znaku, może zaktywizować me-
chanizm skojarzeniowy i postrzegać znak jako aluzję do rzeczywisto-
ści pozatekstowej. W wyizolowanym słowie, będącym tworzywem 
pojęciokształtów, jak w haśle słownikowym, nie jest zawarte żadne 
ukierunkowanie interpretacyjne – jest więc hasło, którego definicję 
dopisuje odbiorca5.

Cyfrowa poezja konkretna
Kontynuacją poezji konkretnej jest cyfrowa poezja konkretna, będąca efektem 
postępu technologicznego. Jej twórcy, nawiązując do postulatów klasycz-
nej poezji konkretnej, mają świadomość słowa jako tworzywa językowego, 
uważają też, że najważniejsze jest doświadczenie utworu, a nie zrozumienie 
go. Warstwa semantyczna ulega redukcji, ważny jest ruch między tym, co 
jawne, a tym, co zakryte. Gra językowa jest tu kluczowa: „Za kryterium da-
nego gatunku przyjmuje się relację między składnikami, wyznaczaną przez 
działanie. Wyróżnikiem cyfrowej poezji konkretnej jest prymat tworzywa 
językowego, na bazie którego powstają wariacje słowne, odkrywane za po-
mocą mechanizmu”6.

5 M. Pajączek, Poetyka „pojęciokształtów”. O poezji konkretnej Stanisława Dróżdża, http://
www.asp.wroc.pl/dyskurs/Dyskurs10/Martyna_Pajaczek.pdf [dostęp: 10 lutego 2014].

6 U. Pawlicka, Cyfrowa poezja konkretna, http://www.ha.art.pl/prezentacje/42-slownik-
gatunkow-literatury-cyfrowej/2174-slownik-gatunkow-literatury-cyfrowej-cyfrowa-poezja-
konkretna.html [dostęp: 10 lutego 2014].
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Artyści rozwijający ten nurt sztuki wykorzystują typografię temporalną 
(zarówno prezentacje seryjne, jak i typografię kinetyczną)7. Dla zobrazowa-
nia zagadnienia przywołam prace dwóch twórców – Fajfera i Bromboszcza. 
W pracy zatytułowanej Ars poetica Fajfer tworzy dzieło w całości wywie-
dzione z jednego słowa (lub zdania), z którego pierwszych liter wyłaniają się 
nowe słowa, a z nich kolejne. Jest to proces ciągły, w którym – jak podkreśla 
twórca – lektura może przebiegać w dwóch kierunkach: „od Słowa-Matki 
do mniej lub bardziej obszernego wielowarstwowego tekstu oraz z powro-
tem: poprzez redukcję owego tekstu do pierwotnego Słowa”8 [ryc. 3]. Ars 
poetica jest realizacją zasady akrostychu (utwór wierszowany, w którym 
pierwsze litery lub słowa wersów czytane pionowo tworzą wyraz lub całe 
zdanie). W pracy Fajfera

tekst pierwotny zminimalizowany jest do pierwszych liter słów w każ-
dym wersie, w wyniku czego powstaje zdanie: „Twoimi / Widzieć / Ocza-
mi / Inaczej / Mieć / Inne / Oczy / Chodź / Zobacz / Ale / Moimi / I”. Z da-
nego wyrażenia ponownie pozostają wyłącznie pierwsze litery, które 

7 Próbę uporządkowania nieścisłości definicyjnych tego terminu podejmuje Małgorzata 
Irzyk, która za Barbarą Brownie zauważa: „Typografię temporalną, za której główny 
wyznacznik uznaje Brownie czasowość, dzieli autorka na prezentacje seryjne (serial 
presentation) i typografię kinetyczną. Podział ten stosuje ze względu na różnice w ruchu 
i charakterze innych zmian czasowych. W prezentacji seryjnej grupy glifów są statyczne – 
nie zmieniają swego położenia ani kształtu – wyglądają tak jak na zwykłej, zadrukowanej 
kartce. Taki rodzaj typografii temporalnej stosuje się m.in. w napisach początkowych 
i końcowych filmu, ogłoszeniach […]. Tekst w prezentacji seryjnej może sprawiać wrażenie 
będącego w ruchu, ale to zasługa np. «ścierania się», blaknięcia czy zaciemniania kolejnych 
układów tekstu – pojedyncze glify i grupy glifów pozostają statyczne. Typografia kinetyczna 
(nazywana także dynamiczną) zakłada ruch i zmiany w kształcie poszczególnych glifów. 
Brownie proponuje podział typografii kinetycznej na podstawie zasięgu i obszaru zmian 
fontu. Wyróżnia typografię płynną (fluid typography) i type in motion. Najprościej rzecz 
ujmując, typografia płynna charakteryzuje się zmiennością i krótkotrwałością kształ-
tów poszczególnych glifów. Ich zarys ciągle się zmienia, efektem czego są nowe kształty 
i znaczenia – utworzone wyrazy płynnie przechodzą w inne; zmiana położenia nie jest 
obligatoryjna. Ruch jest natomiast wyznacznikiem type in motion – w typografii «zawijanej» 
(scrolling typography) porusza się tekst jako całość – poszczególne elementy nie zmieniają 
położenia względem siebie; dynamiczny layout charakteryzuje zaś animacje, w których 
grupy glifów przemieszczają się niezależnie od siebie”. M. Irzyk, Przewodnik po typografii 
temporalnej, „Pismo Proste” 2012, nr 1, http://edytorzy.files.wordpress.com/2012/06/pismo-

-proste.pdf [dostęp: 10 lutego 2014].
8 U. Pawlicka, Cyfrowa poezja…
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czytane pionowo tworzą wyrazy „twoimi oczami”. Analogicznie po ko-
lejnej redukcji zostaje słowo „to”, z którego wyłania się na końcu litera 

„t”. Po ukazaniu procesu inwolucji czytelnik może kliknąć na komendę 
„rewind”, która uaktywni akt „rozwijania się” tekstu, czyli inaczej jego 
ewolucji – od jednej litery do całego poematu. Utwór przedstawia me-
chanizm redukcji i emanacji, dokonywany na tym samym materiale ję-
zykowym. Przejście od zdania do litery podkreśla autonomiczność zna-
ków słownych i możliwość ich łączenia w większe elementy. „Widzieć 
/ Oczami / Inaczej” oznacza w tym kontekście patrzenie przez tekst – 
na to co marginesowe, ukryte, ujawniające się między czynnością or-
ganizacyjną i reorganizacyjną9.

W pracy Wariacje na Kwadrat Magiczny Bromboszcz stawia czytelnika przed 
zadaniem dość kłopotliwym, pozbawia bowiem dzieło jakichkolwiek moż-
liwości semantycznych. Staje się ono grą, do której odbiorca dostaje jasne 
wskazówki10 [ryc. 4]. Pozbawienie odbiorcy możliwości odczytania powinno 
skazywać prezentowane dzieło i jemu podobne na odrzucenie, nie dzieje się 
tak jednak, odbiorca zostaje wciągnięty w grę, która przypomina dziecięcą 
zabawę. Widz nieprzyzwyczajony do obcowania z literaturą cybernetyczną 
podchodzi do dzieła ze wzmożoną uwagą, która pozwala wyzbyć się sche-
matów interpretacyjnych. Trzeba pamiętać o tym, że poezja konkretna, która 
przekreśla dotychczasowy linearny porządek odczytań, podważa narracyjną 
budowę tekstu, ma związek z koncepcjami sztuki totalnej, której celem jest 
tworzenie nowych możliwości znaczeniowych. Tradycyjna lektura nie jest 

9 Tamże.
10 „Praca jest bazą danych składająca się z liter i dźwięków. Litery ułożone są w serie. Wy-

branym literom przypisane są dźwięki. Dzieło uruchamia się w położeniu statycznym. 
Użytkownik uruchamia je myszą, klikając wybrane litery i w ten sposób puszcza w ruch 
serie wraz z przypisanymi do liter dźwiękami. Dynamiczna struktura oscyluje pomiędzy 
możliwymi znaczeniami słów tworzonych przez losowe uruchamianie sekwencji oraz 
czystą grą znaczących o zmysłowym powabie. Naciskanie klawiszem myszy uruchamia 
sekwencje, najeżdżanie myszą zatrzymuje je. Klawisz F11 uruchamia widok pełnoekra-
nowy, klawisz F5 restartuje całość. Dzieło sztuki oferuje nam ogrom możliwości, ilość 
wariacji, jakie możemy wytworzyć, liczy sobie 36 do potęgi 24. Prześledzenie ich wszyst-
kich przekracza możliwości percepcji odbiorcy. Jednak nie chodzi tu o ich znajomość. 
Celem jest gra i zabawa, znalezienie tych permutacji, które okażą się audiowizualnie 
ciekawe, inspirujące, intensywnie oddziałujące na odbiorcę”. R. Bromboszcz, Wariacje 
na Kwadrat Magiczny. Poezja Cybernetyczna, http://variations.perfokarta.net/pl [dostęp: 
10 lutego 2014].
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Ryc. 4. Wariacje na Kwadrat Magiczny. Poezja Cybernetyczna, http://variations.perfokarta.net/pl/ [dostęp: 
14 lutego 2014]

Ryc. 3. Z. Fajfer, Ars poetica, [w:] tegoż, Dwadzieścia jeden liter, Kraków 2010
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możliwa, a tym samym typograficzne przestrzenie takiego tekstu nie pełnią 
tu swojej konstytutywnej roli, nie są poddane znaczeniom, same znaczą 
i same granice tego znaczenia określają. Generowanie znaczeń niesie ze sobą 
przeistoczenie biernego odbiorcy w aktywnego użytkownika. 

Cyfrowa poezja wizualna
Ten gatunek poezji cyfrowej wywodzi się z tradycyjnej poezji wizualnej, w któ-
rej pierwszeństwo ma obraz. Ważną rolę odgrywa tu relacja między tekstem 
a obrazem. W cyfrowej odmianie poezji wizualnej do obrazu i tekstu dołącza 
ruch: „W odmianie cyfrowej ruch jest osią konstrukcyjną, gdyż warunkuje 
zarówno to, co znaczące, jak i znaczone. Wariacyjność obiektu cyfrowego 
odpowiada za jego zmienność i płynność, stąd tradycyjny proces odbioru 
każdorazowo zakłócany jest przez ruch”11. Do zilustrowania cyfrowej poezji 
wizualnej posłużę się pracami dwóch artystów: Kamińskiej i Podgórniego. 
Kamińska wydała w 2007 roku intrygującą książkę, której odbiór sprawił 
czytelnikom i krytykom niemało trudności. Została ona wydana w formie 
papierowej, jako zwarty tom poetycki, ale również w formie cyfrowej, w której 
na pierwszy plan wysuwa się hipertekstowość omawianej poezji. Owe Czary 
i mary (hipertekst)12 to realizacja konstytutywnej właściwości cyfrowej poezji 
wizualnej. O ile wydanie papierowe utrzymuje pozory linearności, o tyle cy-
frowa wersja tomu13 pozwala całkowicie oddać się hipertekstualności utworu. 
Przejścia pomiędzy poszczególnymi leksjami zależą od czytelnika, a zerwanie 
z linearnością, z sekwencyjnością, ze strukturalnością otwiera nowe sen-
sy, nowe odczytania. Typografia owego dzieła podkreśla i uwypukla sensy. 
Wielkość, kolor, ruch liter oddają emocje, są nie tylko materiałem – stają się 
integralną częścią dzieła, a także dziełem samym w sobie. Oniryczność treści 
ma odzwierciedlenie w oniryczności formy. Publikacja ta, zarówno w swojej 
tradycyjnej, jak i cyfrowej wersji, pozwala na doświadczenie nowej jakości 
artystycznej, na poruszanie się po obszarach percepcji dotąd uśpionych, pro-
wokuje do niekonwencjonalnego czytania/oglądania, w końcu – prowokuje 
do wzmożonego ruchu myśli [ryc. 5].

11 U. Pawlicka, Cyfrowa poezja wizualna, http://www.ha.art.pl/prezentacje/42-slownik-
gatunkow-literatury-cyfrowej/2220-slownik-gatunkow-literatury-cyfrowej-cyfrowa-poezja-
wizualna.html [ dostęp: 10 lutego 2014].

12 A. Kamińska, Czary i mary (hipertekst), Warszawa 2007.
13 Tejże, Czary i mary (hipertekst), http://www.czary-i-mary.pl [dostęp: 10 lutego 2014].
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Utwór Matko zawrotna14 Podgórniego przynosi nowe rozwiązania, w któ-
rych po raz kolejny ruch staje się sensem dzieła. W tym przypadku słowa 
wpisane w koło „cisza jest dźwiękiem prędkości światła / światło jest bogiem 
prędkości dźwięku / bóg to wysoka prędkość światła / bóg to światła wysoka 
prędkość” nabierają znaczenia symbolicznego. Uruchamiany przez czytelnika 
ruch koła powoduje, że słowa zostają wprowadzone w ruch uniemożliwiający 
odczytanie tekstu, dodatkowo w tle słychać zniekształcony głos. Sens utworu 
jest przekładany na kinetycznowizualne doświadczenie. Tu – inaczej niż 
w poezji konkretnej – warstwa znaczeniowa nie jest traktowana marginalnie, 
a estetyka „szaty graficznej” współtworzy ją i jest jej częścią. Opisując własne 
doświadczenia w obcowaniu z pracą Podgórniego, chciałam podkreślić, że tra-
dycyjna lektura nie jest tu możliwa. Autor wymaga od widza współautorstwa, 

14 Ł. Podgórni, Matko zawrotna, http://szafranchinche.ovh.org/matzwr.html [dostęp: 10 lutego 
2014].

Ryc. 5. A. Kamińska, Czara i mary (hipertekst), http://www.czary-i-mary.pl/hipertext_net.swf [dostęp: 
14 lutego 2014]
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Matko zawrotna zdaje się zaledwie pretekstem do podjęcia intelektualnej gry. 
Owa gra ma swoje rozwinięcie i zakończenie w procesie interpretacyjnym, 
do którego zmusza przestrzeń tejże pracy. W tym miejscu moich rozważań 
warto zastanowić się, jaki status ma obecnie poezja wizualna. Odpowiedzi 
udziela Marcin Czerwiński, pisząc:

Z perspektywy tradycyjnej poetyki tekst wizualny nigdy nie będzie 
w stanie spełnić konserwatywnych wymogów estetycznych i nie bę-
dzie w stanie konkurować z poezją tradycyjną. Dysponuje jednak 
pewną przewagą – zawiera w sobie mechanizmy, których brakuje 
sztuce tradycyjnej; są to wyłomy wobec utartych sensów, są to sensy 
domagające się współkonstruowania ze strony odbiorcy – wymagają 
zatem odbiorcy aktywnego, a jednak nie operującego tradycyjnym 
hermeneutycznym odczytaniem, opartym na wiedzy i erudycji lin-
gwistycznej, literaturoznawczej, i dopowiadającym sensy do już istnie-
jących sensów językowych. W przypadku tekstu wizualnego stajemy 
wobec zupełnie innych bodźców i znaków, wykraczających poza lub 
zupełnie obcych językowi15.

Środowisko nowych mediów, w którym możliwe jest zaistnienie cyfrowej po-
ezji wizualnej, pozwala przekształcić akt czytania w akt patrzenia. Dynamicz-
na typografia, po którą tak często sięgają twórcy zajmujący się omawianym 
gatunkiem, pozwala na zaistnienie interakcji pomiędzy dziełem a odbiorcą. 
Zmiany utworu są zależne od odbiorcy, dzieją się w czasie rzeczywistym, wy-
muszają grę. Typografia używana do realizacji cyfrowej poezji wizualnej jest 
zróżnicowana, często prace te przykuwają uwagę śmiałymi typograficznymi 
zabiegami (eksperymentowanie z krojem danego pisma, jego parametrami, 
kolorem). Wprawianie w ruch liter, znaków diakrytycznych, niepoddane 
żadnej kontroli używanie majuskuł i minuskuł, zabawa światłem międzyli-
terowym i wewnątrzliterowym (możliwość uzyskania złudzenia optycznego) 
to zabiegi, które stają się integralną częścią dzieła. Nie pełnią roli służebnej 
wobec znaczenia tekstu, one te znaczenia generują.

15 M. Czerwiński, Nowy status obrazu a lektura poezji cybernetycznej, „Świat i Słowo” 2010, 
nr 2, s. 162.
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Liberatura

Podejmując temat „typograficznych przestrzeni poezji”, nie sposób nie zwrócić 
uwagi na liberaturę, której manifest ogłosił na łamach „Dekady Literackiej”16 
wspomniany już Fajfer. Główne postulaty manifestu podkreślają wagę ty-
pograficznych realizacji literatury. Dla liberatów ważne są nie tylko fabuła 
książki, akt konstruowania kolejnych wątków, zwrotów akcji czy akt tworze-
nia – w akt kreacji dzieła wpisują oni również sam artefakt (książkę). Zagad-
nienia fizycznego kształtu i budowy książki stawiane są na równi z treścią. 
Większość pisarzy nie przykłada żadnej wagi do sposobu wydania książki, 
której są autorami, a przecież – w myśl idei liberatury17 – jest to jedna z części 
składowych ich utworu, bowiem:

Fizyczna budowa książki nie powinna być wynikiem przyjętych konwencji, 
lecz spowodowana autonomiczną decyzją autora, tak jak perypetie bohaterów 
czy dobór takiego a nie innego słowa. Materialna i duchowa strona dzieła 
literackiego, czyli książka i wydrukowany w niej tekst, powinny się nawzajem 
dopełniać, tworzyć harmonię18.

I tak wygląd okładki, kształt i kierunek pisma, format, kolor i liczba stron, 
słów, liter powinny być przedmiotem refleksji twórcy, podobnie jak każdy inny 
element jego dzieła, wymagający od niego zaangażowania i twórczej inwencji. 
Twórcy liberatury konsekwentnie realizują postulaty zawarte w manifeście 
z 1999 roku. W kontekście „typograficznych przestrzeni poezji”, warto przy-
wołać kilka realizacji poetyckich, które ukazały się pod szyldem owego nurtu. 

16 Z. Fajfer, Liberatura. Aneks do słownika terminów literackich, „Dekada Literacka” 1999, 
nr 5/6, s. 8, 9.

17 „Liberatura to taki rodzaj literatury, w którym tekst i materialna forma książki tworzą 
organiczną całość, a wszelkie elementy, w tym również niewerbalne, mogą być nośnikami 
znaczenia. W utworze liberackim znacząca jest więc nie tylko warstwa słowna, ale także 
fizyczna przestrzeń i konstrukcja książki, jej kształt, format, układ typograficzny. Istotne 
mogą być wielkość, krój i kolor pisma, ale też niezadrukowana powierzchnia kartki, zin-
tegrowany z tekstem rysunek czy fotografia, wreszcie rodzaj papieru lub innego materiału. 
Nie bez znaczenia są wszelkie wartości numeryczne: wymiary tomu czy liczba stron, słów, 
a nawet pojedynczych znaków. Czytelnik ma do czynienia z dziełem totalnym, które może 
przybrać dowolny wygląd (zgodnie z drugim znaczeniem łacińskiego liber), co w praktyce 
oznacza niekiedy radykalne odejście od tradycyjnej budowy książki. Jest to zarazem dzieło 
w pełni autorskie, kontrolowane przez pisarza na każdym etapie powstawania”. Co to jest 
liberatura, Małopolski Instytut Kultury, http://www.liberatura.pl/co-to-jest-liberatura.html 
[dostęp: 10 lutego 2014].

18 Tamże.
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Mam tu na myśli prace Sto tysięcy miliardów wierszy Raymonda Queneau 
oraz Spoglądając przez ozonową dziurę Fajfera. 

Przy pierwszej z prac czytelnik doświadcza otwartej struktury utworu, 
która zaprasza do współtworzenia dzieła literackiego o niespotykanych 
dotąd rozmiarach. Oryginalna budowa książki oraz rygorystyczna wersy-
fikacja pozwalają na tworzenie z dziesięciu sonetów gigantycznego tekstu, 
którego czytanie zajęłoby jednemu człowiekowi dwieście milionów lat. 
Wartością staje się możliwość generowania nowych odczytań – co prawda 
nie nieograniczona, ale i  tak przerastająca nasze zdolności i możliwości 
lekturowe. Stworzenie owego dzieła nie byłoby możliwe bez śmiałych i ory-
ginalnych rozwiązań typograficznych, co świadczy o wielkiej sile typografii, 
która dla większości twórców zamknięta jest w sztywnych ramach i nie 
podlega dyskusjom, zmianom i modyfikacjom. Sto tysięcy miliardów wier-
szy, przełamując konwencje edytorskie, wpisuje się w poetykę liberatury, 
jest śmiałą realizacją „dzieła totalnego”. Struktura jest tu wolnością – jak 
określił to Italo Calvino.

Fajfer po raz kolejny wystawia czytelnika na próbę, zamyka swój poemat 
w szklanej butelce, redefiniuje pojęcie książki – ustalone konwencje podle-
gają załamaniu, zostają zakwestionowane. Można ową realizację traktować 
jako manifest i uświadomienie odbiorcy, że liberatura nie podlega żadnym 
konwencjom. Jedynym ograniczeniem staje się inwencja twórcza autora. To 
poezja wielowymiarowa, metaforyczna, otwarta na interpretacje. Forma 
i treść, typograficzny eksperyment, prowadzi do wolności, do uwolnienia 
sensów. Te śmiałe realizacje wpisują się w liberackie postulaty, które Katarzyna 
Bazarnik definiuje jako:

wolność, otwartość artystyczna, przekraczanie granic między gatun-
kami i sztukami, to literatura nie spętana ograniczeniami narzucony-
mi przez reguły, kanony, krytyków. To pisanie-ważenie liter (czcio-
nek, obrazów, elementów graficznych) w celu zbudowania książki. 
W dziele liberackim chodzi o świadome wykorzystanie materialności 
literatury, słowa, zdania i przestrzeni książki, o integralność tekstu 
i obrazu19.

19 K. Bazarnik, Z. Fajfer, Liberatura. Aneks do historii literatury (czyli o korekcie poczynionej 
za pomocą literówki), http://www.liberatura.pl/historia-liberatury.html [dostęp: 10 lutego 
2014].
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Zakończenie

Zagadnienie „typograficznych przestrzeni poezji” jest problemem szerokim 
i nie pozwalającym na wyczerpanie tematu w jednym artykule. Próba podjęta 
w tym tekście miała na celu zarysowanie problematyki i być może stanie się 
bodźcem do rozwinięcia tematu. Przywołane tu realizacje poezji konkret-
nej, cyfrowej poezji konkretnej, cyfrowej poezji wizualnej i liberatury łączy 
eksperymentalne podejście do zasad typografii, do łamania zastanych praw 
i konwencji. Niejednokrotnie dzieje się to kosztem elementu znaczonego, 
przy jednoczesnym uprzywilejowaniu elementu znaczącego. 

Przywołani artyści – w myśl futurystycznego postulatu – stawiają na literę, 
dodatkowo za pomocą typograficznych chwytów porządkują przestrzeń dzieła, 
a nawet poza nie wychodzą. Łamane są i takie postulaty jak minimalizm formy 
(„im mniej tym lepiej”, „im prościej tym mądrzej”). Typografia nie służy w pre-
zentowanych pracach realizacji podstawowych funkcji komunikacji wizualnej: 
informacyjnej, perswazyjnej, emotywnej i estetycznej, gdzie na pierwszy plan 
wysuwana jest czytelność i estetyka. Nie to interesuje twórców poezji konkret-
nej i pozostałych gatunków przywołanych w tym tekście. Interesuje ich gra, 
ruch, przenoszenie znaczeń. Typografia staje się w przywołanych realizacjach 
przedmiotem dzieła, jego integralną częścią. Ma za zadanie rozszerzać interpre-
tacje, nadawać znaczenia, a czasem je zawieszać, gdyż zrozumienie nie jest tu 
konieczne. Istotne jest doświadczenie dzieła, liter, znaków diakrytycznych, słów, 
zdań, obrazów, jakie się z nich wyłaniają. Możliwe, że potrzeba stworzenia nowej 
jakości nawiguje tymi realizacjami, które śmiało odrzucają zastane reguły, two-
rząc nowe – otwarte i wolne, potrzebujące czytelnika wyswobodzonego z ram, 
otwartego na Inne. Nie bez powodu analiza typograficznych przestrzeni została 
przeze mnie organiczna do poetyckich realizacji. Potwierdziły się bowiem moje 
przypuszczenia, że poetycki sposób organizacji tekstu jest szczególnie atrakcyjny 
dla typograficznych eksperymentów. Nie sposób nie wspomnieć o znaczeniu 
postępu technologicznego, który stał się bodźcem do powstania cyfrowej poezji 
konkretnej, cyfrowej poezji wizualnej, na naszych oczach typografia została 
uwolniona, wprawiona w ruch, który generuje znaczenia. Przykład liberatury 
to z kolei dowód na to, że książka tradycyjna, wydana wedle przyjętych i obo-
wiązujących zasad, niejednokrotnie potrzebuje „wolności” formy, począwszy 
od faktury papieru poprzez krój czcionki, skończywszy na oprawie.

Odpowiadając na zawarte we wstępie pytania sądzę, że z pewnością wy-
suwanie na pierwszy plan typograficznych walorów tekstu ma na celu uho-
norowanie treści (jej podkreślenie, wyeksponowanie). Jest w tym i zapewne 
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potrzeba zwrócenia uwagi widza-czytelnika na ten, a nie inny przekaz. Roz-
ważając natomiast problem odwracania uwagi od sfery semantycznej (poprzez 
dominację typograficzną), warto podkreślić, że niejednokrotnie to typografia 
zwraca uwagę odbiorcy na ten właśnie tekst, jest więc ważna już na samym 
początku komunikacji odbiorcy z dziełem. Sfera semantyczna jest wprawdzie 
trudniej uchwytna, wymagająca większego skupienia, uwagi, ale – tu odpowia-
dając jednocześnie na pytanie, dlaczego takie eksperymenty są podejmowa-
ne – kształtuje odbiorcę aktywnego, który będzie zdolny odczytać nową jakość 
artystyczną. I o takiego właśnie widza-czytelnika zabiegali i zabiegają twórcy, 
podejmujący działania artystyczne na typograficznych przestrzeniach tekstów.

Bibliografia
Bazarnik K., Fajfer Z., Liberatura. Aneks do historii literatury (czyli o korekcie poczynionej za 

pomocą literówki), http://www.liberatura.pl/historia-liberatury.html [dostęp: 10 lutego 2014].
Bromboszcz R., Wariacje na Kwadrat Magiczny. Poezja Cybernetyczna, http://variations.perfo-

karta.net/pl [dostęp: 10 lutego 2014].
Czerwiński M., Nowy status obrazu a lektura poezji cybernetycznej, „Świat i Słowo” 2010, nr 2.
Dawidek-Gryglicka M., Historia tekstu wizualnego. Polska po 1967 roku, Kraków 2012.
Fajfer Z., Liberatura. Aneks do słownika terminów literackich, „Dekada Literacka” 1999, nr 5/6.
Grządek E., Stanisław Dróżdż, http://www.culture.pl/baza-sztuki-pelna-tresc/-/eo_event_as-

set_publisher/eAN5/content/stanislaw-drozdz [dostęp: 10 lutego 2014].
Grześczak M., Poezja konkretna, „Literatura” 1980, nr 33.
Irzyk M., Przewodnik po typografii temporalnej, „Pismo Proste” 2012, nr 1, http://edytorzy.files.

wordpress.com/2012/06/pismo-proste.pdf [dostęp: 10 lutego 2014]. 
Jedliński J., Pojęciokształty. Poezja konkretna, http://www.drozdz.art.pl/02050200.htm [dostęp: 

10 lutego 2014].
Kamińska A., Czary i mary (hipertekst), Warszawa 2007.

—, Czary i mary (hipertekst), http://www.czary-i-mary.pl [dostęp: 10 lutego 2014].
Pajączek M., Poetyka „pojęciokształtów”. O poezji konkretnej Stanisława Dróżdża, http://www.

asp.wroc.pl/dyskurs/Dyskurs10/Martyna_Pajaczek.pdf [dostęp: 10 lutego 2014].
Pawlicka U., Cyfrowa poezja konkretna, http://www.ha.art.pl/prezentacje/42-slownik-gatunkow-

literatury-cyfrowej/2174-slownik-gatunkow-literatury-cyfrowej-cyfrowa-poezja-konkretna.
html [dostęp: 10 lutego 2014].

Podgórni Ł., Matko zawrotna, http://szafranchinche.ovh.org/matzwr.html [dostęp: 10 lutego 2014].
Potocka A. M., Poezja konkretna, „Odra” 1975, nr 4. 

—, Tekst w postaci słowa, „Dekada Literacka” 2001, nr 5/6. 
Rypson P., Książka i strony. Polska książka awangardowa i artystyczna w XX wieku, Warszawa 2000.

—, Piramidy, słońca, labirynty. Poezja wizualna w Polsce od XVI do XVIII wieku, Warszawa 2002.
Sławek T., Między literami. Szkice o poezji konkretnej, Wrocław 1989. 

—, O istocie poezji konkretnej, „Poezja” 1976, nr 6. 
—, Teksty cyfrowe Stanisława Dróżdża. Gest i cierpienie, „Sigma” 1983/1984, nr 3.



Typograficzne przestrzenie poezji

Typographical poetry space

Abstract

Author’s considerations are concern about typography and its place in poetry. The analysis 
of this problem is based on examples which come from: concrete poetry, digital con-
crete poetry, digital poetry, visual poetry and liberature. Typography – how it has been 
proofed – does not serve the realiasation of main functions of visual communication like: 
information, persuasion, emotional and esthetic function. Typography is interested in kind 
of game, moving the senses. It’s becoming a integral part of work. Its’ task is: expanding 
interpretation, giving or taking away senses. Understanding is not necessary here, the most 
important is experience of work. 

Keywords: liberature, concrete poetry, digital concrete poetry, visual poetry, total 
work of art.
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Niewyraźna potencjalność i entuzjastyczna 
eksterminacja. Ilustracje i typografia w poezji 
Andrzeja Sosnowskiego

Dominika Kotuła
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Poezja Andrzeja Sosnowskiego od lat uwodzi czytelników swoją enigma-
tycznością oraz nieprzekładalnością na język interpretacji. Bywa zaskakującą 
promocją dekompozycji, momentami zabawnym i chwilami podniosłym 
sprawozdaniem z językowej rebelii, zestawem widmowych dialogów i zbiorem 
autoreferencjalnych odniesień. Okazuje się też zapisem szczególnej, nieustan-
nie odświeżanej „szamponem Verbal Essences”1 świadomości. 

Jednym z elementów tego realizowanego z determinacją awangardowego 
projektu poetyckiego jest specyficzna strategia typograficzna, radykalizowana 
wraz z kolejnymi tomami. Już pierwsze dwie książki Sosnowskiego, prze-
pełnione frapującymi i niewątpliwie nowatorskimi, lecz raczej klasycznymi 
w formie lirykami, dłuższymi poematami medytacyjnymi oraz wierszami 
płynnie przechodzącymi w poetycką prozę ujawniały niesamowicie sensualny, 
wizualny oraz wizyjny potencjał tej poezji. Legitymujący się problematyczną 
i trudną do sprecyzowania tożsamością podmiot, nonszalancko opowiadał 
o powszechnym stanie niemożności komunikacji, ostrzegał przed groźbą 
językowych nadużyć oraz dość brawurowo podejmował ryzyko nieustającego 

1 A. Sosnowski, Zoom, [w:] tegoż, Dożynki. 1987–2003, Wrocław 2006, s. 208.
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„odpadania od spraw”2. Tomy Życie na Korei i Sezon na Helu autorytarnie 
dyskredytowały poszczególne dykcje i kanony – bardzo rzadko pozwalano 
w nich łzom na przesłanianie liter3. W efemerycznych poematach kryły się 
wywrotowe postulaty, a migotliwa nieobecność występowała w nich w roli 
głównej bohaterki. Zasygnalizowany został niezwykle istotny problem, w każ-
dym kolejnym tomie zyskujący na znaczeniu – sam poeta określił go mianem 
nieudanych schadzek języka i świata4. Te nieporadnie aranżowane spotkania 
stały się natchnieniem dla Nouvelles impressions d’Amérique, niezwykłego, 
inspirowanego jednym z dzieł Raymonda Roussela, zbioru poetyckich próz5. 
W zgromadzonych w nim tekstach – zwięzłych medytacjach, towarzyszących 
przedrukom ilustracji zaczerpniętych z książki Francuza, pojawiają się roz-
liczne głosy o niejasnej przynależności podmiotowej, mnożące enigmatyczne 
opisy. Przez przestrzeń tekstu prześwituje to, co owym rozproszonym gło-
som umyka. Na kolejnych kartach zdradzane są elementy tajemnych kodów 
egzystencji, odsłaniany bywa rewers rzeczywistości, a sny przeplatają się 
z niezupełnie wiarygodną jawą. Sosnowski kładzie nacisk na arbitralność 
powiązań łączących ilustracje i towarzyszące im utwory. Tak jest na przykład 
w prozie piętnastej, zatytułowanej Zegar słoneczny, dochodzi południe, w której 
rysunek zegara towarzyszy zaawansowanym, hermetycznym rozważaniom 
na temat solipsystycznych ewolucji języka i roli ślepych aluzji. Interpretacja 
ilustracji jest tak samo niepewna, jak ich związek z sąsiadującymi z nimi 
słowami. Wątpliwości nieustannie się mnożą, pojawia się nadwyżka sensu, 
prowadząca do jego inflacji. Stawką gry jest „transfuzja, […] wprowadzenie 
nierzeczywistości i fałszywki w obieg rzeczy”6. Kolejnymi celami są: poluzo-
wanie związków przyczynowo-skutkowych7 i pociągnięcie za sznurek świata8. 

2 Zob. tegoż, Śmierć człowieka nieuformowanego, [w:] tegoż, Dożynki…, s. 17. 
3 Zob. tegoż, Łzy w oczach nie przysłonią liter. Rozmowa z Łukaszem Grodzińskim i Michałem 

Larkiem, [w:] Trop w trop. Rozmowy z Andrzejem Sosnowskim, red. G. Jankowicz, Wrocław 
2010, s. 154. 

4 Zob. tegoż, Czy jesteś w takim razie poetą ponowoczesnym? Rozmowa z Michałem Pawłem 
Markowskim, [w:] Trop w trop…, s. 87–101.

5 Przywoływane dzieło Raymonda Roussela to Nouvelles Impressions d’Afrique, książka wy-
dana w 1932 roku, na którą składają się cztery pieśni oraz pięćdziesiąt dziewięć rysunków 
autorstwa Henri-A. Zo.

6 A. Sosnowski, Ksiądz podający hostię komunikantowi, [w:] tegoż, Nouvelles impressions 
d’Amerique, Wrocław 2004, s. 30.

7 Zob. J. Guturow, Implozja, [w:] tegoż, Urwany ślad, Wrocław 2007, s. 144.
8 Zob. A. Sosnowski, Zmienia to postać legendarnych rzeczy, [w:] tegoż, Dożynki…, s. 61.
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Charakter tej książki sprowokował Tomasza Majerana do ułożenia niety-
powej, wierszowanej recenzji, wyjaśniającej zasady dzielenia przez Sosnow-
skiego tekstów na poetyckie i prozatorskie:

chodzi tutaj przede wszystkim o owo totalne 
doświadczenie języka, w całej jego nieokiełznanej 
wielości rejestrów, po to, by w przebłyskach, iluminacjach, 
owych synkopach sensu okrążyć milczenie, które jest

granicą prawdziwą, w przeciwieństwie do pozornej 
granicy wersu, strofy, zdania. Owszem. I na tym polega, 
jak sądzę, najgłębsze pokrewieństwo twórczości 
Sosnowskiego z twórczością Johna Ashbery’ego.

(A nie na wielogłosowości czy sposobie posługiwania się 
cytatem, jakem ongiś myślał, pisząc recenzję z „Życia 
na Korei”). Trop ten podsuwa poniekąd sam Sosnowski, 
w skądinąd znakomitym eseju „O poezji flow i chart”9

Tymczasem w Sezonie na Helu to terkoczący język nieustannie okrążany jest 
milczeniem. Bohaterów, noszących „w głębi coś nie do przedstawienia”, otacza 

„luksusowa próżnia”10. Sygnatury rozkoszy nikną w gwałtownej zawierusze 
kształtów. Niepokój jest uzbrojony, a paradoks nadaje ton, dość hegemonicznie. 

„Tak nigdy nie było, tak naprawdę było”11 – oznajmia podmiot, po czym ogłasza 
swoją niewytłumaczalność oraz zaczyna wyświetlać zwiastuny mistycznych 
zgróz. W późniejszym Konwoju, utworze realizującym radykalną wizję rozpro-
szonej podmiotowości i zacierającym różnice pomiędzy bazowymi kategoriami, 
praktykuje Sosnowski – czasem beztrosko, częściej z mrocznym entuzjazmem – 

„eksterminację liter i terminów”12 – zabieg ten znajduje odbicie w pojawiających 
się na poszczególnych stronach plamach bieli. Po dostrzeżeniu słów: „spróbujmy 
powierzyć nasz zanikający los wytrwałości lotu nad dziewiczą bielą stronicy” 
czytelnik przewraca niezadrukowaną kartkę, by ze zdumieniem odnaleźć ciąg 
dalszy: „aż do oślepnięcia i skonstatujmy, że w istocie radykalizujemy tylko inną 

9 T. Majeran, 600 słów na marginesie. Nouvelles impressions d’Amérique, „Nowy Nurt” 1994, 
nr 12, s. 6, 7.

10 A. Sosnowski, Na bocznym torze, na jałowym brzegu, [w:] tegoż, Dożynki…, s. 43.
11 Tegoż, Piosenka dla Europy, [w:] tegoż, Dożynki…, s. 49.
12 Tegoż, REM, [w:] tegoż, Sylwetki i cienie, Wrocław 2012, s. 6.
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ogólniejszą tendencję”13. W tych pustych stronach dostrzec można zanikanie 
i postępującą jałowość języka (jak również „banały w rodzaju rzekomego pry-
matu obrazu nad rzewnym spadkiem po Fauście i Gutenbergu” – podpowiada 
autor – „w wyniku którego świat skurczony został do obscenicznego gestu”14). 
Pustka wydaje się jednak być również synonimem wolności, przestrzenią otwar-
tą dla pozatekstualnych znaczeń, dla tego, co mieści się między znakami lub 
co się pod nimi ukrywa. Wszystko będzie dobrze, jeśli tylko nie wiesz, dokąd 
zmierzasz ani nie czekasz na ingerencję nadprzyrodzonych sił – tłumaczy 
odbiorcy przypis, a chwilę później biel prowadzi nas „aż do utraty wzroku”15. 
Niekoniecznie jednak w stronę nicości. Dość bezceremonialnie sięga się tu 
w otchłań, głównie po to, by zawisnąć gdzieś pomiędzy bytem a niebytem, 
w przestrzeni niewiadomego, nienazwanego. Potęga bieli i semantyczne od-
kształcenia obecne w Konwoju stanowią specyficzną introdukcję, wstęp do 
zabiegów determinujących kształt kolejnych tomów, w których obecność pustki 
nie jest może aż tak spektakularna i zdecydowanie nie dominująca, ale wciąż 
sygnalizowana – głównie poprzez zwielokrotnione spacje, nagłe, niespodzie-
wane pauzy i zaskakujące martwe punkty. 

Tekst Zoom, znajdujący się w tomie o tym samym tytule, jest ostatnim 
spośród rozbudowanych poematów medytacyjnych Sosnowskiego. Według 
Jacka Guturowa stanowi zapis procesu wyczerpywania się pewnej poetyki. 
Badacz nazywa go poematem pisanym w myśl ekonomii słonecznej, w sercu 
słońca, w którym „znika podział na podmiot i przedmiot, słowa i rzeczy, […] 
następuje wielka tautologia, kupuje się to, co się już ma i nie można niczego 
sprzedać”, w którym pewna ironia wypaliła się, „pozostały tylko cekinki, a i te 
poczerniały na węgiel”16. Ironia napędzająca ten i wcześniejsze poematy do-
prowadziła finalnie „do erupcji, wybuchu słonecznej energii, powodzi światła, 
uwolnienia żywiołu języka”17 – konstatuje Guturow. Pozostawiając z boku 
jego kłopoty ze znoszącą możliwość wszelkiej wymiany ekonomią (rachun-
kowość bywa naprawdę nieznośna), warto przyjrzeć się zasygnalizowanemu 
przez niego fenomenowi przejścia – przejścia od narracji opartej na obra-
zach zakorzenionych w nieświadomości, wizjach i snach (ostatecznie świat 
może być tylko „wielkim snem języka, w którym śnimy swoje króciutkie sny, 

13 Tegoż, Konwój, [w:] tegoż, Dożynki…, s. 133, 134.
14 Tamże, s. 134.
15 Tamże, s. 144.
16 Tamże, s. 219. 
17 J. Guturow, W sercu słońca, [w:] tegoż, Urwany…, s. 202, 203.
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przerzucając się dosłownymi i lekko zniekształconymi cytatami”, zauważył 
Sosnowski w trakcie jednego z wywiadów18) do absolutnej koncentracji na 
słowach, ich brzmieniu i swoiście pojętej materialności.

Już w amerykańskich zapiskach, język pojawiał się jako „ruch powietrza, 
ziewnięcie, puste tchnienie, eter” i był „tak bliziutko prawdy”19. W poemacie 
Zoom czytamy: „Ten amfiteatr był snem mojego głosu”, zaś w jednym z wy-
wiadów Sosnowski przyznał: „Jestem pewnie tak skończonym materialistą, 
że nawet […] puste tchnienie słowa ma dla mnie postać materialną”20. I to 
właśnie słowo – mruczane, warczane, śpiewane, smakowane i z upodobaniem 
dzielone na części – staje się ostateczną instancją w „tęczowych tomach”21, 
których poszczególni bohaterowie – Wodzu Dichter (Erratyk i Drifter), doktor 
Caligari, DJ Palant czy Mała Śmierć – zdają się, mniej lub bardziej żartobliwie, 
rozważać Heideggerowską koncepcję mowy jako „prześwitująco-skrywają-
cego nadejścia samego bytu”.

Po wspomnianym przełomie punktem wyjścia – co logiczne – staje się ka-
tastrofa. „Bezgraniczna awaria na ekranie” pojawia się w już Zoomie, w Taxi – 
tomiku zdominowanym przez wrażenie nieustającego ruchu, frenetyczną 
dynamikę i onieśmielającą szybkość – eksplozywne właściwości tekstu znaj-
dują odbicie w jego nieregularnym kształcie, w urywanym rytmie, w niejed-
norodnym zapisie. W poemacie Hilda Möbius Sosnowski, eksperymentując 
z żywiołem języka, (czy może raczej – pozwalając językowi na eksperymenty), 
po raz pierwszy tak drastycznie łamie wersy, zaburza interpunkcję, mnoży 
znaki (w tym litery, przecinki, kropki i nawiasy) i posługuje się niejednolitą 
typografią. Nieprawdopodobna i nieuchwytna Hilda bywa rozumiana jako 
personifikacja ironii („podobno kochaliśmy się niesłychanie? Hilda Möbius 
pokryła koszty smokingu”), ironii będącej, o czym nigdy nie jest nam dane 
w tej akurat poetyckiej przestrzeni zapomnieć, fundamentem bytu i siłą zdolną 
do rozerwania każdej struktury.

Projekt Sosnowskiego nabiera odtąd intensywności, narracje są rozszar-
pywane, postępuje demontaż, co nie powinno dziwić, skoro „prosiliśmy 

18 Zob. A. Sosnowski, W stronę snu, w stronę śmierci. Rozmowa z Tomaszem Majeranem, [w:] 
Trop w trop…, s. 45.

19 Tegoż, Palacz dmuchający w hubkę, [w:] tegoż, Impressions…, s. 37.
20 Tegoż, Niewielki odwet na prawdziwym życiu. Rozmowa z Grzegorzem Jankowiczem, [w:] 

Trop w trop…, s. 184.
21 „Tęczowe tomy” („tęczowa trylogia”) to popularna nazwa trzech zbiorów wierszy Sosnow-

skiego: Gdzie koniec tęczy nie dotyka ziemi (2005), Po tęczy (2007) oraz Poems (2010). 
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o rozbiórkę instalacji”22. W trakcie lektury tomiku Taxi trudno jest oprzeć 
się wrażeniu obserwowania początków specyficznej zmiany mechanizmu 
postrzegania. Głosy splatające się w Zapaleniu pustki nonszalancko zapowia-
dają: „Uprzątniemy całość, żeby poznał bezmiar. Potem przywrócimy, żeby 
jeszcze trwało”23. Jest w tych słowach zastanawiająca deklaracja kreacyjnej 
mocy, nieokreślonej siły, która znajduje wyraz w poemacie Tęcza z tomiku 
Gdzie koniec tęczy nie dotyka ziemi. Natężenie niesamowitości w tej książce 
jest ogromne i niewątpliwie decyduje o kształcie tekstu, przerywanego ilu-
stracjami, rwanego, zapisywanego różnymi czcionkami, kursywą, zwężanego 
i rozszerzanego, zmieniającego stan skupienia, gęstniejącego i rozkręcanego, 
rozciąganego – momentami odbieranego wręcz organicznie – jak chociażby 
kiedy wydaje się odwzorowywać wdech, niezbędny przed wydaniem powta-
rzającego się okrzyku: „Freeze!”. To olśniewający i niepokojący zapis dezin-
tegracji, w zetknięciu z którym trudno mówić o precyzyjnej intencji – choć 
najpewniej jest ona na kartach tomu obecna, a następnie kontynuowana 
w kolejnej książce – Po tęczy.

Poszerzone możliwości zapisu pomagają w atrakcyjnym zaprezentowaniu 
odrobinę przygnębiającego przekazu, w prowadzeniu zadziwiająco niefraso-
bliwego wykładu na temat nieograniczonych możliwości katachrezy i mo-
bilności znaczeń, wreszcie – całkowitego braku jednoznacznych punktów 
odniesienia:

Każdej nocy otwierać inną furtkę, 
mieć alegoryczny klucz. Eheu! 
dajmy na to, Forfirow. Forfirow? 
Mam przeliterować? For fear of? 
Frayeur? 
Everybody katechretki? 
Kwiat róży może być, –, –, –, albo –? 
W dzisiejszej katachrezie nie wziąłem udziału, 
ale znam euforyczny przebieg zdarzeń24.

22 A. Sosnowski, Życie po kolei, [w:] tegoż, Dożynki…, s. 262.
23 Tegoż, Zapalenie pustki, [w:] tegoż, Dożynki…, s. 246.
24 A. Sosnowski, Gdzie koniec tęczy nie dotyka ziemi, [w:] tegoż, Gdzie koniec tęczy nie dotyka 

ziemi, Wrocław 2005, s. 16.
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„W końcu mówi się alfa o mega lub oda do zet” – zauważa nieco później filozo-
ficznie podmiot, a czytelnik (już od dawna zamieniony w ćmę25) może tylko 
obserwować niezmordowany przepływ znaków, eksplozje i implozje, obrazo-
wane poprzez rwanie, prucie i kolażowe sklejanie tekstu. W „tęczowej trylogii” 
uwagę zwracają obecne na wielu poziomach powtórzenia i zniekształcone 
odbicia. O ile we wcześniejszych zbiorach były one subtelne i aluzyjne, tutaj 
bywają ostentacyjnie (a może bezradnie?) oczywiste.

W tęczowym wirze („póki / wir, pijemy. Wir trinken und trinken”26) po-
jawiają się kadłubki znajomych fraz i składniowe kalki, odkształcone formy 
i odmienione słowa. Można interpretować to zarówno jako melancholijne 
zagubienie czy traumatyczne zafiksowanie, jak i próbę oddania charakteru 
współczesnego świata – ewentualnie ilustrację nieznośnego zjawiska, które 
w najnowszym tomiku nazywane jest uwięzieniem pośród „starych koniunkcji 
i złych kulminacji”27. W grę wchodzi również ożywienie idei ruchu dada. Naj-
prawdopodobniej zresztą chodzi o wszystko jednocześnie, zgodnie z duchem 
czasu. Poeta sugerował w jednej z rozmów:

Na papierze i w komputerze często podnoszę i często upuszczam, i w ten 
sposób powstają różne refreny, pętelki i powtórzenia, bo niekiedy nie 
mogę się oprzeć takiemu – jak by to powiedzieć? – czasoprzestrzennie-
multimedialnemu wrażeniu, że wszystko się zacięło i nie ma wyjścia 
z serii nieustannie powracających utrapień i nonsensów. Ale twoje 
pytanie dotyczy też logiki dziwnego położenia słynnej maszyny do 
szycia względem równie słynnej parasolki, a takie rzeczy zawsze trzeba 
sprawdzać eksperymentalnie, trzeba więc podnosić i trzeba upuszczać28.

Refreniczności i muzyczności „tęczowych tomów” (w jednym z nich znajduje 
się przedruk partytury Suity zakopiańskiej Witolda Szalonka) towarzyszą 
liczne nawiązania do rzeczywistości wirtualnej i kultury obrazkowej. Me-
lancholijne gwiazdy zamieniają się w emotikony lub przedstawiane bywają 
w postaci asterysków. 

25 „Zorzynku. Co miałoby być, prócz tego, że nic? / Pamiętam deszcz kodów kreskowych 
w oczach, kiedy zmieniłem cię w ćmę” – pisał Sosnowski w Wierszu dla czytelnika, [w:] 
tegoż, Dożynki…, s. 228. 

26 A. Sosnowski, Godzi się uczcić ten blask…, [w:] tegoż, Po tęczy, Wrocław 2007, s. 8.
27 Tegoż, Seans po historiach, [w:] tegoż, Sylwetki i cienie, s. 10.
28 Tegoż, Z lusterkiem, na krze, w ujściu rzeki. Rozmowa z Tomaszem Majeranem i Adamem 

Zdrodowskim, [w:] Trop w trop…, s. 127.
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Typograficzne eksperymenty, obecne w tej trylogii, przede wszystkim 
w tomach Gdzie koniec tęczy nie dotyka ziemi i Po tęczy przywodzą na myśl 
oczywiste tropy – z nieznoszącym przypadku Rzutem kośćmi Mallarmégo 
i Eliotowskim The Waste Land na czele. „Poetycka starzyzna miała wielki 
udział w mojej alchemii słowa”29 – przyznawał jeden z najczęściej przywo-
ływanych przez Sosnowskiego mistrzów. U Sosnowskiego także nieustannie 
odzywają się pewne echa, nisze, podmiot jego wierszy, portretując roztrzęsie-
nie i migotliwość współczesności, swobodnie porusza się po archiwum języka, 
które często traktuje jak zaprzyjaźnioną rekwizytornię. Preferuje poszcze-
gólne artefakty i kostiumy. Niektóre role przypomina sobie łatwiej i częściej, 
jednak nieustannie podtrzymuje wrażenie niepewności i przepływu. Tłumy 

„oceanicznych wariantów”30 pretendują do miana tożsamości. Stabilność to 
bezdyskusyjnie skompromitowany koncept. Doskonałą ilustrację tego zja-
wiska stanowią czarno-białe, surrealistyczne i postindustrialne jednocześnie 
zdjęcia Bianki Ronaldo, pojawiające się w finiszującym tęczowy cykl tomiku 
Poems. W opublikowanym wraz z wierszami Sosnowskiego liście, artystka 
tłumaczy mechanizm powstawania intrygujących fotografii:

Potem te zdjęcia obrabiam, niszczę, zabieram im kolory i nakładam 
nowe odcienie różnej intensywności, od ćwierkającej pomarańczy do 
zarażonej błękitem żółci. Potem je drukuję w formacie 100/150 cm 
i zaczynam na nich rysować rozpuszczalnikami, farbami transpa-
rentnymi, markerami do skreślania, ale pojawia się również rysunek 
wydrapywany i rysunek, który powstaje przez zamazywanie komenta-
rzy – wierszy wpisanych w fotografie, tak że pozostaje tylko nieczytelna 
potencjalność, co zamazane słowa miałyby znaczyć, co opisywać31.

Zdjęcia Ronaldo, ze swoją nieczytelnością, niejasnością i pozornością na-
wiązań, doskonale wpisują się w naturę „widmowych przypisów”32 wypeł-
niających tomik. W Poems wiersze, konstruowane na zasadach scenografii, 
zawieszone są na rusztowaniach zbudowanych z wielowarstwowego głosu 
i graficznych dodatków. Do multiplikowania interpretacji przyczyniają się 
również „wybrane łącza”, czyli umieszczony na końcu książki spis linków do 

29 A. Rimbaud, Majaczenia II. Alchemia słowa, [w:] tegoż, Sezon w piekle, tłum. A. Między-
rzecki, Kraków 1972.

30 A. Sosnowski, Konwój, [w:] tegoż, Dożynki…, s. 130.
31 Tegoż, Potem te zdjęcia obrabiam, niszczę…, [w:] tegoż, Poems…, s. 30.
32 Tamże, s. 36.
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określonych utworów z portalu Youtube. Zachowana zostaje ich charakte-
rystyczna barwa („z doświadczenia wiem, że wszystkie łącza powinny mieć 
barwę niebieską” – napomyka autor), a nietrwały charakter odnośników jest 
kolejnym nawiązaniem do specyfiki współczesności.

Autor sugestywnych słów „See, obrazki! I’m your Touchstone Pictures”33 
okazuje się jednak przywiązany do swoich wizyjnych językowych snów – 
w najnowszym zbiorze wierszy, zatytułowanym Sylwetki i cienie, pojawia 
się ponownie w roli „obrazkotwórcy”. Smutny z niego grafik i sarkastyczny 
DJ, jak również artysta wierny katastrofie, permanentnej apokalipsie, która 
w ostatniej książce wydaje się zupełnie pastelowa, opalizująca. W tym tomie 
nietypową formę graficzną posiada wyłącznie wiersz Seans po historiach 
(pojawiający się zresztą w książce dwukrotnie, w wersji rozrzuconej i zwar-
tej), a i w nim poeta ogranicza się do zwiększenia pustych przestrzeni oraz 
okazjonalnych, imponująco ekwilibrystycznych, stylistyczno-formalnych 
zabaw w rodzaju płynnego przeplatania dramatycznego, romantycznego 
monologu słowami z opery buffo. „Wolę imiona, blask ich i ton, sylwetki 
i widma” – podmiot przyznaje pozornie otwarcie (może dlatego, że zza gro-
bu). Wersom towarzyszą fragmenty ezoterycznego Kodeksu Drezdeńskiego, 
wzmacniające zarówno apokaliptyczny kontekst, jak odrobinę przytłacza-
jący nastrój ironicznej, transcendentalnej błazenady. Ta ścieżka wydaje się 
wytyczona od niechcenia albo dla zabawy – w końcu słowa w tej poezji 
mają prawo kręcić ramionami jak paltraki34. Rola nadwyżki semantycznej 
w wewnątrzsystemowej, ironicznej grze literatury, jest bardzo dobrze znana. 
Jak zauważył Agamben, „niezapomniane daje się uchwycić jedynie w paro-
dii”35. Parodiuje się tutaj zatem sporo, wspomina o oczywistościach, kon-
struuje nieprawdopodobne obrazy, do których łącza zawsze mają prawo nie 
zadziałać. Jednakże alchemia wciąż kusi. Intencje i inkantacje, egzotyczne 
słowa, dawne zaklęcia, cytaty, wreszcie – tak wnikliwie komentowana przez 
krytykę (oszalała) fałdka36, synonim życia lub ironicznego nadmiaru – to 
wszystko jest wciąż obecne. Czytelnicy pozostają zaś w oczekiwaniu na 

33 Tegoż, See, obrazki! I’m your Touchstone Pictures…, [w:] tegoż, Po tęczy…, s. 15.
34 Tenże, [Epilog] Nadzieja, [w:] tegoż, Sylwetki i cienie, s. 49.
35 G. Agamben, Pomocnicy, [w:] tegoż, Profanacje, tłum. M. Kwaterko, Warszawa 2006, s. 49.
36 Zob. m. in. A. Bielik-Robson, A Poem Should Not Mean But Live. Oznaki życia w późnej 

poezji Andrzeja Sosnowskiego, [w:] Wiesze na głos. Szkice o twórczości Andrzeja Sosnowskiego, 
pod red. P. Śliwińskiego, Poznań 2010, s. 96-105. 
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kolejne odcinki, w przerwie korzystając z wyróżnionej kursywą propozycji: 
„la ci darem la mano”37.

Dla zawiedzionych interpretatorów doskonałą radę przygotował John 
Ashbery:

Nie da się zaprzeczyć, że dzieło […] pełne jest sekretów; pojawia się 
jednak pytanie, czy sekrety te mają jakąkolwiek wagę. Innymi słowy, 
czy istnieje tajemny, alchemiczny klucz do odczytania całego dzieła, 
czy też ukryte znaczenie jest li tylko odpowiedzią na jakąś dziecinną 
zagadkę lub rebus, znaczące dokładnie w tym samym stopniu co kon-
tekst, w jakim zostało ono zanurzone? Takie kwestie prawdopodobnie 
nigdy nie zostaną rozstrzygnięte. A przecież stawiając je w samym 
centrum krytycznego wglądu […], ryzykujemy rozproszenie tego 
autentycznego blasku, który przyciąga […] czytelników38.

Pośród wielu innych paść może pytanie o sens ekstrawaganckiej typografii 
oraz mnożącej tropy oprawy graficznej książek Sosnowskiego. Niezobowią-
zująca i enigmatyczna odpowiedź pojawia się już w jednym z pierwszych 
jego dzieł: „Nie znaczą wiele – mówi ktoś, kto wie. Jednakże już nie: co jest 
grane, ale: co się kroi”39.

„Godzi się uczcić ten blask”40.
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Fuzzy potentiality and enthusiastic extermination.  
The illustrations and typography in the poetry  
of Andrzej Sosnowski

Abstract

The text is devoted to a specific typographic strategy used by Andrzej Sosnowski in his 
poems. In many of his texts, especially the recent ones, the poet experiments with the lan-
guage and with literary traditions – he breaks the verses, uses diversified typography and 
complicates the punctuation. “The extermination of letters and terms”, which he practices 
with carefreeness and dark enthusiasm, is visualized with the white spots appearing in some 
of his volumes. In his latest books, Sosnowski has started to add photos and illustrations 
to the poems. Characterized by ambiguity, obscurity and ostensible connections, they are 
perfect supplements for Sosnowski’s “ghost footnotes”, as he often calls his poems. They 
multiply interpretations and tracks, erasing them at the same time. They underline the visual 
potential of the complicated poetry of the author of Nouvelles Impressions d’Amérique and 
they constitute an integral element of his poetic work.
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Przestrzenie fikcji i typografia.  
O książce Cyryl, gdzie jesteś? Woroszylskiego i Butenki

Marta Hekselman

Cyryl, gdzie jesteś?, książka wydana w roku 1962, to formalnie niemal ko-
miksowa, bardzo konsekwentnie wielogłosowa powieść – przy czym w od-
rębności jej głosów pozwala rozeznać się przede wszystkim typografia. 
Nierozerwalne zespolenie warstwy treściowej z typograficzną, możliwe tylko 
dzięki ścisłej współpracy między Wiktorem Woroszylskim i Bohdanem 
Butenką, w wyjątkowy sposób pozwala tkać powieściowe głosy, a także 
ulotne powiązania między rzeczywistością świata przedstawionego, iluzją 
i umownością.

Typograficzne przestrzenie tekstu Cyryla znaczą dystans od dziecka do do-
rosłego i z powrotem. Tkanina wzajemnych zależności bohaterów, w ramach 
której każda z nitek pozostaje mimo wszystko wyraźnie odrębna, stanowi 
niebanalne tło dla rozważań o sztuce, nauce, charakterze i rewolucji; a także 
entropii przeciwstawianej upartemu ludzkiemu działaniu.

Można dostrzec w Cyrylu wczesną realizację elementów postmoderni-
stycznej dziecięcej książki obrazkowej. Warto jednak podczas lektury nie 
tracić z oczu kontekstu historycznego umocowania autora: „pryszczatego”, 
który stał się rewizjonistą, a po drodze nigdy nie stracił swojej wiary w lite-
raturę. Proponowane przeze mnie ramy odczytania powieści są być może 
trochę na wyrost w stosunku do książki dla dzieci, w moim odczuciu jednak 
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uzasadnione zostają właśnie kontekstem, ponieważ mimo wszystko trudno 
stwierdzić, że Woroszylski był postmodernistą.

Typo-grafia
W próbie zrozumienia znaczenia typografii w Cyrylu chciałabym wyjść od źró-
dłosłowu tego terminu. I tak gr. τύπος (typos) to forma, kształt, znak, odcisk, 
ale też odbicie, a γραφή (graphe) – piszę, rysuję, pismo. Na typografię można 
wobec tego patrzeć jednocześnie jako na zapis i kod reprezentacji. W pewien 
sposób, szczególnie w interesującym mnie przypadku, zapis typograficzny 
staje się dodatkowym filtrem fikcyjności, do pewnego stopnia sam sposób 
zapisu decyduje o uwidocznieniu fikcyjnego charakteru tego, co zapisane. 
Z drugiej strony, ten sam zapis stanowi najbardziej materialny odcisk świata 
przedstawionego, jedyne „prawdziwe życie” tej fikcji.

Jeśli prawdą jest, jak twierdzi wielu teoretyków i praktyków, że nadrzędną 
wartością dobrej typografii jest jej funkcja, to warto odnieść tę uwagę do inte-
resującego mnie wydania. Na najbardziej elementarnym poziomie typografia 
służy skutecznemu przekazaniu komunikatu czytelnikowi1. Wśród funkcji 
typografii książek wyróżnia się: „czytelność: tekst powinno się łatwo czytać; 
organizację: informowanie o strukturze tekstu; nawigację: prowadzenie czy-
telnika po tekście w określonym porządku, tak aby łatwo mu było odnaleźć 
informacje; spójność: stworzenie jednolitej całości”2. Chociaż obecnie nie 
ma co do niej już większych wątpliwości, funkcja współtworzenia znacze-
nia lub oddziaływania na znaczenie rzadko jest wprost definiowana3. Jest 
tak zapewne dlatego, że polega ona zwykle na działaniu sugestii i skojarzeń 
percepcyjnych, które trudne są do jednoznacznego uchwycenia i ulegają 
dynamicznym przekształceniom. Warto jednak wyraźnie podkreślić różnicę 
między funkcją typografii a jej funkcjonalnością. Jak pisze Tomasz Bierkowski, 

„dobra typografia na pierwszym miejscu wykonuje postawione przed nią za-
dania komunikacyjne, natomiast o jej «pięknie» decyduje przede wszystkim 

1 Zob. np. M. Mitchell, S. Wightman, Typografia książki. Podręcznik projektanta, tłum. 
D. Dziewońska, Kraków 2012, s. 16; T. Bierkowski, O typografii, Gdańsk 2008, s. 23–41.

2 M. Mitchell, S. Wightman, Typografia książki…, s. 18.
3 W podręczniku typografii dla projektantów (tamże) działanie znaczeniotwórcze typografii 

pokazane jest raczej wizualnie i stanowi efekt współdziałania praktycznie wszystkich czyn-
ników typograficznych: od fontu, przez światło, po marginesy i kolor, ale przede wszystkim 
w relacji do kontekstu.
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funkcjonalność, która wcale nie musi iść w parze z atrakcyjnością estetyczną”4. 
Jednak dla typografów ta funkcjonalność to często podwójnie rozumiana 
czytelność: legibility i readability. W interesującym mnie przypadku funk-
cja zastosowanej typografii odkleja się od funkcjonalności. Polega raczej 
na przekazaniu ogólnej organizacji powieściowego świata przedstawionego 
i przechodzi w funkcję mimetyczną (mam na myśli mimesis w rozumieniu 
Auerbachowskim). W tym miejscu mogę jednak tylko postawić pytanie o rolę 
typografii w procesie mimesis, szczególnie w ramach zabiegów, które, jak za 
chwilę zobaczymy, rozszczelniają konwencje i znaczenia.

Forma Cyryla
Bardzo trudno rozpatrywać typografię Cyryla z perspektywy tradycyjnych 
reguł sztuki projektowania książki. Pryzmat siatek modułowych, jednostek 
miar, regularnego światła, symetrii wydaje się nie znajdować tu zastosowania. 
Przy jednolitym porządku typograficznym liczy się regularność, wierność za-
sadom powołanym na potrzeby wydania. W takiej sytuacji w pierwszej chwili 
dociera do odbiorcy komunikat zawarty w stylu typograficznym – odwołując 
się do znanych konwencji, „ustawia” odbiór i od tego momentu pozostaje 
dyskretnie przezroczysty. W Cyrylu mamy do czynienia z niepokornością 
w tym obszarze – sam poziom projektu typograficznego książki prowokuje 
nieustanną czujność czytelnika. 

Nie jest jednak tak, że projekt typograficzny Cyryla nie posiada elemen-
tów stałych. Akcja rozwija się zgodnie z rytmem rozdziałów. Tytuły i nu-
mery rozdziałów dają pozór porządku. Złożone powiększonym drukiem 
maszynowym są jednak krzywe, rozmazane, wciąż w innym obramowaniu. 
Podobnie jest na innych poziomach struktury książki: każdy z rozdziałów 
zaczyna się od inicjału, ale jest on za każdym razem właściwy stylowi, od 
którego dany rozdział się zaczyna, tylko okazjonalnie pojawia się paginacja 
stron. Michał Zając i Anita Wincencjusz-Patyna podkreślają rolę Butenki jako 
współautora-ilustratora, który w przeważającej części swoich prac prowadzi 
grę z porządkiem i strukturą książki, wprowadzając „nietypowe, przekorne 
w stosunku do standardów edytorskich pomysły”5. 

4 T. Bierkowski, O typografii…, s. 23.
5 M. Zając, Postmodernizm we współczesnych edycjach książek dla dzieci. Rozważania bibliologa, 

[w:] W poszukiwaniu odpowiedniej formy. Rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy 
nad książką, red. M. Komza, E. Jabłońska-Stefanowicz, E. Repuch, Wrocław 2012, s. 81.
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Książka ma w istocie dwóch autorów – tekst tak ściśle zespolony jest 
z warstwą typograficzną, że nie sposób wyobrazić ich sobie osobno. Butenko 
odpowiadał nie tylko za ilustracje, ale też za zintegrowanie strony plastycznej 
z tekstem. Ufundowany na założeniu metafikcyjnym tekst Woroszylskiego 
został „przetłumaczony” na projekt typograficzny. Potwierdzeniem tego wy-
dają się kolejne wydania, w których niemożliwe staje się odejście od wypra-
cowanego przez Woroszylskiego i Butenkę schematu.

Butenkę nazywano „architektem książki”6, co, jak zauważa Wincencjusz-
-Patyna, podkreślać miało

jego konsekwencję w całościowym opracowywaniu woluminu. […] 
Obok ilustracji, okładki, obwoluty, wyklejek zajmuje go układ kolumn 
tekstu, krój, wielkość i kolor czcionki […], pagina, a nawet kolofon 
[…]. Uwagę poświęca stronie tytułowej, spisowi treści, tytułom roz-
działów, podpisom, przerywnikom, winietom i finalikom […]. Nie 
czyni rozróżnienia między stronami reprezentacyjnymi (tytułowe) 
a „zapleczem” książki (strony ze stopką redakcyjną)7.

Dzięki temu właściwie brak takiej części książki, która nie należałaby do sfery 
porządku treściowej organizacji tekstu.

Książka wydana została w twardej oprawie z wyklejką – na początku 
książki występują znaki zapytania na zielonym tle, na końcu ich negatyw. 
Podobnie negatywowe są pierwsza i czwarta strona okładki, z dużym napi-
sem rozmazaną czcionką maszynową i kilkoma skrajnie schematycznymi 
obrazkami. Czcionka wykorzystana na okładce powstała poprzez długotrwałe 
brudzenie i rozregulowywanie maszyny do pisania, a potem fotograficzne 
powiększenie powstałych znaków8.

6 Por. B. Wyrzykowska, Architekt książki – tytuł artykułu, który ukazał się w „Nowych Książ-
kach” (2000, nr 2, s. 31), z kolei Andrzej Ziembicki używa tego określenia w rozmowie 
z Butenką, por. Butenko dixit et pinxit, „Nowe Książki” 1980, nr 24, s. 4, za: A. Wincencjusz-

-Patyna, Pod rządami ilustracji. O twórczości Bohdana Butenki, „Quart” 2007, nr 3, s. 25.
7 A. Wincencjusz-Patyna, Pod rządami…, s. 25, 26. Jak zauważa dalej Wincencjusz-Patyna, 

„niekonwencjonalne pomysły dotyczące typografii udawało mu się forsować dzięki znajo-
mości technicznej strony projektu i wiedzy nabytej w trakcie praktyki dyplomowej odbytej 
w drukarni”, tamże.

8 W audycji Jerzego Sosnowskiego Trójkowy wehikuł czasu Butenko wspominał proces 
powstawania okładki, między innymi to, z jakim niezrozumieniem jego projekt spotkał 
się w drukarni, w której dowiedział się, że zgnębiony retuszer pędzelkiem czyści matrycę 
okładki i poprawia to, co on sam wcześniej zabrudził i poruszył. 
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Wincencjusz-Patyna ocenia, że „w latach 50. propozycje Butenki wyda-
wały się nader śmiałe, rzec by można awangardowe. W sposób zdecydowany 
odbiegały od równie przecież oryginalnych pomysłów innych polskich 
ilustratorów. Syntetyczny, dowcipny rysunek, uruchamiający nieprzebrane 
zasoby wyobraźni został jednak w pełni zaakceptowany przez dzieci. Z my-
ślą o nich był wszak tworzony”9. Co ciekawe, książka spotkała się z bardzo 
złym odbiorem Departamentu Książki ówczesnego Ministerstwa Kultury. 
Podstawowym zarzutem były zbyt duże marginesy, co równoznaczne było 
z oskarżeniem wydawnictwa o niegospodarność i marnotrawstwo papieru. 
Niedługo potem Cyryl otrzymał jednak nagrodę Polskiego Towarzystwa 
Wydawców Książek10.

W książce Cyryl, gdzie jesteś? dominuje rysunek czarno-biały, a raczej atra-
mentowy, jakby kreślony wiecznym piórem. Jest on częściowo schematyczny, 
częściowo będący prostym kolażem. Jak pisze Wincencjusz-Patyna, ilustracji 
Butenki nie da się pomylić z innymi:

Pierwszym skojarzeniem są rysunki dzieci w typowych dla nich „pry-
mitywnych” technikach. […] Zakładają uproszczenie rysunku, re-
zygnację ze szczegółów […] uwypuklanie wybranych cech na rzecz 
szybkiego rozpoznania postaci, przedmiotu, sytuacji; wreszcie zupełny 
brak tła lub jedynie zamarkowanie go linią11.

Butenko projektuje do linii spadu, wyraźnie odczuwany jest też wpływ es-
tetyki komiksowej na jego wyobraźnię graficzną. Jak dodaje badaczka, te 

„ilustracje […] panoszą się w książkach, zacierając rozgraniczenie tekstu od 
ilustracji, często dążąc do proporcji obrazu i słowa znanych nam z komiksu 
[…] często zaczynają się na jednej stronie i kończą na następnej, […] a nawet 

Na poziomie technicznym książka stanowi niemal genialne wykorzystanie siermiężnych 
środków. Butenko opisując możliwości edytorskie Naszej Księgarni, mówił o wysokim 
poziomie artystycznym i problemach związanych z drukarnią: jej przygotowania, ofero-
wanego papieru czy farb. Jak wspomina Butenko, oceniając Cyryla pod względem poligra-
ficznym: „tu jedna strona była lekko niedobita, druga była przetłoczona, tu gdzieś koloru 
brakowało”. Przytacza anegdotę, według której w oczach zagranicznego kolegi wyglądało 
to jak zamierzone niedoróbki, skutkujące efektem „życia” książki. Trójkowy wehikuł czasu, 
audycja J. Sosnowskiego, Program 3 Polskiego Radia, 6 maja 2011, http://www.polskieradio.
pl/9/29/Artykul/363244,Ta-ksiazka-zyje [dostęp: 10 maja 2013].

9 A. Wincencjusz-Patyna, Pod rządami…, s. 25.
10 Trójkowy wehikuł…
11 A. Wincencjusz-Patyna, Pod rządami…, s. 23.
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ciągną się przez kilka kolejnych”12. Ilustracje są związane bezpośrednio z tek-
stem, występują z nim równolegle, uzupełniając się znaczeniowo, na przykład 
kiedy wielka ręka wskazuje nam przedstawianych właśnie bohaterów. Jak 
zauważa badaczka, „siłą sprawczą, a zarazem napędową rysunków Butenki 
jest wszechobecny skrót myślowy”13, który – moim zdaniem – podkreśla, że 
świat przedstawiony jest przestrzenią umowności. Skrótowość stylu wykra-
cza jednak poza graficzną przestrzeń Cyryla, tego samego rodzaju zabiegi 
odnaleźć możemy w warstwie treściowej, o czym mówi wprost powieściowy 
głos odautorski:

Każdą historię opowiedzieć można na różne sposoby. Można powoli, 
bardzo dokładnie, niczego nie opuszczając. Jaka była pogoda, jakie 
meble stały w pokoju i co kto miał w duszy. To bywa ładne i wiele osób 
to lubi. Ale gdybym tak opowiadał, może byłbym w tej chwili doszedł 
do rozlanej botwinki, a może zaledwie do botwinki mającej się rozlać. 
W każdym razie do decyzji Lutka byłoby jeszcze daleko. A przecież 
nam się spieszy: mnie z pisaniem, a wam z czytaniem. To nie znaczy, 
że poprzestajemy na tym, co się dzieje. Czasami potrzebne są i meble, 
i pogoda, i dusza. Ale wtedy jedynie, gdy są potrzebne14.

Mimo zróżnicowań i wyraźnych pęknięć formalnych czytelniczka nie ma 
wrażenia chaosu, całościowo jest to przestrzeń spójna i przekonująca, jakby 
celem rozbicia i fragmentaryzacji porządku typograficznego, ikonograficz-
nego i tekstowego nie była negatywna krytyka rzeczywistości, ale ukazanie 
jej skomplikowania. Służy temu, moim zdaniem, przede wszystkim zaanga-
żowanie różnorodnego arsenału czcionek.

Typologia stylów typograficznych
W książce Cyryl, gdzie jesteś? mamy do czynienia z wieloma równoległy-
mi porządkami typograficznymi. Różne wielkości czcionki maszynowej, 
czcionka imitująca pismo ręczne, stylizacja na czcionkę prasową, czcionki 
w różnych kolorach, różne rodzaje wyróżnienia: kursywa, pogrubienie15. 

12 Tamże, s. 26.
13 Tamże, s. 25.
14 W. Woroszylski, Cyryl, gdzie jesteś?, ilustrował B. Butenko, Warszawa 1962, s. 77, 78.
15 Musimy niestety odsunąć pytanie o czytelność nawiązań do konwencji typograficznych 

dla młodego czytelnika (bez osobnych badań, jest to nieweryfikowalne).
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Odmienne style stanowią sposoby prezentacji tekstu dla poszczególnych 
głosów16.

R e g u l a r n a  z i e l o n a  c z c i o n k a  stanowi główny blok tekstu, zarezer-
wowany dla głównych bohaterów Lutka i Ludki w książce, która tak naprawdę 
pozbawiona jest głównego trzonu tekstu i głównych bohaterów. Bohaterowie 
są główni tylko z nazwy i o tyle, o ile to wokół nich rozbudowana jest sieć 
pozostałych postaci. W ramach tego stylu pojawiają się jednak często całe 
pogrubione partie tekstu, a pewne fragmenty zapisywane są dużo większym 
stopniem pisma. To przede wszystkim przestrzeń dzieci.

Styl należący do tatusia, czyli Profesora Salamandry, wyznacza k u r s y w a 
w   c z a r n y m  k o l o r z e. Konwencjonalnie kursywą oznaczamy zwroty ob-
cojęzyczne, czasem cytaty, czasem emfazę. Można mieć wrażenie, że czcionka 
konotować ma rodzaj uczoności. Kursywa jest pochylona, ale i zaostrzona, 
wychylona w przód. Kusząca jest też interpretacja czcionki o lekkim zabar-
wieniu psychoanalitycznym – kursywa w tym ujęciu może być widziana jako 
inny język, obcy, cudzy, a ojciec byłby pierwotną figurą obcości. Tatuś, mimo 
że na co dzień para się naukami ścisłymi, wraz ze swoją ekspedycją naukową 
trafia do wioski na odludziu, gdzie znajduje się w sytuacji zderzenia światów, 
bez mała jak tradycyjni etnografowie.

Mamusi przyporządkowane są w e r s a l i k i. Nie są to nawet eleganckie 
kapitaliki, żebyśmy nie mieli wątpliwości, że mamusia jest naprawdę wyrazista. 

„Pod stopami mamusi przepływają chmury, [ale] mamusia nie jest boginią, 
tylko stewardessą”17, a wyuczony uśmiech nie schodzi z jej twarzy. Nie jest to 

16 Jak wspominałam wcześniej, szczególne rozplanowanie linii narracyjnych nie pozwalało 
w innych wydaniach tytułu na odejście od matrycy wypracowanej w wersji z 1962 roku. 
Ogólna koncepcja nawiązuje do projektu Butenki, ale w sposób niemal mechaniczny, odarta 
z warstwy artystycznej. W wydaniu z 2004 roku (wydawnictwo Siedmioróg, ilustracje 
Artura Piątka) mamy do czynienia z powieleniem schematu Butenki, ale z wykorzystaniem 
gotowych fontów. Tekst jest jednolity w kolorze, a akapity uporządkowane w tradycyjny 
sposób. We wcześniejszym wydaniu tego samego wydawnictwa (1998, z ilustracjami Jacka 
Skrzydlewskiego) mamy do czynienia z tą samą matrycą typograficzną, z dodatkiem koloru 
i ilustracji, które jednak pochodzą z zupełnie innego porządku niż w wydaniu z 1962 roku, 
są bardzo zborne, mięsiste, mało angażujące wyobraźnię czytelniczki. Smutne jest to, że 
chociaż książka czasowo znajdowała się nawet w kanonie lektur szkolnych dla klasy piątej 
lub szóstej, stanowiąc jedną z nielicznych pozycji, dzięki którym dzieci mogły zetknąć 
się z prądami awangardowego myślenia o książce w literaturze XX wieku, w bibliotekach 
szkolnych oraz lokalnych bibliotekach dla dzieci i młodzieży przeważają te późniejsze 
wydania bez projektu Butenki.

17 W. Woroszylski, Cyryl…, s. 8.
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z pewnością zamierzony efekt, ale z naszej perspektywy wersaliki mamusi są 
szczególnie ironiczne poprzez skojarzenie z krzykiem. Warto mieć w pamięci, że 
obecnie większości osób ten sposób zapisu kojarzy się z podniesionym głosem 
i że jest to porządek wątku narracyjnego należącego do kobiety, lekko rozhiste-
ryzowanej matki. Gdybyśmy mieli poczucie, że doszukiwanie się psychoana-
litycznych możliwości odczytania jest nadużyciem, dobrze jest przypomnieć, 
że mamusia-stewardessa koi niespokojnych pasażerów samolotu, aplikując im 
smoczki. Na końcu zaś to właśnie samolot mamusi ratuje ekspedycję naukową 
tatusia, co tylko potwierdza jej opiekuńczą misję.

Co ważne, rodzice są słyszalni jako dwa odrębne głosy, znajdują się gdzie 
indziej niż dzieci, i są osobno. W ten sposób ich nieobecność jest jakby 
równoległa – każde z nich funkcjonuje w innym porządku, także w innym 
rejestrze tekstu. Warto też zestawić rodzicielskie czcionki: wersaliki są bardziej 
czytelne niż kursywa, ale ich impet na dłuższą metę jest nużący. Tak jakby ich 
przystępność cierpiała na rzecz przypisanej im roli. Po ich finalnym spotkaniu 
dwa głosy ulegają zlaniu w jeden. Są to wersaliki mamusi.

Najbardziej charakterystyczne dla Cyryla jest p i s m o  r ę c z n e , c i e m -
n o g r a n a t o w e , a t r a m e n t o w e, które stanowi głos narratora – odautor-
ski, samoświadomy głos powieści, jej spersonifikowany duch, komentujący 
przebieg akcji, sposób organizacji narracji, możliwość (prawie) dowolnego 
tworzenia porządku fikcji. Nie jest to pisanka kaligraficzna, raczej „forma 
odręczna”18. Nie mamy do czynienia z regularnością, której oczekujemy po 
gotowym zestawie znaków, raczej z przypadkowością, brakiem absolutnej 
alfabetycznej powtarzalności i różnicami zapisu w ramach bardzo szeroko po-
myślanej normy. W ramach tego stylu zdarza się na przykład nieprzestrzeganie 
ustalonej wcześniej linii marginesu akapitu, odstępstwo od samodzielnie wy-
znaczonych zasad19. Ma to miejsce akurat w trakcie „objaśniania” czytelnikowi 
problemu interakcji „autora” z bohaterami i niezręczności w komunikowaniu 
im, że są postaciami wymyślonymi. Co ciekawe, rzeczony styl ma ten sam 
kolor i tę samą linię co ilustracje postaci, jakby miał dodatkowo podkreślać, 
że to właśnie ta instancja powołuje je do życia.

Tylko w tym wątku, w uwagach od narratora, występują błędy i skreślenia. 
Ta metanarracja jest niczym głos z offu, ale nie czysty i zdystansowany, to 
tam zdarzają się potknięcia. Pojawiają się właśnie wtedy, kiedy ma miejsce 
bezpośredni komunikat do czytelnika, na granicy różnych porządków. Jest 

18 M. Mitchell, S. Wightman, Typografia książki…, s. 5, 64.
19 W. Woroszylski, Cyryl…, s. 121.
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to trudny moment przejścia, styku między rzeczywistością a literaturą. Zając 
widzi w tym deziluzję20, ja zaś uważam, że to rozszczelnienie tkanki literatury 
ma raczej z nią oswoić i ukazać możliwość aktywnej wobec niej postawy. 
Rodzice są „oddaleni” od dzieci osobnym porządkiem tekstu, ale pojawiający 
się głos odautorski też jest w ciągłym dialogu z czytelnikiem-dzieckiem, co 
także stanowi sygnał dzielącego ich dystansu. Postać autora występuje wo-
bec czytelnika zarówno jako tłumacz świata oraz reguł nim rządzących, jak 
i przewodnik po świecie literatury, jej narzędzi czy możliwości. Ukazuje jej 
umowność, ale zaprasza także do uczestnictwa w tej umowie.

Takie ujęcie sytuacji świata przedstawionego umożliwia podjęcie ob-
szernego spektrum tematów: w warstwie metafikcyjnej czytamy o iluzji, 
umowności, w całości książki o sztuce, nauce i rewolucji. Obrazy kodowa-
ne w tekście pozwalają dostrzegać elementy wykraczające poza horyzont 
dziecięcy. Rysunki, jak już pisałam, na pierwszy rzut oka mieszczą się po 
prostu w stylistyce dziecięcej. Wincencjusz-Patyna pisze jednak o inspira-
cjach Joanem Miró u Butenki, mnie z kolei zarysy postaci (szczególnie te 
z okładki) kojarzą się ze szkicami Franza Kafki21. Podobnie jest w tekście, 
gdzie pojawiają się intertekstualne odwołania i odniesienia do wiedzy czło-
wieka dorosłego, niemożliwe do odczytania przez dziecięcego odbiorcę, jak 
na przykład geometrzy z miasta przysłani do wsi22, wątki donosu23, strach 
przed carem, którego dawno już nie ma24, albo fragment: „ekspedycja na-
ukowa została uwięziona w stodole. Jedyne szczęście, że dach stodoły jest 
dziurawy. Przez dziury wchodzi do środka gwiaździste niebo”25.

Tak jak narracja rozkłada się na wiele wątków, tak bohaterowie dopro-
wadzeni zostają do wniosku, że najpotężniejsza jest e n t r o p i a 26. Mimo 
wszystko jednak „uparte ludzkie działanie” wespół z wyobraźnią27 mogą ją 
przezwyciężać, dlatego ostatecznie funkcjonują one dialektycznie. Chociaż 
walka jest może nierówna, i z góry jedna ze stron skazana jest na porażkę, to 
zyskiem jest dynamicznie tworzony sens, być może ulotny, ale warty podej-
mowania trudu.

20 M. Zając, Postmodernizm…, s. 81.
21 F. Kafka, Dzienniki (1910–1923), tłum. J. Werter, Kraków 1969, wkładka między s. 496, 497.
22 W. Woroszylski, Cyryl…, s. 91.
23 Tamże, s. 131.
24 Tamże, s. 132.
25 Tamże, s. 97.
26 Tamże, s. 256.
27 Tamże, s. 264.
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Zając widzi w Cyrylu wczesną realizację elementów postmodernistycznej 
dziecięcej książki obrazkowej. Wśród cech tego typu publikacji, które poda-
je za Michele Anstey, wymienia „nietradycyjne konstrukcje fabuły, świata 
przedstawionego, bohaterów”, które prowokować mają utarte schematy czy-
tania i patrzenia na książkę, niedookreślenie (skrótowość stylu tak Butenki, 
jak i Woroszylskiego), a także, szczególnie aktualne moim zdaniem wobec 
Cyryla, stwierdzenie o „zastosowaniu niecodziennej narracji, każącej czytel-
nikowi przyjmować punkt widzenia różnych bohaterów (dotyczy to zarówno 
narracji lingwistycznej, jak i ikonicznej)”28. Jeśli chodzi o cechy formalne, 
można zgodzić się z tymi argumentami, ale problem pojawia się w momen-
cie odczytywania stojącego za nim zamierzenia. Zdaniem badacza, „książka 
postmodernistyczna pokazuje nie tylko iluzoryczność samej treści i rujnuje 
możliwe próby dokonania przez czytelnika zawieszenia świadomości rzeczy-
wistości oraz wejścia do świata przedstawionego książki […]. Idzie znacznie 
dalej – obnaża i ujawnia także konstrukcję samego medium, które tę treść 
niesie”29. To, co w mojej opinii przekracza postmodernistyczne odczytanie 
tej powieści, to fakt, że szeroko obecny tam poziom „meta” aplikowany jest 
raczej do rzeczywistości, a nie do samego poziomu literackiego czy to iko-
nicznego, czy tekstualnego, co podkreśla Zając. W obrazkowych książkach 
postmodernistycznych dla dzieci widzi on próby stworzenia „całościowych 
kompozycji metafikcyjnych”, co prowadzi go do stwierdzenia, że mogą być 
one opowieściami „o nieprawdziwości książek dla dzieci”30. Cyryl znajdo-
wałby się jednak, jak się wydaje, na innym biegunie – poprzez ostentacyjną 
fikcyjność pokazuje potrzebę fikcji, potrzebę narracji – zwielokrotnionej, 
wielowątkowej i bez ostatecznych granic, potwierdzając, że każda powieść 
jest zawsze tylko fragmentem31.

28 M. Zając, Postmodernizm…, s. 75.
29 Tamże, s. 82.
30 Tamże, s. 78.
31 Znajduje to swoje potwierdzenie choćby wówczas, gdy autor zwierza się czytelnikowi, iż 

musi się bardzo dyscyplinować, by zakończyć książkę.
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Tkanina głosów

W klasycznej wykładni współczesnej poetyki możemy przeczytać, że „po-
wieść jest kompozycją wątków zwykle o zróżnicowanym układzie, […] bez 
względu na relacje między nimi natura języka pozwala je realizować wyłącz-
nie linearnie”32. Zabieg, który stosują Woroszylski i Butenko, polegający na 
strukturalnym rozróżnieniu wątków odmiennymi porządkami typograficz-
nymi, pozwala zrezygnować z odniesień tekstowych w przejściach między 
równocześnie dziejącymi się wątkami, co skutkuje wyraźną dynamizacją 
fabuły i niemal „filmowym montażem”. Struktura powieści pozwala tkać 
głosy – bez żadnych wypełniaczy. Do kwestii równoległych ścieżek narracji 
w pewnym momencie narrator odnosi się wprost: 

Można też opowiadać tak: najpierw jedno od początku do końca, a póź-
niej dopiero drugie i trzecie. Ale jedno jest związane z drugim, a drugie 
z trzecim. I dzieje się jednocześnie. Opowiadam wszystko od razu. Ktoś 
twierdzi, że w tym się trudno połapać. Przesada. Trochę dobrej woli na 
początku, a potem już wszyscy się przyzwyczają i dojdą do wniosku, 
że tak jest nawet wygodniej33.

W powieści pojawia się wiele głosów, ale i ta wielość jest jedynie wycinkiem, 
w jednym z pierwszych rozdziałów czytamy, że:

Wszystko dzieje się w Głównym Mieście na Głównej Ulicy. Stoi na niej 
Główny Dom. W Głównym Domu mieszkają Główni Bohaterowie. 
Naturalnie, ktoś może uważać, że Główna Ulica leży zupełnie gdzie 
indziej, Głównego Domu nie ma, a Głównym Bohaterem jest on sam. 
Ze swojego punktu widzenia może mieć rację34.

Konstrukcję Cyryla chciałabym widzieć jako specyficznie rozumianą polifo-
niczność. Narracja powieści stanowi wiązkę głosów, to właśnie ich mnogość 
czyni ją silniejszą i ona sama stanowi znaczący element świata przedsta-
wionego35.

32 A. Kulawik, Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Kraków 1997, s. 348.
33 W. Woroszylski, Cyryl…, s. 79, 80.
34 Tamże, s. 13.
35 Typografia w Cyrylu służy nieustannemu eksponowaniu sytuacji narracyjnej, ale typogra-

ficznie ukazana tkanina głosów stanowi także sposób pokazania materialnej odrębności, 
„brzmienia” głosów bez dźwięku.
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Mimo że używam terminu polifoniczność dość nieortodoksyjnie, warto 
odnieść się do autora kategorii powieści wielogłosowej, Michaiła Bachtina, 
którego ujęcia teoretyczne przypisywały literaturze „kluczową rolę w ro-
zumieniu mechanizmów kultury i komunikacji społecznej”36. Podstawową 
zasadą filozofii Bachtina – bo tak według badaczy należy rozumieć jego 
całościową propozycję37 – stało się przeświadczenie, że „nic w świecie 
nie istnieje samo w sobie i  jakiekolwiek próby ustanowienia autonomii 
(bytowej, poznawczej, moralnej i estetycznej) są iluzją”38. To założenie 
leży także u podstaw polifoniczności. W powieści wielogłosowej „głosy 
poszczególnych postaci powieści, które charakteryzują się odmiennymi 
światopoglądami, istnieją samodzielnie, wchodzą ze sobą w rozmaite relacje 
polemiczne i nie są podporządkowane nadrzędnej świadomości autora”39. 
Polifoniczność Bachtinowska nie jest kategorią „ściśle tekstową (kompo-
zycyjną), lecz filozoficzną”40.

Odniesienie do Bachtina jest o tyle interesujące, że dla rosyjskiego filo-
zofa badanie tej formy powieści stanowiło zarazem akt polityczny. Różno-
języczność Bachtina „stała się nie tylko kategorią teoretycznoliteracką, lecz 
także narzędziem ostrej, choć niebezpośredniej krytyki ideologicznej”41. Jej 
głównym przedmiotem był język władzy, który „z zasady zmierza do jedno-
głosowości i ostatecznego zadekretowania znaczeń”, dlatego „uznanie wielo-
głosowości za element decydujący o żywotności kultury jest gestem krytycz-
nym wobec wszelkiej władzy kontrolującej komunikacyjne obiegi”42. Losy 
Bachtina i Woroszylskiego są oczywiście niewspółmierne, jednak wspólny 
im jest, jak się wydaje, finalny ogląd kultury i rzeczywistości, w którym nad-
rzędną wartością staje się pluralizm „głosów” i w którym prawda musi mieć 
charakter dialogowy43. 

36 A. Burzyńska, M. P. Markowski, Teorie literatury XX wieku. Podręcznik, Kraków 2006, s. 156.
37 Markowski podkreśla, że projekt literaturoznawczy Bachtina był jednocześnie projektem 

filozoficznym, tamże.
38 Tamże.
39 Tamże, s. 160.
40 Tamże.
41 Tamże, s. 157.
42 Tamże.
43 M. Bachtin, Problemy poetyki Dostojewskiego, tłum. N. Modzelewska, Warszawa 1970, 

s. 169.
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Potrzeba fikcji

Cyryl mówi wprost o potrzebie fikcji – fikcji jako rzeczywistej przestrzeni 
nierzeczywistości. Typografia, która jest niejednorodna, która stale wytrąca 
ze spójnego śledzenia biegu zdarzeń i czasu, ukazuje jednocześnie niejedno-
rodność rzeczywistości, ale także fizyczność samego tekstu – pracuje nad tym, 
żeby nie zaniechać, ani na chwilę nie utracić perspektywy swojej fikcyjności. 
Narrator uczy czytelniczkę umowności świata przedstawionego:

W książce jest trochę tak jak w zabawie. Umawiamy się: ja będę sze-
ryfem, a ty kowbojem. A po jakimś czasie zmieniamy umowę: ja będę 
kowbojem, a ty szeryfem. Teraz pod tym drzewem jest Biegun Północ-
ny. A po chwili umawiamy się: tu jest Sahara. Takie umowy są ważne 
nie tylko w zabawie, ale i w teatrze, i w kinie, i we wszelkiej sztuce44.

Mamy do czynienia z rozszczelnieniem rzeczywistości i ukazaniem współza-
leżności elementów „fikcyjnych” i „rzeczywistych” – twardych, materialnych. 
Fikcja traktowana jest tutaj na poważnie – jako istotny sposób samorozumie-
nia, a także jako ważne spoiwo wspólnoty i porozumienia.

Fikcja jest z jednej strony nieuchronna, ale jest też potrzebna. Nie da się 
jej usunąć z przestrzeni literatury, stanowi bowiem jej fundament. Zwykle 
usuwa się ten fakt w cień, a tradycyjnie za skuteczne dzieło uznaje się to, które 
pozwala o tym zapomnieć. Co więcej, nie da się usunąć fikcji z przestrzeni 
życia społecznego, nawet na elementarnym poziomie, na przykład w ramach 
stereotypizacji jako poznawczego i porządkującego aspektu myślenia. Nie jest 
jednak tak, że fikcja nie podlega tworzeniu lub modelowaniu. Jeśli ma być 
płaszczyzną komunikacji i narzędziem samorozumienia, to warto podejmo-
wać próbę wpływania na znaczenia, jakimi będzie operować.

Ważna jest dla mnie perspektywa, której dostarcza w tej kwestii antro-
pologia literatury. Uznaje ona, jak pisze Michał Paweł Markowski, że „tym, 
co określa stanowisko człowieka w świecie jest jego fikcjotwórstwo”45. To 
rozumienie fikcji (w tym wypadku literackiej, choć stwierdzenie to można 
rozszerzyć na fikcje – czyli „mediacyjne struktury wyobraźni”46 – w wymiarze 
społecznym) postrzega ją jako coś zamiast wiedzy i zamiast doświadcze-
nia, albo coś, co umożliwia poszerzanie wiedzy i doświadczenia o to, co im 

44 W. Woroszylski, Cyryl…, s. 152, 153.
45 M. P. Markowski, Antropologia i literatura, „Teksty Drugie” 2007, nr 6, s. 29.
46 Tamże.
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nieodstępne: „człowiek, poza tym, że stara się wyjaśnić to, co niezrozumiałe 
(tak powstaje wiedza), intensywnie stara się odkryć, czy może zaprojektować 
dla siebie miejsce w nieprzychylnym świecie, tworząc go – za pomocą fikcji 
właśnie – na swoją miarę”47. Jak pisze Markowski, fikcja jest interpretacją, 
a będąca efektem fikcjotwórstwa literatura może być widziana jako egzysten-
cja, czyli „strefa pośrednia między nagim życiem i wiedzą konceptualną”48. 
Nagie życie bowiem pozbawione jest sensu, natomiast wiedza utrwala sens 
i ujednoznacznia go. Wiedza jest tu więc postrzegana jak każda inna władza 
w rozumieniu Bachtinowskim. Podobny wątek możemy odnaleźć u samego 
Woroszylskiego w zbiorze mikroopowiadań Okrutna gwiazda:

Przecież dawno już wiem, że ten świat jest nierzeczywisty, chimerycz-
ny, urojony od początku do końca. Ale żyję w nim, poddaję się jego 
prawom, noszę jego legitymację w kieszeni. Dlaczego nie porzucę tej 
papierowej fikcji, nie zanurzę się po gardło w świecie rzeczywistym, 
pachnącym ziemią, krwią, kobietami i wiatrem? Ciągle wierzę, że to 
się stanie, i tłumię przeczucie, że świat rzeczywisty jest jeszcze potwor-
niejszy od urojonego49.

W rozmowie z Jackiem Trznadlem z 1981 roku, która ukazała się w głośnej 
książce Hańba domowa (szukającej odpowiedzi na pytanie o przyczyny akcesu 
intelektualistów do nowego, powojennego porządku), Woroszylski mówi 
wprost, że odczuwa brak „wspólnego języka z samym sobą” z okresu młodości. 
Sama możliwość takiego gwałtownego zerwania ze swoimi poglądami, takiej 
osobistej nietożsamości budzi jego szczere zdziwienie50. Pierwszy entuzjazm 
wobec komunizmu, jeszcze z okresu okupacyjnego, był w jego odczuciu 
stworzony „przez fikcję, bo przez literaturę”51, co jednak nie jest przez niego 
wartościowane zdecydowanie negatywnie, bowiem w komunizmie widzi 

„formę przeżywania swojej młodości”52. Aktualne jest to także wobec póź-
niejszych lat, już po wojnie, kiedy w atmosferze patosu ludzie odrywali się 
od rzeczywistości. Jak mówił pisarz: „nie żyliśmy właściwie jakimś życiem 

47 Tamże, s. 30.
48 Tamże, s. 32.
49 W. Woroszylski, Okrutna gwiazda, cyt. za: A. Bikont, J. Szczęsna, Lawina i kamienie. Pisarze 

wobec komunizmu, Warszawa 2006, s. 304.
50 J. Trznadel, Hańba domowa. Rozmowy z pisarzami, Warszawa–Komorów 2006, s. 132.
51 Tamże, s. 132.
52 Tamże, s. 133.
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realnym”, „my żyliśmy w literaturze”53. Odnoszę wrażenie, że fikcja funk-
cjonuje dla Woroszylskiego nie tyle jako kategoria porządku literatury, ale 
sposobu doświadczania rzeczywistości – z jednej strony ułudy, pewnej optyki 
widzenia (w tym momencie dla patrzących przezroczystej) – z drugiej jednak, 
jako rodzaj umowności tworzenia rzeczywistości, a zarazem potencjał jej 
zmiany. Ta fikcja miała siłę tworzenia rzeczywistych emocji, które były szcze-
re i stanowiły impuls do działania. Żadna z tych płaszczyzn: fikcja, „twarda 
rzeczywistość”, ale też sfera wiedzy, nie jest absolutnie determinująca, nie 
ma radykalnie przeważającego charakteru, choć każda z nich ma znaczenie.

Powstanie Cyryla nie datuje się jeszcze na okres po zupełnym zerwaniu 
pisarza z komunizmem – Woroszylski wystąpił (a raczej został usunięty 
w związku ze sprawą Kołakowskiego) z Partii w 1966 roku – ale już po po-
bycie w ZSRR i szczególnie po 1956 roku, kiedy był świadkiem stłumienia 
rewolucji węgierskiej, które to doświadczenia pozwoliły mu też skorygować 
swoje widzenie tego, co się działo w Polsce. Woroszylski jest już wtedy na 
pewno idealistą rozczarowanym. Jak się wydaje, dla pisarza jest to moment, 
kiedy jasne staje się, że opcja jednego głosu jest opcją najgorszą z możliwych, 
niezależnie, co ten głos miałby mówić. Oficjalnie nie wystąpił jeszcze z Partii, 
ale dokonała się radykalna deziluzja i już wie, że mimo szczerej wiary w ideę, 
jej izolacja od innych perspektyw skończy się dla niej samej jak najgorzej.

Przekształceniu ulega sposób, w jaki pisarz postrzega rolę twórczości – jej 
służebność wobec idei zostaje odrzucona na rzecz podkreślenia jej autono-
micznej siły. Sztuka nawet w obrębie samej powieści ma moc odkształcania 
rzeczywistości. Jeden z bohaterów, malarz Florek, aby przekonać swoich 
przeciwników ideowych, maluje na ich oczach portret żony – zwielokrotnio-
nej, a „żywa Elżbieta-Elwira-Ernestyna, jak na obrazie, dziesięć ma głów, po 
dwadzieścia i rąk, i nóg, a nogi niektóre obute, niektóre nie”54. W tej scenie 
ukazana jest bardzo dosłownie zwrotność mechanizmu mimetycznego. Cyryl, 
gdzie jesteś? zdaje się więc prezentować dość prostą, ale – chciałabym wierzyć – 
niebanalną wizję, która wygląda następująco: jeśli w sposób nieunikniony 
tworzymy fikcje – i to one składają się na świat przedstawiony i rzutują na 
świat rzeczywisty – to ważne jest, żeby stwarzana przestrzeń była przestrzenią 
otwarcia, próbą znalezienia sposobu na dopuszczenie do głosu każdego z jego 
jednostkową racją i opowieścią.

53 Tamże, s. 136.
54 W. Woroszylski, Cyryl…, s. 214, 215.
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Cyryl będąc książką o tworzeniu i czytaniu książki, dowartościowuje 
jednocześnie działanie. Podejmowanie działania i wytrwałość ważna okazuje 
się nawet dla fikcyjnych bohaterów, ocala ich świat – świat przedstawiony, 
zagrożony na chwilę nicością, oddaną później w postaci czarnej strony – ale 
także ocala świat jako przestrzeń ich wspólnego bycia, o którą trzeba nie-
ustannie dbać.

Powieść Woroszylskiego i Butenki buduje przestrzeń między różnymi gło-
sami – między dzieckiem a dorosłym, między czytelnikiem a autorem – dając 
im wybrzmieć. Pokazuje jak typografia może być polityczna, w rozumieniu 
umożliwiania dywersyfikacji głosów; jak może być też na swój sposób peda-
gogiczna, uczyć o możliwych sposobach mówienia, różnych stopniach powagi, 
umowności (a więc odpowiedzialności) relacji między ludźmi – ostatecznie 
każdy z użytych w Cyrylu porządków typograficznych jednakowo zaświad-
cza o fikcyjności i przykłada się do prawdy całości. Podobnie jak zupełnie 
abstrakcyjny, piękny wątek milicjantów przeszukujących w bibliotece kolejne 
litery od wewnątrz w poszukiwaniu chłopca – namiętnego czytelnika pism 
wszelakich. Jak możemy się domyślać – bezskutecznie.
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Cyryl, gdzie jesteś? (1962), an avant-garde for its time in a way, intermingles the levels 
of content and typographic design, which serves as an important medium of meaning. 
Proposed interpretation refers to the category of Bakhtinian polyphonic novel and to 
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situation of the author – Wiktor Woroszylski.
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absolwentka Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, wyróżniona 
w XVII Konkursie im. Jana Józefa Lipskiego (2012) za pracę magisterską pod tytu-
łem Gruźlica Franza Kafki. Choroba jako nowoczesne doświadczenie cielesności.
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„Noted down and remembered”. Imiona i nazywanie 
w powieści Toni Morrison Song of Solomon

Elżbieta Binczycka
Uniwersytet Jagielloński

Po odebraniu w 1993 roku z rąk Szwedzkiej Akademii Literackiej Nagrody 
Nobla Toni Morrison wygłosiła odczyt rozpoczynający się od słów: „Once 
upon a time there was an old woman. Blind but wise… Or was it an old man? 
A guru, perhaps. Or a griot soothing restless children. I have heard this story, 
or one exactly like it, in the lore of several cultures. Once upon a time there 
was an old woman. Blind. Wise”1.

Opowieść o starej, niewidomej kobiecie przytoczona przez autorkę Umi-
łowanej w przemówieniu noblowskim, mimo iż sprawia wrażenie prostej 
historii, jest dla Morrison punktem wyjścia do rozważań o jednej z kluczo-
wych dla jej twórczości kwestii: roli języka w kreowaniu świata.

Zainteresowanie kreacyjną mocą słowa uwidacznia się również w po-
wieści Song of Solomon, która stanie się głównym przedmiotem mojej re-
fleksji w niniejszym artykule. Stara, niewidoma kobieta, o której opowiada 
w swoim odczycie Morrison, postawiona zostaje przez młodych ludzi, którzy 
do niej przychodzą, przed swego rodzaju zagadką. „Their plan is simple: 

1 T. Morrison, Nobel Lecture, [w:] Nobel Lectures, Literature 1991–1995, red. S. Allen, Singapore 
1997, http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1993/morrison-lecture.
html [dostęp: 18 stycznia 2014].
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they enter her house and ask the one question the answer to which rides 
solely on her difference from them, a difference they regard as a profound 
disability: her blindness. They stand before her, and one of them says, «Old 
woman, I hold in my hand a bird. Tell me whether it is living or dead»”2.

Wszystko wydaje się być rodzajem okrutnego żartu ze zniedołężniałej 
staruszki. Chłopcy chcą ją, być może, wyśmiać albo poniżyć i zupełnie nie 
spodziewają się odpowiedzi, którą za chwilę usłyszą – odpowiedzi prostej, 
acz przemyślanej: „I don’t know whether the bird you are holding is dead or 
alive, but what I do know is that it is in your hands. It is in your hands”3. Jeśli 
ptak jest martwy, oznacza to, że znaleźli go martwego albo, że został przez 
nich zabity. Jeśli natomiast jest żywy – od nich zależy, czy będzie dalej żył. 

„It is in your hands” – mówi kobieta: jest w waszych rękach. Zarówno sam 
ptak, jak i jego los.

Po przytoczeniu tej krótkiej historii Morrison postanawia odczytać opo-
wieść o niewidomej staruszce jako narrację o języku, odpowiedź na pytanie, 
czym może być i co tak naprawdę można z nim zrobić. Stara kobieta jest 
tutaj pisarką, która myśli o języku trochę jak o systemie, trochę jak o żywym 
stworzeniu, ale przede wszystkim jak o działaniu niosącym z sobą konse-
kwencje: „So I choose to read the bird as language and the woman as a prac-
ticed writer. She is worried about how the language she dreams in, given to 
her at birth, is handled, put into service, even withheld from her for certain 
nefarious purposes. Being a writer she thinks of language partly as a system, 
partly as a living thing over which one has control, but mostly as agency – as 
an act with consequences”4. Stara kobieta zachowuje dystans, tak naprawdę 
nie odpowiada na zadane jej pytanie. Sytuacja jest więc patowa, dopóki nie 
rozpocznie się dialog. To on niesie z sobą największą wartość, prowadzi do 
zrozumienia. Wielość języków nie jest dla Morrison problemem, ich za-
mknięcie, skostnienie – tak. Śmierć języka następuje nie tylko w następstwie 
zaprzestania jego używania, ale także w momencie, gdy staje się on językiem 
opresji, wykluczenia, dominacji, zamkniętym w jednej mono-narracji, dającej 
tylko złudzenie spójności i harmonii. Fałszywy język mediów, sztuczny język 
nauki, sztywny język uniwersytetu, każdy z nich nie tylko reprezentuje prze-
moc, ale sam jest przemocą. Język żywy to język dialogu, przychylny różnym 
spojrzeniom, otwarty na wiele perspektyw, pełen znaczeń.

2 Tamże.
3 Tamże. 
4 Tamże.
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Poza refleksją dotyczącą języka, wartości wielogłosowości i dialogu, dzięki 
noblowskiemu odczytowi Morrison zyskujemy nowe spojrzenie na sposób 
konstruowania przez nią narracji, w których dobór słów i użycie języka od-
grywają bardzo dużą rolę. Autorka Umiłowanej kreuje język swoich postaci 
bardzo umiejętnie, co czyni jej książki w zasadzie nieprzetłumaczalnymi: 
śledząc użyte frazy, dobór słów, czytelnik zdobywa dodatkowe informacje 
na temat poszczególnych postaci – rozpoznaje ich status społeczny, wiek, 
pochodzenie, nawet kolor skóry. 

Song of Solomon 
Wielowątkowość i różnorodność perspektyw czyni teksty Morrison wie-
logłosowymi i wielowymiarowymi. Song of Solomon, dostępna polskiemu 
czytelnikowi w przekładzie Zofii Uhrynowskiej-Hanasz jako Pieśń Salo-
monowa, jest właśnie taką powieścią. Oś fabuły skupia się wokół bohatera 
o imieniu Milkman Dead. Pochodzi on z zamożnej, czarnoskórej rodziny, 
jego ojciec jest szanowanym właścicielem kilku nieruchomości. W toku 
powieści Milkman zapragnie odkryć swoje korzenie, odbędzie też po-
dróż na południe, która zmieni jego życie oraz postrzeganie świata i sie-
bie. Szczególnie ważna w powieści, podobnie jak w pozostałym dorobku 
twórczym Morrison, jest tradycja biblijna oraz tradycja afroamerykańska 
i afrykańska, nieustannie się ze sobą przeplatające. Napięcie pomiędzy 
sensem biblijnym i afroamerykańskim widać w całej Song of Solomon, 
gdzie motywy zaczerpnięte z Pisma Świętego nie stanowią tylko i wyłącznie 
odwołań do Biblii. 

Sam tytuł powieści przywodzi na myśl oczywiste skojarzenie z Pieśnią nad 
Pieśniami, ale jej fabuła nie wskazuje na to bezpośrednio, bo tytułowa „pieśń 
salomonowa” to ludowa piosenka-wyliczanka (nursery rhyme), w tekście 
której Milkman odkrywa historię swojej rodziny i swojego przodka o imieniu 
Shalimar-Salomon. 

Najistotniejszym bodaj afroamerykańskim motywem w Song of Solomon 
jest odwołanie do mitu „Flying Africans”, będącego opowieścią (obecną tak-
że w twórczości innych pisarzy i widoczną wyraźnie w muzyce, zwłaszcza 
w negro spirituals) mówiącą o niewolnikach, którzy przemienili się w ptaki 
i wrócili do domu, do Afryki. Historia bardzo podobna do historii Ikara, ale 
jednak nie do końca z nią tożsama. W dotyczącym tej powieści wywiadzie 
z Morrison, którego udzieliła ona w 1981 roku magazynowi „New Republic”, 
bardzo wyraźnie podkreślona została różnica pomiędzy użytym przez autorkę 
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Umiłowanej mitem a opowieścią znaną powszechnie z greckiej mitologii: „If 
it means Icarus to some readers, fine; I want to take credit for that. But my 
meaning is specific: it is about black people who could fly. That was always 
part of the folklore of my life; flying was one of our gifts. I don’t care how 
silly it may seem. It is everywhere – people used to talk about it, it’s in the 
spirituals and gospels”5.

Podstawowa różnica pomiędzy mitem ikaryjskim a mitem Flying Africans 
polega na tym, że grecka opowieść jest skostniała; czytamy ją tak, jak czyta się 
fikcję. Narracja Flying Africans jest prawdziwa, wierzy się, że te wydarzenia 
miały miejsce naprawdę – a to podstawowa różnica. 

Imiona i nazywanie
Bez wahania można powiedzieć, iż niemal wszystkie imiona w powieści Song 
of Solomon to imiona znaczące. Głównym bohaterem jest Milkman Dead – 
Mleczarz Nieboszczyk. W jego rodzinie najstarszy syn nazywany jest po ojcu: 
prawdziwe imię Milkmana to Macon, „Milkman” stanowi tylko przezwisko 
wymyślone prze sąsiada, który przez przypadek odkrył, iż był on karmiony 
piersią o wiele dłużej niż jest to przyjęte. Podczas gdy imię męskie przechodzi 
zawsze z ojca na syna, imiona kobiet w rodzinie Dead wybierane są zawsze 
z Biblii. Dziadek głównego bohatera wybrał tak imię dla swojej córki, Piłat 
(Pilate). W języku angielskim czyta się je jako /paɪlət/ – podobnie jak słowo 

„pilot”, co jest znamienne w kontekście wspomnianego przeze mnie wcześniej 
mitu Flying Africans, będącego jednym z głównych motywów powieści, i fak-
tu, iż to właśnie ta bohaterka staje się duchową przewodniczką Milkmana. 

Matka Mleczarza również nosi w powieści biblijne imię Ruth, zaś jej pa-
nieńskie nazwisko brzmi „Foster”. Jej relacja z synem jest mocno zaburzona, 
dlatego badacze twórczości Morrison chętnie zwracają uwagę na jej nazwisko: 

„foster paretnts” to w języku angielskim rodzina zastępcza. Ruth nie jest dla 
Milkmana prawdziwą matką, więc miejsce to może zająć Piłat, będąca jego 
ciotką – siostrą ojca.

Pozostałe ważne w powieści kobiety również mają biblijne imiona. Obok 
Ruth i Piłat spotykamy tu Magdalenę, Hagar, Rebę i First Corynthians czyli 

„Pierwszy List Do Koryntian”. Ostatnie z tych imion jest szczególnie ciekawe, 
ponieważ odnosi się do listu Świętego Pawła, z którego pochodzi słynny Hymn 

5 T. LeClair, The Language Must Not Sweat: A Conversation with Toni Morrison, [w:] Conver-
sations with Toni Morrison, red. D. K. Taylor-Guthrie, Mississippi 1994, s 122. 
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o miłości i koresponduje tym samym z tytułem powieści – Song of Solomon 
to Pieśń nad Pieśniami; jej tematem jest miłość. To właśnie miłość, co jednak 
nie jest na pierwszy rzut oka takie oczywiste, stanowi także kolejny bardzo 
ważny motyw tej powieści. 

Na tle imion biblijnych uwagę zwraca tajemnicza postać o greckim imie-
niu Circe, którą spotka Milkman, tropiąc ślady swojej rodziny. Imię to 
nosi jedna z bohaterek Odysei, co jest znamienne, ponieważ fabułę Song of 
Solomon kształtuje motyw podróży i powrotu. Motyw ten jest odwołaniem 
do podróży niewolników z Afryki, podróży z północy na plantacje, gdy 
zakazano już transatlantyckiego handlu niewolnikami. W tekście mamy do 
czynienia także z podróżą dziadka Milkmana na północ i jego samego na 
południe. Ta ostatnia podróż organizuje treść powieści na jej poziomie fa-
bularnym i jest równocześnie symbolicznym powrotem bohatera do korzeni. 
Obok niego możemy mówić również o motywie symbolicznego powrotu do 
Afryki i powrotu do domu w odwołaniu do mitu Flying Africans. 

Mimo to, w świetle zacytowanej przeze mnie wcześniej wypowiedzi Morri-
son dotyczącej różnicy między mitem o Ikarze a mitem Flying Africans, wybór 
greckiego imienia dla jednej z bohaterek, którą Milkman spotyka na swojej 
drodze, wydaje się pewną niekonsekwencją. Circe koresponduje z postacią 
Piłat – jest akuszerką, a przy tym wiedźmą. Z fabuły wynika, że jest bardzo 
stara, przyjęła na świat kilka pokoleń dzieci w rodzinie Macona. Co ciekawe, na 
jej widok Milkman reaguje erekcją, mimo iż jest ona starą, zgrzybiałą kobietą. 
W scenie tej, co znamienne dla prozy Morrison, nic nie jest jednak bez znaczenia. 

Za takim właśnie wyborem imienia kryje się nawiązanie do antycznych 
przedstawień znanej z Odysei postaci czarodziejki Circe. Kiedy przyjrzymy się 
greckiej sztuce, znajdziemy właściwą odpowiedź: Circe często portretowana 
jest jako osoba o afrykańskim fenotypie, zaś stojący obok niej Odyseusz często 
przedstawiany bywa z penisem we wzwodzie6. Trop ten, na który naprowadza 
nas La Vinia Delois Jennings w swojej książce Toni Morrison and the Idea of 
Africa, świadczy bardzo dobitnie o tym, jak wielką wagę przykłada autorka 
Umiłowanej do najdrobniejszych nawet szczegółów: wybór homeryckiego 
imienia jest tu nieprzypadkowy: umieszcza on podróż Milkmana w kontek-
ście podróży Odyseusza7.

6 Zob. L. V. Delois Jennings, Toni Morrison and The Idea of Africa, New York 2008.
7 Podobnego zabiegu używa Morrison w tytule powieści: Song of Solomon to biblijna Pieśń 

Salomona, Pieśń nad Pieśniami i równocześnie inna-podobna pieśń, pieśń Salomona-
-Shalimara z kart powieści. [przyp. E.B.]
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Kształt imienia

Dziwne, bluźniercze nawet, imię „Piłat” zostało wyszukane przez ojca bo-
haterki w tekście Pisma Świętego – zaznaczył je szpilką i nie chciał wybrać 
innego, nawet kiedy dowiedział się, kto je nosił. W tym miejscu wkraczamy 
w wymiar typograficzny – imię „Pilate” zostało wybrane z powodu kształtu 
składających się na nie liter, ojciec noworodka nie umiał czytać, zobaczywszy 
ciąg znaków nie wiedział więc, co on oznacza. Słowo „Piłat” wydało mu się 
silne, odpowiednie dla nowo narodzonej córki, która sama wydostała się 
z łona zmarłej przy porodzie matki. Później karteczkę ze swoim napisanym, 
czy też raczej odrysowanym z Biblii ręką ojca, imieniem, zamknie kilkuletnia 
Piłat w tabakierze, z której zrobi sobie kolczyk noszony odtąd stale w uchu. 
Gdy jej ojcu odczytano słowo, które wybrał jako imię nowo narodzonej córki, 
nie zmienił zdania, ponieważ prawdziwy sens i znaczenie nie leżały w biblijnej 
konotacji, ale w graficznym przedstawieniu mającym swoje źródło w Piśmie 
Świętym. Nieistotne, kto nosił to imię, ważne, że zostało wybrane ze świętej 
księgi, że sam jego kształt nosi w sobie moc.

To specyficzne podejście bohatera powieści do imienia córki przywołuje 
skojarzenia z tekstem biblisty André LaCocque’a Objawienie objawień, z na-
pisanej wspólnie z Paulem Ricoeurem, książki Myśleć Biblijnie. W tekście 
tym LaCocque analizuje znaczenie słów ehje aszer ehje (przetłumaczonych 
na polski jako „jestem, który jestem”), jakie słyszy Mojżesz z gorejącego 
krzewu w odpowiedzi na jego pytanie o imię Boga. Pytanie to, jak twierdzi 
LaCocque, to pytanie bliskowschodnie, czy raczej „egipskie”, bynajmniej 
nie niewinne, a być może nawet skrycie motywowane chęcią zawładnięcia 

„nieznanym imieniem potęgi” Boga, którym później można byłoby posłu-
żyć się do ochrony przed nieszczęściem. W wersecie 13 Mojżesz obawia się, 
że nie będzie znał odpowiedzi, gdy Izraelici zapytają, kto go posyła: „ma 
szemo”– „Jakie jest jego imię?”. To ostatnie tylko pozornie jest pytaniem 
neutralnym, będąc tak naprawdę pytaniem o  z n a c z e n i e  imienia Boga; 
o tajemnicę w nim zawartą. Zdaniem LaCocque’a paronomazja ehje aszer ehje 
dzięki swojej nieprecyzyjności i okrężnemu znaczeniu zagradza drogę sensom 
magicznym, a jednocześnie wskazuje na to, że Bóg ma jakieś imię, a więc 
jest osobowy i można wzywać Go, odwoływać się do Jego imienia, modlić 
się, mówiąc „Ty”8. Imię jest tutaj sprawą wielkiej wagi, poznanie go niesie 

8 Por. A. LaCocque, P. Ricoeur, Myśleć biblijnie, tłum. E. Mukoid, M. Tarnowska, Kraków 
2004. 
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z sobą poważne konsekwencje. Podobna sytuacja ma miejsce w wierzeniach 
tradycyjnych (także afrykańskich): znać czyjeś imię to mieć nad nim władzę; 
często więc prawdziwe, na przykład nadane przy inicjacji, imię danej osoby 
znane jest tylko wąskiemu gronu i nie jest używane, zaś rodzina zwraca się 
do niej za pomocą przydomku, przezwiska.

W myśli afrykańskiej słowo może mieć kolosalne znaczenie, co widać 
zwłaszcza w religiach afrykańskich ludów Dogonów i Bambara. Język sta-
nowi dla nich wartość religijną, zaś słowo jest odwzorowaniem zasady życia. 
W wierzeniach Dogonów słowo So jest logosem, z którego wyłania się świat, 
praenergią kosmiczną, słowem samego Boga. Pokrewny im lud Bambara 
traktuje w ten sam sposób swoje święte znaki gla. W (niezwykle skompliko-
wanej) kosmologii Dogonów So ma swoją materialną postać, chłonie także 
wodę, aby się ożywić, nie jest bowiem tylko i wyłącznie dźwiękiem, ale przede 
wszystkim kształtem. 

U obu tych ludów istnienie słowa oznacza także istnienie tajnego świętego 
pisma – u Dogonów jest to system składający się z dwudziestu dwu kategorii 
ideograficznych znaków, mających po dwanaście składników, z których każdy 
ma dwadzieścia dwie pary, razem 11 616 znaków. U Bambara występuje nieco 
mniej, bo 266 znaków gla, u Jorubów znaki odu, u Fonów du9.

Toni Morrison i jej bohaterka Piłat, wkładając do kolczyka karteczkę 
ze swoim imieniem – traktują jego pisaną formę w bardzo podobny spo-
sób – jako nośnik pewnej tajemnicy, prawdy. Odniesienie do biblistyczno-

-filozoficznej analizy tekstu Pisma Świętego i treści afrykańskich wierzeń 
są tu jak najbardziej uzasadnione. Imiona dzieci wybierane są w Song of 
Solomon przypadkowo z Biblii nie ze względu na jakąś szczególną łączność 
bohaterów z religią chrześcijańską, ale na przekonanie, że w ten sposób to 
sam Bóg ma jakiś udział w przypisywaniu bohaterom ich imienia. Kształt 
graficzny jest ważny, ponieważ to, co zapisane, nie znika, nie rozwiewa się 
w pamięci. Forma graficzna pozwala uchwycić słowo, utrwala jego znaczenie, 
zaś samo imię ma niezwykłą wagę – zawiera w sobie niezależność, tożsamość, 
wolność; do istnienia nie wystarczy tylko dźwięk, potrzebny jest także zapis.

W toku powieści nad swoim imieniem zastanawia się także Milkman – 
Macon Dead to imię jego pradziada, byłego niewolnika, który miał pochodzić 
z miejscowości Macon, zaś zostawszy wyzwoleńcem, na pytanie urzędnika 
o swojego ojca miał odpowiedzieć, że ten nie żyje – stąd jego imię: Macon Dead. 

9 Więcej na ten temat zob. A. Szyjewski, Religie Czarnej Afryki, Kraków 2005 i M. Griaule, 
tłum. E. Klekot, A. Lebeuf, Bóg wody. Rozmowy z Ogotemmelim, Kęty 2006. 
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Ten właśnie Macon, a później jego syn i wnuk, tak kurczowo trzymali się 
swojego imienia i nazwiska ponieważ otrzymali je po wyzwoleniu z niewol-
nictwa (znów: przypadkiem, a więc może za sprawą jakiejś wyższej siły, tej 
samej, która każe wybierać niepiśmiennemu ojcu takie a nie inne imiona 
z Biblii) „jako pierwsze, które zostało zapisane, a tym samym stanowiło po-
twierdzenie ich istnienia jako ludzi, co widać wprost w przytoczonej przez 
narratora myśli samego Milkmana:

The Algonquins had named the territory he lived in Great Water, michi 
gami. How many dead lives and fading memories were buried in and 
beneath the names of the places in this country. Under the recorded 
names were other names, just as “Macon Dead,” recorded for all time 
in some dusty file, hid from view the real names of people, places, and 
things. Names that had meaning. No wonder Pilate put hers in her ear. 
When you know your name, you should hang on to it, for unless it is 
noted down and remembered, it will die when you do10.

Na początku niniejszego szkicu nie bez przyczyny nawiązałam do noblow-
skiego odczytu Toni Morrison, Song of Solomon jest bowiem powieścią, do 
której odwołał się w swoim wystąpieniu sekretarz Akademii, profesor Sture 
Allen, w uzasadnieniu werdyktu Komitetu Noblowskiego. W swoim odczycie 
Morrison odnosi się również do biblijnej historii budowy wieży Babel. Stary 
Testament mówi, iż nadzieję na wzniesienie wieży dawał tylko jeden monoli-
tyczny język, który pomógłby ukończyć budowę i sięgnąć nieba, zaś zbyt wiele 
języków doprowadziło do jej upadku. Jedna, spójna narracja waloryzowana 
jest tu pozytywnie, wiele narracji, wiele punktów widzenia, sposobów przed-
stawienia, odczuć, emocji, oznacza tylko bezsensowny chaos. Przeplatając 
tradycję biblijną i myśl afrykańską i afroamerykańską daje Morrison w Song 
of Solomon wyraz zupełnie przeciwnemu przekonaniu o wartości i unikato-
wości nowych sensów rodzących się z dialogu i uzupełniania się odmiennych 

10 T. Morrison, Song of Solomon, London 1978, s. 329. Por przekład Zofii Uhrynowskiej-
-Hanasz: „Algonkinowie nazwali krainę, w której mieszkał Wielką Wodą – michi gami. 
Ile zgasłych istnień ludzkich i blaknących wspomnień pogrzebanych jest w nazwach tu-
tejszych miejscowości i pod nimi. Za nazwami oficjalnymi kryją się inne, takie jak Macon 
Dead, utrwalone po wsze czasy w jakiejś zakurzonej kartotece, ukryte dla oka prawdziwe 
ludzkie imiona, nazwy miejsc i rzeczy. Nazwy, które coś znaczą. Nic dziwnego, że Piłat 
nosiła swoje imię w kolczyku. Jeśli człowiek zna swoje imię, powinien się go trzymać, 
bo ono zginie razem z nim, chyba, że zostanie w jakiś sposób zapisane i zapamiętane”. 
T. Morrison, Pieśń Salomonowa, tłum. Z. Uhrynowska-Hanasz, Warszawa 1980, s. 413.
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narracji, które, wbrew wszystkiemu, są w stanie współistnieć, tworząc osobną, 
unikatową jakość. 
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҅Noted down and remembered҆. The names and naming 
in the novel of Toni Morison Song of Solomon

Abstract

This article is a draft concerning the issue of names and naming in the novel Song of Solomon, 
written by Afro-American writer, Toni Morrison. The most of its attention is paid to the 
language, various narrative perspectives and the transgression between different traditions. 
These subjects are important to Morrison, what she strongly emphasized in her other novels, 
and also in her Nobel Prize lecture.

Key words: language, narration, names, Afro-American oral tradition, Africa, Chris-
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Szaty graficzne fonogramów  
jako typograficzne nośniki znaczeń

Jowita Podwysocka-Modrzejewska
Uniwersytet Łódzki

Literatura fachowa na temat typografii okładkowej właściwie nie istnieje. 
W pojedynczych pozycjach książkowych pojawiają się fragmenty na temat 
ilustracji stosowanych na okładkach płytowych. Nie są to jednak na tyle 
znaczące publikacje, aby całkowicie im zawierzać. Dlatego mój artykuł po-
zbawiony jest odwołań do literatury, która mogłaby pretendować do miana 
literatury naukowej. Temat, którym postanowiłam się zająć, jest właściwie 
niezbadany. 

Okładka płytowa dawno już zatraciła swój czysto użytkowy charakter. Pier-
wotnie opakowanie płyty miało zabezpieczać ją przed uszkodzeniem, ale także 
pełniło funkcję informacyjną i estetyczną (w przypadku płyt winylowych). 
Standardowa okładka płyty kompaktowej spełnia przede wszystkim dwie 
ostatnie funkcje, a co za tym idzie, nazywana jest czasami „małym dziełem 
sztuki”. Nie oznacza to, że okładki płyt winylowych nie zasługiwały, tudzież 
nie zasługują, na takie miano. Obecnie zostały one pomniejszone i w wyda-
niach zremasterowanych funkcjonują jako okładki płyt kompaktowych (mini 
replica vinyl – w czym przodują Japończycy). 

Trzeba zaznaczyć, że okładka wydawnictwa fonograficznego jest dziełem 
wyjątkowym, ponieważ na swój sposób jest unikatowa. O ile w przypadku na 
przykład filmów na nośnikach DVD, Blu-Ray czy też książek w zależności 
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od wydania, edycji, kraju czy wydawnictwa występują różne wersje okładki 
(chyba że autor zastrzegł sobie inaczej na przykład Finneganów tren Jamesa 
Joyce’a czy Trafny wybór Joanne K. Rowling), to w przypadku albumów mu-
zycznych zawsze jest taka sama lub też nieznacznie zmieniona (na przykład 
dodanie paska OBI1).

Za ojca okładki płytowej uznaje się Alexa Steinweissa, który w 1939 roku 
został dyrektorem artystycznym nowo powstałej wytwórni Columbia. Stein-
weiss bardzo lubił muzykę i nie podobało mu się, że płyty trzyma się w brzyd-
kich i nieatrakcyjnych wizualnie kopertach. Twierdził, że nie są godne pięknej 
muzyki, której nagrania zawierają. „Chciałem, by ludzie, patrząc na oprawę, 
słyszeli muzykę” – powiedział2.

Powiadomił przełożonych o swoim pomyśle, którym nie byli oni jednak 
zachwyceni, bo generowało to dodatkowe koszty, a w ich mniemaniu wcale 
nie podniosłoby sprzedaży fonogramów. Dali jednak szansę podwładnemu 
i w 1939 roku powstała pierwsza okładka do płyty Musical Comedy Hits: Smash 
Hits duetu Rodgers & Hart3. Jak nietrudno się domyślić, eksperyment się 
powiódł i wkrótce wszystkie płyty miały zacząć ukazywać się w okładkach, 
a ich twórca zdobył taką renomę, że mógł sobie pozwolić na podpisywanie 
się na froncie albumów.

Kolejna rewolucja okładkowa nastąpiła w dziesięć lat po powstaniu pierw-
szej okładki wraz pojawieniem się long playa. Nowe płyty pakowano po 
jednej (poprzednie musiały być sprzedawane w kilkupłytowych zestawach, 
ponieważ mieściły zaledwie około czterech minut materiału), a ponadto 
były lżejsze i trwalsze. Przygotowaniem opakowania do tego typu płyt zajął 
się ponownie Steinweiss i tym razem z sukcesem, bowiem jego rozwiązanie 
stosowane jest do dziś.

Osobą, która w znacznym stopniu wpłynęła na los okładki, był Bob Cato 
(następca Steinweissa w wytwórni Columbia). Cato zaczął produkować okład-
ki promujące nie album, a wykonawcę. 

W latach sześćdziesiątych nastąpił okładkowy boom, kiedy to artyści 
zaczęli domagać się posiadania wpływu na wygląd okładki. Wytwórnie stra-
ciły możliwość kontrolowania „przemysłu okładkowego”. Niektórzy muzycy 

1 Wąski pasek papieru zakładany na obwolutę lub okładkę książki, płyty CD, LP, DVD, La-
serdisc, powszechnie stosowany w Japonii.

2 Alex Steinweiss, pierwszy Art Director Columbia Records; zob. S. Gruszczyński, Narodziny 
okładki, http://okladki.net/artykuly/show/30-narodziny-okladki [dostęp:15 kwietnia 2013].

3 Tamże.
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zaczęli sami zajmować się ilustracją lub powierzali to zadanie swoim znajo-
mym, wolnym strzelcom. Za przykład można podać tu Storma Thorgersona, 
szkolnego kolegę Rogera Watersa, który wraz z Aubreyem Powellem jako 
Hipgnosis4 stworzył okładki do albumów grupy Pink Floyd.

Z czasem okładka zaczęła żyć własnym życiem. Często wydawało się, że 
nie ma związku z materiałem nagranym na płycie, który „promowała”.

Ostatnim przełomem było pojawienie się płyt CD. Początkowo opakowa-
nia na kompakty nie były kwadratowe, ponieważ wytwórnie dały sklepom 
czas na wymianę półek, wypuszczając na rynek opakowania o szerokości 
kompaktu, ale wysokości analoga. Wkrótce format ilustracji zmniejszył się 
do znanych nam 12×12 cm (typowa średnica winyla to 12 cali), rolę pudełka 
przejęła wkładka, a teraz właściwie pierwsza strona książeczki, której tylko 
front widoczny jest przy kupnie.

W tym miejscu pewnie pojawić by się mogło pytanie, czy w dobie inter-
netu wydawanie płyt ma jeszcze sens. W Japonii na przykład rośnie rynek 
dystrybucji fizycznej (płytowej), natomiast spada sprzedaż za pomocą dys-
trybucji cyfrowej (iTunes, Amazon.com, modne ostatnimi czasy serwisy 
streamingowe). W Europie zaś zmieniło się – niestety – nastawienie młodych 
ludzi, którzy słuchają muzyki. Niewielu inwestuje w wydania kompaktowe 
albumów. Kolekcjonerzy wybierają wersje limitowane lub audiofilskie no-
śniki winylowe. Coraz mniej ludzi zwraca uwagę na oprawę graficzną płyt. 
Jednakże, jak pokazują niektóre współczesne przykłady, rynek graficzny 
ma się dobrze. Może nawet lepiej niż ten stricte muzyczny? Ponadto artyści, 
którzy entuzjastycznie korzystają z dobrodziejstw internetu, na przykład 
Trent Reznor czy zespół Radiohead, dołączają do plików muzycznych także 
pliki graficzne lub nawet e-booki, mające pełnić rolę papierowych bookletów. 
Wydawnictwo takie można przechowywać w postaci cyfrowej na dysku 
twardym swojego komputera lub nagrać na płytę CD-R, a taką książeczkę 
wydrukować i złożyć w całość – wszystko zależnie od indywidualnych pre-
ferencji słuchacza.

Sądzę, iż można pokusić się o stwierdzenie, że okładki przetrwają, choć 
już w innej formie, nawet bowiem książki cyfrowe, e-booki posiadają (cy-
frowe) okładki. 

4 Brytyjska grupa grafików specjalizująca się w projektowaniu okładek do albumów roc-
kowych. W jej skład wchodzili początkowo dwaj przyjaciele ze studiów – Aubrey Powell 
i Storm Thorgerson, później dołączył do nich Peter Christopherson. Grupa rozpadła się 
w 1983 roku.
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Ilustracja na okładce płyty

Obecnie, poniekąd zgodnie z wolą Steinweissa, ilustracja znajdująca się na pły-
cie przez wielu jest postrzegana jako coś, co wizualizuje tekst, ale „kluczowym 
aspektem jest jej zdolność do obrazowania muzyki”5. Jest więc niejako zapo-
wiedzią tego, co muzycznie znajduje się na płycie. Można traktować ją jako 
próbę przedstawienia muzyki za pomocą obrazu. Zdaniem Lawrence’a Ze-
geena „oprawa graficzna płyt odegrała decydującą rolę w kształtowaniu spo-
sobu naszego podejścia do słuchanej muzyki, kreując wizualną tożsamość 
produktu”6. Nie udało mi się jednak dotrzeć do jakichkolwiek wzmianek 
o wpływie atrakcyjności okładek na sprzedaż płyt współcześnie. W latach 
czterdziestych, kiedy okładka stała się pewnego rodzaju novum, sprzedaż 
płyt wzrosła podobno dziesięciokrotnie7.

Warto postawić pytanie, czy muzykę można przenieść na język obrazu 
i czy taki zabieg jest obiektywnie możliwy. Odpowiedzi twierdzącej można 
by udzielić, patrząc na przykład na ostatnią płytę Stevena Wilsona The raven 
that refused to sing (and other stories) [ryc. 1]8 z 2013 roku. Artysta ten od 
lat przywiązuje ogromną wagę do wydań swoich albumów. Muzyka, nośnik, 
papier (jego tekstura, odcień, gramatura), na jakim została wydrukowana 
książeczka (w tym przypadku książka o wymiarach około 25×25 cm) – całość 
jest dogłębnie przemyślana. Dotyczy to zarówno sfery treściowej, jak i for-
malnej; tytuł, treść utworów, dobór fontu (kursywa) mają odwoływać się do 
opowiadań grozy epoki romantyzmu. Ponadto, antykwa wykorzystana do 
zapisu imienia i nazwiska wykonawcy oraz pierwszej części tytułu albumu 
nawiązuje do rzymskiej kapitały, co również ma potencjalnie wywoływać 
nastrój grozy. Barwą dominującą jest oczywiście czerń. Oprócz tego widzimy 
tu kolory neutralne, które zostały użyte do stworzenia przerażonej twarzy 
jakiejś dziwnej istoty. Nawiązują one do barw ziemi, kamieni nagrobnych. 
Generalnie wywołują skojarzenia ze zjawami, duchami. 

Innym zagadnieniem, które należałoby poruszyć, jest spójność wybrane-
go kroju fontu z grafiką czy ilustracją. Wydaje się, że okładka płyty Thoma 
Yorke’a pt. The Eraser (2006), [ryc. 2] a także inny projekt tego artysty – Atoms 
for Peace pt. AMOK (2013) [ryc. 3], będący jakby kontynuacją jego wcześniej-

5 L. Zeegen, Twórcze ilustrowanie, tłum. J. Hübner-Wojciechowska, Warszawa 2008, s. 106.
6 Tamże.
7 S. Gruszczyński, Narodziny…
8 Ilustracje do artykułu zamieszczono na s. 303.
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szych dokonań, stanowią przykłady dość dobrej korespondencji między grafiką 
na okładce a krojem pisma. W przypadku The Eraser linia liter jest skromna, 
ascetyczna, co ważne – krój bezszeryfowy; w rezultacie dobrze komponuje się 
z liniami składającymi się na grafikę. Litery sprawiają wrażenie, jakby powstały 
z linii składających się na fale wypełniające tło. Postać znajdująca się po lewej 
stronie jest siłą sprawczą cofania się fal. Jest niczym tytułowy nożyk do wyskro-
bywania, który w tym wypadku niejako „wycina” fale. Grafika stwarza wrażenie 
wykonanej właśnie poprzez wyskrobywanie w grubo położonej farbie rysun-
ku za pomocą nożyka. Może także kojarzyć się z techniką drzeworytu, gdzie 
rysunek, który ma zostać odbity, wycina się w drzewie (metoda białej kreski).

Jeśli chodzi o AMOK tu również krój pisma wydaje się być spójny z grafiką. 
Napis „AMOK” doskonale koresponduje z krzywymi liniami wykorzystanymi 
jako tło. Użycie bezszeryfowego kroju, którego kontur jest biały, zaś wypełnie-
nie czarne, sprawia, że mamy wrażenie, iż napis powstał z linii składających 
się na tło. Linie te mają niejako odzwierciedlać tytułowy amok. 

Inaczej zaprojektowana jest płyta Beastiality (1981) [ryc. 4]  The Handsome 
Beasts. Widzimy tu font nawiązujący do secesyjnego liternictwa, a na zdjęciu 
pojawia się mężczyzna ze świnią. Fotografia ma korespondować z tytułem 
płyty – Zezwierzęcenie, ale krój w moim przekonaniu takiej funkcji nie pełni, 
nie współgra bowiem ze zdjęciem. Stwarza wręcz wrażenie źle dobranego. 
Takie połączenie nie wydaje się do końca przemyślane. Lepsze byłoby wyko-
rzystanie pisma o grubej linii, bezszeryfowego, może pogrubionego czy nawet 
dobrze dobranych ksenotypów. Nazwa albumu rzuca się w oczy dzięki użyciu 
żółtego koloru liter. Napis ten wręcz krzyczy. Nieco mniej wyraźna, mimo 
zastosowania koloru czerwonego, jest nazwa zespołu. 

Istnieje też szereg okładek płytowych, w których można by zastąpić użyty 
font innym. Myślę, że tak jest w przypadku Deadwing (2005) [ryc. 5] zespołu 
Porcupine Tree. Wystarczyłoby użyć tu po prostu kroju o dość cienkiej linii 
albo tylko pisanki (czyli fontu imitującego pismo ręczne), z zastrzeżeniem, 
że musiałaby być to odmiana prosta, może poszarpana i napisana w sposób 
czytelny, aczkolwiek niedbały, bez wymyślnych zawijasów i wycyzelowanej 
kaligrafii. 

Patrząc z kolei na okładkę płyty Republiki Siódma pieczęć (1993) [ryc. 6], 
można zastanawiać się, czy krój na niej wykorzystany nie jest zbyt ozdobny. 
Z powodzeniem można by zastąpić go jakimś innym, na przykład szeryfowym 
boldem nieco tylko ozdobnym (na przykład Dutch, Modern).

Kolejną kwestią, na którą chciałabym zwrócić uwagę, jest to, jak wygląd 
okładki koresponduje z muzyką. Większość z nas widząc okładkę (i pierwszy 
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raz stykając się z nazwą danego zespołu), na której znajdują się bardzo ozdob-
ne litery, ornament czy wizerunek fantastycznego stwora, od razu zaklasyfi-
kuje muzykę znajdującą się na płycie do gatunku muzyki rockowej tudzież 
metalowej. Przykładem może być Meshuggah z płytą Koloss (2012) [ryc. 7] 
bądź płyta Angel of Disease (2001) [ryc. 8] grupy Morbid Angel. Obie okładki 
wpisują się znakomicie w tę konwencję. Wykorzystana kolorystyka to przede 
wszystkim połączenie barw grozy (czarny, odcienie szarości, barwy ziemi) 
z odcieniami brązu i fioletu kojarzącymi się ze światem fantazji9. Zastosowane 
na obu okładkach fonty ewokują uczucie niepokoju. W napisie Meshuggah 
pojawiają się węże. Zastosowany tu ciężki krój pisma szeryfowego o teksturze 
kamienia nawiązuje do świata baśni, ale i wywołuje nastrój grozy. Nazwa 
zespołu Morbid Angel zapisana jest na wszystkich płytach takim samym 
fontem. Jego nieregularna linia, poszarpanie, fantazyjność, odwołuje do pisma 
runicznego czy glificznego.

Można spojrzeć na ów problem z innej strony – kiedy widzimy okładkę 
w ciepłych barwach, raczej nie przychodzi nam do głowy, że muzyka znajdu-
jąca się na płycie należeć będzie do gatunku ciężkiego rocka. Czasami jednak 
artyści lubią płatać figle, jak na przykład zespół Rammstein na okładce singla 
Mein Land (2009) [ryc. 9]. Na błękitnym tle umieszczone są napisy w żółtym 
kolorze, a na zdjęciu niby-boysband w letnich strojach na plaży – to śmiałe 
nawiązanie do stylistyki grupy The Beach Boys [ryc. 10]. Nieświadomy słu-
chacz pomyśli, że na płycie znajdują się utwory „popowe”, ewentualnie, że 
jest to składanka niezobowiązujących letnich przebojów. Tymczasem, po 
włączeniu muzyki, jak przystało na Rammstein, słyszymy ciężkie i dość ostre 
brzmienia. Font wykorzystany na okładce nawiązuje do tych, jakie często w la-
tach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych pojawiały się na albumach artystów 
związanych ze sceną folkową, big-bitową czy szeroko rozumianą psychodelią. 
Należy przy tym wspomnieć, że również teledysk do przywołanego utworu 
Rammstein utrzymany jest w takiej konwencji.

Kolejnym przykładem może być płyta Surabhi (2011) [ryc. 11] japońskiego 
twórcy Merzbow (Masami Akita). Myślę, że każdy, patrząc jedynie na okładkę, 
zaklasyfikowałby ją jako inny rodzaj muzyki niż ten, który reprezentuje. Wielu 
pomyślałoby o ambiencie, bo zazwyczaj na okładkach płyt ambientowych, 
z muzyką konkretną, widnieje grafika o „neutralnym” wydźwięku, często jest 

9 T. Samara, Kroje i kolory pisma. Przewodnik dla grafików, tłum. U. Kowalska, Warszawa 
2010, s. 60,136.
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to krajobraz, niebo, zdjęcie zwierzęcia10 (jak w tym przypadku). Tymczasem 
Merzbow jest twórcą noise’u.

Kolor brązowy tła może współgrać z egzotyką zwierzęcia znajdujące-
go się na pierwszym planie. Rzadko jednak projektanci wykorzystują takie 
rozwiązanie, ponieważ nie kojarzy się to wprost z egzotyką, ale nawiązuje 
raczej do natury, tzw. Trzeciego Świata. Znacznie częściej wykorzystywane 
do pokazania egzotyki są kolory takie jak ciemny fiolet, ognisty pomarańcz, 
soczysty róż11. Krój jakby popękany może swoją fakturą nawiązywać do 
popękanej ziemi sawanny.

Okładka płyty Squarepusher pt. Big Loada (1998) [ryc. 12] bez dwóch 
zdań kojarzy się z muzyką elektroniczną i w tym przypadku nie ma żadnej 
pułapki. Wskazują na to chociażby litery składające się na napis „Big Loada”. 
Został tu użyty krój nawiązujący ewidentnie do komputerowego. Jednak 
już okładka kolejnej płyty – Ultravisitor (2004) [ryc. 13], na której widzimy 
zdjęcie samego twórcy, sugeruje raczej, że będzie to muzyka w rodzaju jazzu 
czy lekkiego popu. Należałoby przypomnieć, że początkowo (kiedy rynek 
okładek muzycznych raczkował) właśnie zdjęcia wykonawców jako element 
dominujący projekt były jedynym, podstawowym pomysłem na okładkę płyty.

Warto wspomnieć o okładce EP’ki Pink + Green (2007) [ryc. 14] projektu 
Aarona Funka – Venetian Snares. Możemy zobaczyć tu pełną paletę barw. 
Kolory są intensywne, przyciągają wzrok. Widzimy kucyki z serialu My Little 
Pony i znowu wydawać by się mogło, że jest to okładka wydawnictwa prze-
znaczonego dla dzieci. Patrząc jednak na detale: pety w pyskach, dwuznacz-
nie usytuowanych koni, tatuaże, strzykawki leżące na trawie możemy mieć 
poważne wątpliwości, czy nasze przypuszczenia były słuszne. Font użyty do 
zapisu tytułu albumu oraz nazwy zespołu jest bardzo prosty, o cienkiej linii, 
bezszeryfowy. Wydaje się, że dobrze prezentuje się z – i tak już dość dyna-
micznym – obrazkiem. Krój ten nie zwraca na siebie uwagi, na pierwszy plan 
wysuwa się zdecydowanie scena z kucykami.

Bardzo trudno jest zaklasyfikować – nie tylko ze względu na okładki, ale 
i muzykę – grupę Nurse With Wound. Chciałabym zwrócić tu zwłaszcza 
uwagę na albumy May The Fleas Of A Thousand Camels Infest Your Armpits 
Live At The Great American Music Hall June 16th & 17th 2006 (2009) [ryc. 15] 
oraz Huffin’ Rag Blues (2008) [ryc. 16] – na podstawie obydwu okładek trudno 

10 Zbadałam około trzydziestu okładek, gdzie właśnie takie motywy znajdowały się na okład-
kach płyt z muzyką ambientową.

11 T. Samara, Kroje i kolory…, s. 82.
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stwierdzić, co znajduje się wewnątrz. Po tej pierwszej spodziewać się należy 
jakichś przebojów z lat dwudziestych XX wieku. Jednak członkowie zespołu 
nie są wystylizowani na ludzi żyjących na początku ubiegłego stulecia. Trudno 
zrozumieć, jaki związek ma muzyka, którą prezentuje zespół, z fotografią na 
okładce. Zdjęcie jest stylizowane na stare, jakby na kadr z filmu niemego. 
To wrażenie potęguje dobrany krój, stosowany w napisach filmów niemych.

Natomiast w przypadku Huffin’ Rag Blues można pomyśleć, że płyta za-
wiera muzykę taneczną, dobrą na przykład na bal sylwestrowy. Świadczyć 
może o tym obrazek tańczącej pary, baloniki, butelki szampana i dobór 
fontu, który również jest nieco „roztańczony”. Całość przypomina trochę 
dadaistyczny kolaż. 

Analizując okładkę Compuesto de Hierro (2002) [ryc. 17] Esplendor Geo-
métrico, możemy mieć wrażenie, że płyta będzie utrzymana w konwencji 
ambientowego chilloutu. Niektórzy byli skłonni przypuszczać, sugerując się 
postaciami dwóch młodych kobiet wśród zboża / wysokich traw, iż znajdują 
się na niej piosenki mające uprzyjemnić zbiór plonów lub wschodnie pieśni 
patriotyczne, piosenki folkowe z tamtych rejonów. Tymczasem nic bardziej 
mylnego, gdyż płyta zawiera noisowe i industrialne utwory. 

Nie tak łatwo więc zorientować się, patrząc jedynie na okładkę i nie znając 
artysty bądź nazwy zespołu, czy płyta będzie reprezentować gatunek muzycz-
ny, który nas interesuje.

Istnieją oczywiście artyści bardzo przywiązani do stałego wyglądu 
swoich wydawnictw. Można powiedzieć, że było tak ze Swans (na przy-
kład Soundtracks for the Blind [ryc. 18] z 1996 roku czy Children of God, 
World of Skin [ryc. 19] z roku 1987). Okładki płyt tego zespołu były dość 
charakterystyczne – bardzo często występowały na nich kółko i ten sam 
krój fontu. Ale na przykład albumy Love of Life (1992) [ryc. 20] czy White 
Light From the Mouth of Infinity (1991) [ryc. 22] odbiegają znacząco od do 
tej pory wykorzystywanego układu. Widać na nich jakieś postacie, którym 
płoną głowy. Sugerując się grafiką zamieszczoną na drugiej z wymienio-
nych płyt, można mniemać, że są to króliki bądź zające.

Osobną kategorią są artyści stosujący fonty stworzone specjalnie do kon-
kretnych albumów. Za przykład można podać tu Björk i albumu Vespertine 
(2001) [ryc. 22]. Wszystkie wydawnictwa towarzyszące albumowi – singiel 
Hidden Place (2001) [ryc.23], koncertowe DVD – posiadają taki sam font. 
Podobnie rzecz się ma w przypadku pozostałych płyt Björk, między innymi 
Volta z 2007 roku [ryc. 24] (single: Declare Independence [ryc. 25], Earth 
Intruders [ryc. 26]) czy Medulla z roku 2004 (singiel Oceania).
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Także wspomniany na początku Steven Wilson, który jest członkiem między 
innymi Porcupine Tree, wykorzystuje spójność szaty graficznej12 w obrębie 
wydawnictw wchodzących w skład jednego albumu. Przywołać można tutaj 
choćby wspomniane wcześniej Deadwing i towarzyszące płycie single: Lazarus 
[ryc. 27] oraz Shallow [ryc. 28] z 2005 roku. We wszystkich przypadkach mamy 
podobną kolorystykę i ten sam „drapany” font. Dodatkowo na okładce singli 
jest ta sama postać chłopca. Na jednej widziana z przodu, a na drugiej z tyłu.

Za przykład można podać tu jeszcze płyty Rykardy Parasol Our Hearts 
First Meet (2006) [ryc. 29], For Blood and Wine (2008) [ryc. 30] i Against the 
Sun (2013) [ryc. 31]. Na ostatniej z wymienionych płyt Rykarda odwołuje się 
do polskiego brzmienia swojego nazwiska: nad postacią kobiecą znajduje 
się kapelusz grzyba, jest niejako jej głową. Natomiast na okładkach dwóch 
poprzednich krążków postać kobiety ma głowę z kwiatów.

Na każdej z płyt imię i nazwisko artystki zapisane jest takim samym krojem 
pisma. Natomiast na poszczególnych albumach widzimy inny font użyty do 
zapisania tytułu. Na pierwszej jest to krój szeryfowy z wymyślnym zawijasem 
przy „s” i „g”, nawiązujący trochę do fontów secesyjnych. Na kolejnej – pi-
sanka imitująca pisanie piórem, słabo widoczna z uwagi na delikatną linię. 
Na ostatniej to również pisanka o trochę nieregularnej linii, tym razem w ko-
lorze czerwieni. Dobór fontu i jego koloru przypomina nieco podpis krwią 
pod cyrografem. Występujące na okładce maki mają najczęściej w kulturze 
reprezentować symbolikę snu, zapomnienia, nocy. Na żadnej z okładek nie 
widać prawdziwej twarzy kobiecej, kryje się ona za wyżej opisanymi roślinami. 
Ponadto na wszystkich płytach znajduje się pasek z ornamentem.

Charakterystyczną szatę graficzną mają także albumy Pete’a Namlooka: 
Namlook V (1994), Namlook II (1993), Namlook I (1993) [ryc. 32–34]. Na 
wszystkich okładkach widać ten sam font oraz te same okręgi. 

Artyści z  jednej strony próbują przywiązać odbiorców do wybranego 
przez siebie kroju pisma czy szaty graficznej, tak aby nikt nie pomylił ich 
z żadnym innym wykonawcą. Z drugiej – pragną być oryginalni, nietuzin-
kowi, może również chcą trochę szokować czy intrygować. Co jednak, gdy 
artyści wzorują się na już istniejących projektach? Jaki sens niesie ze sobą 
nawiązywanie przez projektantów do znanych dzieł? Ma to miejsce przede 
wszystkim z dwóch powodów: projektanci świadomie bawią się pewną 

12 O jeszcze innych przykładach pisałam w artykule Twórca – okładka – przekaz. Co wyraża 
okładka płyty? Najciekawsze projekty w dziejach muzyki, [w:] Tekst  – Tworzywo – Twórca, 
red. J. Niedbała i in., Łódź 2011, s. 256.
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konwencją lub brakuje im pomysłów i czerpią je z grafik już istniejących, 
dobrze przyjętych13. Na ogół jednak to drugie nie spotyka się z aprobatą 
odbiorców. Na najróżniejszych forach internetowych mnóstwo jest dyskusji 
na temat okładkowych inspiracji. Szczególnie tych, które w opinii konese-
rów aż nadto nawiązują do znanych już projektów albo tych, które, krótko 
mówiąc, zostały „przekombinowane”. Przyjrzyjmy się zatem tym nieudanym, 
nieco kiczowatym replikom.

Na prezentowanych przeze mnie okładkach płyt najczęściej wykorzystywa-
nym obrazem jest postać dziewczyny. Po raz pierwszy motywu użyto na okład-
ce albumu Poison Dreams (styczeń 2008) [ryc. 35] zespołu Angelizer – jest to za-
krwawiony anioł. W przypadku płyty Empty Faces (lipiec 2008) [ryc. 36] Dark 
Sky mamy tę samą kobietę, ale bez skrzydeł i na innym tle. Kolejnym albumem, 
na którym pojawia się ta postać (przedstawiona jednakże w nieco zakamu-
flowany sposób) jest Torn (wrzesień 2008) grupy Evergrey. Okładka została 
zaprojektowana przez Mattiasa Noréna. Ostatnim zespołem, który zdecydował 
się na wykorzystanie wizerunku dziewczyny, tym razem wyobrażającej motyla, 
jest Ivanhoe, a płyta nosi tytuł Lifeline (kwiecień 2009) [ryc. 37].

Przykładem innego zabiegu jest layout albumu La révolution Sexuelle 
(2011) Madoxa [ryc. 38], który śmiało nawiązuje do projektu z płyty True Blue 
(1986) [ryc. 39] Madonny. Internautom nie spodobał się ten pomysł. Złośliwi 
uważają, że Madox chce wypromować swoją twórczość przez skojarzenie 
z szatą graficzną słynnego albumu. Wokalista stwierdził jednak w mediach, 
iż ma indywidualny pomysł na swoją karierę i ścieżkę, jaką zamierza podą-
żać w show-biznesie. Wygląd albumu niewątpliwie temu zaprzecza. Zabieg 
Madoxa nie wygląda na grę z konwencją czy próbę złożenia hołdu artystce 
jako własnej idolce… Dodajmy też, że pozująca Madonna wiernie kopiuje 
zdjęcie Marilyn Monroe z roku 1954.

Nieco bardziej tajemniczo wygląda sytuacja z okładką Czy mnie jeszcze 
pamiętasz? (1969) [ryc. 40] Czesława Niemena, która jest niemal identyczna 
z Live In Greenwich Village (1967) [ryc. 41] Alberta Aylera. Niemen-Wydrzycki 
w jednym z wywiadów stwierdził, że jest to jedyna okładka, której sam nie 
projektował14. Nie zmienia to faktu, że autor layoutu albumu, mówiąc delikat-
nie, zaczerpnął pomysł z artworku saksofonisty. Z wywiadu nie dowiadujemy 

13 Więcej tego rodzaju „inspiracji” można obejrzeć na stronie: http://rateyourmusic.com/
list/M_Patton/album_covers_spoofing_album_covers/21 [dostęp: 15 kwietnia 2013].

14 http://niemen.aerolit.pl/forum/viewtopic.php?f=3&t=1081&start=30 [dostęp: 15 kwietnia 
2013].
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się, czy Niemen miał świadomość, że okładka była repliką już istniejącej, czy 
może zapożyczenie znanego projektu miało jakiś ukryty cel.

Przyjrzyjmy się teraz projektom, które są świadomym odwołaniem do 
okładek już istniejących i mają na celu podkreślenie związku z pierwowzo-
rem, wcale się od niego nie odżegnując. Pierwszym przykładem będzie Body 
and Soul (1984) [ryc. 42] Joe Jacksona nawiązująca do okładki płyty z blu-
esowymi standardami wykonywanymi przez Sonny’ego Rollinsa – Vol. 2 
(1957) [ryc. 43]. Na artworku Body and Soul Jackson jest w podobnej pozie, 
co Sonny Rollins na Vol. 2. Różnica polega jedynie na kolorystyce. Postać 
Jacksona jest pomarańczowa, natomiast Rollinsa – niebieska.

Grę ze słuchaczem podejmuje zespół The Orb na layoucie albumu Live 93 
(1993) [ryc. 44]. Jest to rodzaj pozytywnego żartu z płyty Animals (1977) [ryc. 45] 
Pink Floydów. W miejsce floydowej świni nad elektrownią Battersa pojawia się 
owieczka-maskotka usytuowana w podobnej scenerii. Równie dowcipne wydaje 
się wydanie EP’ki Abbey Road (1988) [ryc. 46] Red Hot Chili Peppers, w którym 
wykorzystano pomysł z długogrającej płyty Beatlesów pod tym samym tytułem. 
Muzycy „Papryczek” postanowili zażartować i na przejściu dla pieszych, po 
którym niegdyś szli Beatlesi, teraz oni paradują odziani jedynie w skarpetki.

Japoński zespół Boris, którego członkowie słyną z eksperymentów, na 
jednej ze swoich płyt – Akuma no Uta (2003) [ryc. 47] – nawiązuje do Nicka 
Drake’a. Japończycy sparodiowali, czy może uwspółcześnili, wizerunek artysty 
z okładki albumu Bryter Layter (1970) [ryc. 48]. W wydaniu Boris, quasi-Nick 
Drake ma między innymi gitarę z podwójnym gryfem. Niestety sam Drake nie 
mógł się ustosunkować do okładki, ponieważ zmarł w listopadzie 1974 roku.

Ostatnim przykładem, ukazującym problem z nieco innej perspektywy, 
będzie The Next Day (2013) [ryc. 49] Davida Bowie. Jak widzimy, pomysł 
został oparty o okładkę legendarnej płyty Heroes [ryc. 50] z 1977, która za-
pewniła Bowiemu nieśmiertelność w panteonie sław muzyki pop.

Stara okładka została jednak w nowej wersji niemal w trzech czwartych 
zamaskowana białym kwadratem, na którym figuruje tytuł nowej płyty (The 
Next Day). Stary tytuł (Heroes) został symbolicznie przekreślony. Pozostało 
jedynie imię i nazwisko: David Bowie. Okładka zdaje się być próbą przewar-
tościowania własnych dokonań. Nadchodzi nowy dzień, dzień, w którym 
nie jest się już herosem. Czas nie stoi w miejscu, ale upływa, dawane war-
tości już się zdezaktualizowały. Wydaje się, że to właśnie ma symbolizować 
przesłonięcie białym kwadratem fotografii ikonicznego albumu. Można to 
interpretować również jako próbę zdystansowania się do legendy, jaka wy-
tworzyła się wokół muzyka. 
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W kontekście przedstawionych przykładów nasuwa się trudne do rozwi-
kłania zagadnienie: na ile okładki tego typu są luźnym nawiązaniem, próbą 
dialogu, kontynuacją zaczętego niegdyś dzieła, a na ile zwykłym plagiatem 
i chęcią wykorzystania czyjegoś pomysłu w celach zarobkowo-komercyjnych.

Mówiąc o płytach jako o nośnikach znaczeń, trzeba zwrócić uwagę na 
jeszcze jedną kwestię, chociaż już nie związaną stricte z typografią. Coraz 
częściej autorzy projektów designu płyt decydują się na tworzenie wersji 
limitowanych o niestandardowych opakowaniach, które często różnią się 
także bonusowymi utworami czy gadżetami dodawanymi do płyty, co wła-
ściwie nie dziwi w dobie kultury nowych mediów. Projektanci chcą niejako 
dać odbiorcy możliwość kreowania swojego własnego świata. 

Przykładem może być album Goldfrapp Seventh Tree (2008) [ryc. 51]. Poza 
wersją na dwunastocalowym winylu i standardowym kompakcie, pojawiła 
się wersja limitowana w kartonowym boxie. Składała się z czterech kartek 
pocztowych, plakatu, notesika – jako mini bookletu oraz płyt CD i DVD 
zapakowanych w osobne, eleganckie kartoniki, wykonane z satynowanego 
papieru. Drugim interesującym przykładem może być ostatni studyjny album 
Rammstein Liebe ist für alle da (2009) [ryc. 52], który w wersji ekskluzywnej 
został wydany w postaci metalowej skrzynki, gdzie oprócz dwóch płyt CD 
znalazły się akcesoria erotyczne – kajdanki, żel nawilżający i cała gama wibra-
torów w najróżniejszych rozmiarach. Rammstein chciał pokazać, że miłość 
jest tu faktycznie dla wszystkich i może mieć różne oblicza…

Japoński guru noisu Merzbow (Masami Akita) stworzył projekt monumen-
talnego pięćdziesięcio- (potem pięćdziesięciodwu-) płytowego boxu ze swoją 
muzyka – Merzbox (2000) – w skład którego wchodziły: płyty umieszczone 
w klaserze, plakat (merzposter), koszulka (merzt-shirt), wisiorek na szyję 
(merzdalion). Wszystko to zapakowane było w torbę zapinaną na suwak 
i zamykaną na kłódeczkę. Innym przykładem pochodzącym od słynącego 
z oryginalnych opakowań Merzbow może być limitowane wydawnictwo 
Methamorphism (2006) [ryc. 53]. Płyta umieszczona jest w ręcznie zdobionej 
marmurowej szkatule. W jej wnętrzu znajduje się nośnik wsunięty w miękki 
satynowy woreczek. 

Również inni twórcy stawiali na nietypowe wydania. Ciekawym przykła-
dem jest – projekt Brenta Rollinsa, który stworzył opakowanie albumu The 
Stimulus Package (2010) [ryc. 54] duetu Freeway & Jake One. Na elementy tego 
opakowania składają się fałszywe banknoty oraz karta kredytowa. Na fałszy-
wych banknotach wypisane są teksty utworów. „Cały problem polegał na tym, 
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aby wyjść poza schemat i rozwinąć ideę w ciekawy sposób. Na półce wygląda 
to jak pęk banknotów. Opakowanie CD jest niespodzianką” – mówi autor15.

Z kolei studio Rama zaprojektowało okładkę CD i LP dla Snake & Jet’s 
Amazing Bullit Band do płyty Peace Boat (2009) [ryc. 55], którą można roz-
łożyć i w ten sposób uzyskać grę planszową. Jak twierdzi jeden z twórców: 

„Gra rozszerza funkcjonalność okładki albumu i sprawia, że przestaje ona być 
opakowaniem, zaczyna aktywizować odbiorcę16. Autorzy stworzyli zestaw 
reguł odpowiadający liście utworów. Niektóre z nich odzwierciedlają teksty 
piosenek, a inne mają przypadkowy charakter.

Bardzo ciekawy jest z pewnością projekt szaty graficznej do płyty Tool 
zatytułowanej Lateralus (2001) [ryc. 56], wykonany przez Alexa Greya. W za-
leżności od edycji zewnętrzną okładkę stanowi szara lub półprzeźroczysta 
ilustracja z tytułem albumu i nazwą grupy, dopiero pod nią znajdują się obrazy, 
które przedstawiają warstwy ludzkiego ciała. Nadruk wykonany został na 
sztywnej folii, więc swym wyglądem przypomina atlas anatomiczny. Wraz 
z kolejnymi ilustracjami zagłębiamy się w kolejne warstwy ludzkiego ciała. 
Zdaje się, że pomysł nawiązuje do albumów anatomicznych dla dzieci.

Grey jest również pomysłodawcą designu kolejnej płyty Tool 10,000 Days 
(2006) [ryc. 57]. Grafika na okładce powstała w oparciu o obraz tego artysty pt. 
Collective Vision. Jako dodatek do płyty dołączone są okulary stereoskopowe 
pozwalające oglądać część ilustracji bookletu w trójwymiarze. 

Z pewnością zasługującym na uwagę jest projekt albumu Spiritualized La-
dies and Gentlemen We Are Floating in Space (1997) [ryc. 58] wykonany przez 
Marka Farrowa. Album przypomina pudełko leku. Płyty są niby kapsułkami 
zamkniętymi w blistrach. Przy pierwszym odsłuchu trzeba wycisnąć płyty 
z opakowania niczym pastylki. W pudełku znajduje się także niby ulotka 
lekarstwa, na której umieszczone są wszystkie informacje na temat wydaw-
nictwa. Na wersję standardową składała się jedna tradycyjna płyta-pastylka. 
W przypadku wersji limitowanej było to… dwanaście trzycalowych płytek 
zapakowanych w dwa blistry po sześć sztuk. Opakowanie, choć fantastyczne, 
miało swoje minusy. Pierwszy polegał na niedogodności, jaką była koniecz-
ność zmieniania płyt – dwanaście razy podczas pełnego odsłuchu. Drugi, 
znacznie poważniejszy to – w przypadku kolekcjonerów – konieczność za-
kupu dwóch egzemplarzy albumu, gdyż otwarcie pudełka i pierwszy odsłuch 
(wyciśniecie płyt) wiązały się z trwałym uszkodzeniem opakowania. W 2009 

15 „Computer Arts” 2010, nr 6, s. 7.
16 „Computer Arts” 2010, nr 6, s. 8.
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roku ukazała się nowa, trzypłytowa edycja wydana w podobny sposób. Płyty 
były normalnych rozmiarów, ale też zapakowano je w farmaceutyczne blistry; 
pierwsza płyta była to normalna wersja albumu, na drugiej znalazły się utwory 
w wersji a capella, a trzecia zawierała remiksy i wersje demo.

Jak widać na powyższych przykładach, zarówno okładki fonogramów, jak 
i same fonogramy, a także dodawane do nich coraz częściej gadżety, mają 
być nośnikami ukrytych znaczeń. Autorzy projektów często podejmują grę 
z odbiorcą – czasami wprowadzając go w błąd, innym razem tworząc okładki, 
które teoretycznie nie zgadzają się z ogólnie przyjętymi kanonami dla danego 
gatunku. Pozwalają też odbiorcom brać udział w procesie kreowania własne-
go świata przez dodawane do niektórych albumów gadżety, ale także przez 
tworzenie niestandardowych projektów, gdzie odbiorca zostaje zaangażowany 
do gry, może słuchać muzyki tak jak chce, czasami nawet całym sobą. 
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Phonogramʼs artwork as a typographical meaning medium

Abstract

The article discusses the issue of the meaning of phonograms. In the first part there is fo-
cus mainly on the relationship between texts (titles, artists) and graphic elements (photos, 
images, symbols) located on the covers of music releases. The vital point here is reference 
of the graphic design to the typeface used in the album. There is also a lot of space for 
considering whether the graphics and the texts are always consistent between each other 
and whether there is a possibility of discrepancies between these two layers. Another point 
is a discussion about the matching of typeface and graphics for album covers according 
to the music genre of the given album. Furthermore, what the article states about, that 
sometimes graphics located on the front cover do not match the stereotypical image when 
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it comes to the classification of the music on the disc by only looking at it. Besides, the 
article discusses the selected album covers which refer boldly to already existing ones. It 
also takes a chance of explaining the reason of this phenomenon. In the last section of the 
paper there is a place for underlining that not only typographical meaning, which can be 
carried by the cover of the phonogram, but also the gadgets added to the CD albums may 
be carrying some meaning too.

Keywords: cover, vinyl, long-play, music, authors, phonogram, project, collage, type, 
font, digipack, gatefold, mini-replica-vinyl
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Typografia tatuażu.  
Ciało jako przestrzeń tekstu

Maria Kata
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Niniejszy artykuł dotyczy nietypowej kwestii typograficznej, do tej pory 
nieobecnej w refleksji teoretycznej, mianowicie obecności słowa pisanego 
w tatuażu: zarówno samego tekstu, jak i litery, która jest jego fundamental-
nym elementem, oraz pytania o ich miejsce we współczesnej kulturze (w tym 
kulturze wizualnej). 

Tatuaż i wpisane w niego słowa faktycznie takowe miejsce zajmują. Błędem 
wydaje się ignorowanie tego stanu rzeczy. Bez względu na to, czy taka forma 
ozdabiania ciała podoba się odbiorcom, czy nie, czy traktowana jest jako przejaw 
sztuki, czy tylko element kultury bądź kontrkultury, czy wzbudza entuzjazm, 
czy wręcz przeciwnie, czy może jest zupełnie obojętna – stanowi istotny element 
współczesnej rzeczywistości. Wytatuowane ciało jako przestrzeń (czy też po 
prostu nośnik tekstu) jest obecne w sztuce, modzie, kinematografii, w telewizji, 
internecie czy innych mediach, ale też jest po prostu często widziane przez 
odbiorców na ulicach miast. Dającym się zaobserwować zjawiskiem jest także 
wpływ estetyki tatuażu na kształtowanie współczesnej rzeczywistości graficznej 
i typograficznej oraz jej mariaż z różnymi dziedzinami sztuki współczesnej 
(przede wszystkim z fotografią, street artem i sztuką performatywną). 

Ciało z zapisanym na nim tekstem nie tylko oddziałuje na odbiorców 
w sposób poniekąd bierny, wchodząc w pole widzenia w przypadkowej 
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interakcji społecznej, ale też realnie, w sposób aktywny wpływa na modę, 
sztukę, rzemiosło, typografię, identyfikację wizualną. W niektórych społecz-
nościach tatuaże mają nawet status języka, mogą też mieć wymiar nie tylko 
estetyczny, ale i pragmatyczny, o czym będzie mowa dalej. 

Temat typografii tatuażu wymaga wobec tego wyjaśnienia, czym tatuaż 
jest, jak powstaje, na jakie rodzaje się dzieli. Istotna jest także droga jego 
ewolucji graficznej i typograficznej, a także towarzysząca temu procesowi 
ewolucja recepcji społecznej tatuażu, która zwłaszcza w ostatnich latach 
znacząco się zmieniła.

Głównym problemem niniejszego artykułu pozostaje jednak nie tyle tatuaż 
w szerokim rozumieniu, co ten jego rodzaj, w którym obecne jest słowo. Toteż 
odpowiedzi domagają się zwłaszcza następujące pytania:

 – Jakie to słowo?
 – W jaki sposób opracowane pod względem typograficznym?
 – W jaki sposób widoczne dla odbiorców?
 – Jak ewoluowało zarówno pod względem treści, jak i formy?
 – Jaki wpływ wywiera na otaczającą nas kulturę wizualną i sztukę współ-

czesną?
Istotna jest też charakterystyka ogólnych cech takich tatuaży, można za-

ryzykować też ocenę niektórych z tych prób, a co za tym idzie – omówienie 
zarówno przykładów tatuaży trafionych, jak i tych, których walory estetyczne 
są wątpliwe. Ważną rolę odgrywa także relacja między sztuką tatuażu a sztuką 
współczesną w ogóle, czy między kontr- a popkulturą: w jaki sposób tatuaże 
wpływają na te dziedziny aktywności wizualnej, w których są obecne, jak się 
z nimi łączą i z drugiej strony – jak są przez nie kształtowane.

Rozległość i wielopoziomowość tematu tatuażu i ciała jako zagadnienia 
typograficznego wymusza wprowadzenie umownego podziału artykułu na 
dwie części. Pierwsza z nich przynosi pewne podstawowe informacje na 
temat tatuażu, takie jak jego definicja, historia, znaczenie, odbiór społeczny, 
konteksty kulturowe tatuażu i inne. Znajdują się w niej także informacje 
o typograficznym aspekcie tatuażu oraz próba klasyfikacji i systematyzacji 
tatuaży zawierających słowo. Natomiast część druga poświęcona jest ciału 
jako przestrzeni tekstu w sztuce, ciału, które w tym kontekście może być 
pojmowane jako płótno lub jako tworzywo, stanowiąc niekiedy samo w sobie 
dzieło sztuki.
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Tatuaż jako taki jest znakiem graficznym umieszczonym na ciele w sposób 
trwały, powstałym na drodze wprowadzenia barwnika, za pomocą specjalne-
go urządzenia wyposażonego w igłę, w głębsze warstwy naskórka1. Tatuaże 
dzielą się na wiele typów ze względu na wykonanie, technikę, znaczenie i tak 
dalej. Posługując się tym ostatnim kryterium, wyróżnić można trzy rodzaje 
tatuażu: przestępczy, więzienny i artystyczny2.

Podział ten wynika częściowo z historii sztuki tatuowania. Tradycja wyko-
nywania tatuaży sięga starożytności, współcześnie traktowane są one jako tak 
zwana modyfikacja ciała (ang. body modification), co oznacza ogół praktyk 
polegających na ingerencji w ciało i prowadzących do jego stałej lub długo-
trwałej zmiany, wynikającej z potrzeb estetycznych lub światopoglądowych, 
bez uzasadnienia medycznego lub praktycznego3. 

Najczęstsze źródła tego typu praktyk to:
 – podłoże kulturowe lub subkulturowe (na przykład wydłużanie szyi 

u kobiet Padaung, krępowanie stóp w Chinach),
 – tradycja i/lub religia (tutaj najpopularniejszym przykładem są właśnie 

tatuaże),
 – chęć ozdobienia ciała (przykładem może być piercing, czyli przekłuwa-

nie i kolczykowanie ciała, również tatuaże, operacje plastyczne i inne)4.
Istnieje wiele odmian tatuażu (pod względem techniki wykonania):

 – tradycyjny, permanentny tatuaż wykonywany igłą lub maszynką do 
tatuażu,

 – tatuaż połączony z przekłuwaniem ciała, 
 – tatuaż nietrwały, wykonany henną (czyli preparatem sporządzonym ze 

sproszkowanej kory krzewu o nazwie lawsonia bezbronna)5, 
 – tak zwane skaryfikacje (ang. scarifications), polegające na tym, że tatuaż 

tworzy się z tkanki blizny,

1 Słownik wyrazów obcych, red. A. Bańkowski, Warszawa 2000, s. 1093.
2 K. Fryta, Tatuaż artystyczny, przestępczy i więzienny. Wywiad ze Sławomirem Przyby-

lińskim, http://tatuaze.net.pl/tatuaz-artystyczny-przestepczy-wiezienny.html [dostęp: 
14 sierpnia 2013].

3 Definicja sformułowana na podstawie informacji zawartych na stronach forum Modyfikacje 
ciała: http://forum.bodymodifications.pl [dostęp: 14 sierpnia 2013].

4 Piercing, http://forum.bodymodifications.pl [dostęp: 14 sierpnia 2013].
5 J. Dylewska-Grzelakowska, Kosmetyka stosowana, Warszawa 1999, s. 179.
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 – cover up (nie istnieje odpowiadający mu polski termin), czyli tatuaż 
będący poprawką wcześniej istniejącego6, 

 – jak też wiele innych odmian.
Przedmiotem niniejszego artykułu będą jednak przede wszystkim tatuaże 
w swojej tradycyjnej, trwałej formie. Tatuaż, stanowiąc zjawisko z zakresu 
modyfikacji ciała, zmienia je w nośnik danej treści. Ciało stając się przestrze-
nią słowa, samo w sobie zaczyna nabierać charakteru plastycznego materiału, 
poddawanego obróbce przez artystę w procesie tworzenia, stanowiąc po 
zakończeniu tego procesu gotowy, osobny „egzemplarz” dzieła.

Z typograficznego punktu widzenia sama metoda wykonywania tatuażu 
budzić może zainteresowanie – jest to pisanie i rysowanie na skórze. Maszynka 
do tatuażu stanowi połączenie pióra grafika i igły przeznaczonej do kontaktu 
z tkankami. Przed wprowadzeniem do użycia maszynki do tatuażu (została 
opatentowana w Stanach Zjednoczonych w 1891 roku przez Samuela O’Re-
ily’ego)7 tatuowanie było procesem powolnym, bolesnym, w pełni ręcznym 
(polegało na nakłuwaniu, nacinaniu lub rozdrapywaniu ciała, a następnie 
wcieraniu w takie nacięcia lub zadrapania barwnika), siłą rzeczy również 
z pewną dozą przypadkowości. Obecnie używa się maszynki i łączy się ją 
z drukiem: projekt rysunku lub napisu najpierw nadrukowuje się na specjalną 
kalkomanię, którą następnie odbija się na ciele i wypełnia pigmentem.

Warte odnotowania w kontekście ciała pojmowanego jako przestrzeń dla 
tekstu są też określenia charakteryzujące niektóre elementy tego procesu, 
używane w anglojęzycznym profesjolekcie tatuażystów (mającym jednak 
charakter uniwersalny, czytelny nie tylko wśród osób anglojęzycznych). Przy-
kładowo ludzkie ciało dla tatuażysty łączy się z określeniem canvas (czyli 

„płótno”), nie body (czyli dosłownie „ciało”). O ile zaś maszynka służąca do 
wykonania tatuażu to gun (co można przetłumaczyć jako slangowe „spluwa”), 
o tyle farba służąca do jego wykonania to ink – czyli „atrament”, co przywołuje 
skojarzenia piśmiennicze8. 

Powodów, dla których ludzie decydują się na ozdobienie ciała tatuażem, 
jest wiele. W przeprowadzonym niedawno badaniu na temat społecznej re-
cepcji tatuażu artystycznego w Polsce najczęściej pojawiającą się odpowiedzią 
(aż 46%) była chęć wyrażenia siebie lub przekazania pewnego wewnętrznego 

6 Skaryfikcja, cover up, http://forum.bodymodifications.pl [dostęp: 14 sierpnia 2013].
7 Jak powstała pierwsza maszynka do tatuażu…, http://www.makijazpermanentny.org/2011/06/

jak-powstala-pierwsza-maszynka-do-tatuazu%E2%80%A6 [dostęp: 14 sierpnia 2013].
8 Słowniczek pojęć, http://tatuaze.net.pl/slowniczek-pojec.html [dostęp: 14 sierpnia 2013].



wymiar kulturowy 205

Typografia tatuażu. Ciało jako przestrzeń tekstu 

manifestu. Na drugim miejscu znalazła się odpowiedź definiująca tatuaż jako 
po prostu ozdobę ciała (27%)9.

Współcześnie tatuaż jest coraz częściej pojmowany jako rodzaj sztuki, 
ale nie zawsze tak było. Jeszcze dzisiaj jest on przez część społeczeństwa ko-
jarzony ze środowiskiem przestępczym czy więziennym. W samym zaraniu 
tatuaż miał jednak znaczenie obrzędowe i był nobilitującym wyróżnieniem 
dla członka danej społeczności. Znany był większości cywilizacji starożytne-
go świata, wzmianki o nim znajdują się w Starym Testamencie, w O wojnie 
domowej Juliusza Cezara i innych źródłach10. 

Z czasem ustaliła się dialektyka pozytywnych i negatywnych znaczeń ta-
tuażu: w świecie chrześcijańskim uznano go za symbol bałwochwalczy, Grecy 
piętnowali nim szpiegów, Rzymianie niewolników lub złodziei, w średniowie-
czu znak krzyża wypalano banitom i prostytutkom. Piętnowanie tego typu 
polegało na wypaleniu rozgrzaną matrycą znaków lub słów na ciele danej 
osoby, które stawało się „przestrzenią tekstu” wbrew jej woli.

Takiego rodzaju napiętnowanie było zresztą często wykorzystywane jako 
motyw literacki, wystarczy wspomnieć w tym miejscu lilię Milady de Winter, 
bohaterki powieści Aleksandra Dumasa, piętno Jeana Valjeana w Nędznikach 
Victora Hugo czy hańbiące szkarłatne „A” w powieści Nathaniela Hawthorne’a.

Słowo „piętno” jest w tym miejscu znaczące. Immanentną cechą piętna 
jest jego trwałość – napiętnowanie z założenia ma zostać z daną osobą na 
zawsze. Siłą rzeczy, oprócz wypalania, jedną ze skuteczniejszych metod 
napiętnowania okazało się tatuowanie. Taką metodę stosowali naziści do 
oznaczania więźniów w obozach koncentracyjnych. Ciało więźnia, stając się 
nośnikiem tekstu, przestawało w pewnym sensie należeć do niego i niosło 
druzgocący przekaz: „Nie jesteś już człowiekiem, teraz jesteś numerem, 
produktem, czyjąś własnością”. Historia tatuaży z obozów koncentracyjnych 
mimo upływu czasu nadal jest tematem otwartym, o czym będzie jeszcze 
mowa niżej [ryc. 1]11.

Jednocześnie jednak spotkać można w historii znaczenie tatuażu jako 
amuletu chroniącego przed złem i chorobami, symbolu przynależności 
do danej społeczności, oznaki bohaterstwa i zasług wojownika (tego typu 

9 Zjawisko tatuażu w Polsce, http://tatuaze.net.pl/zjawisko-tatuazu-polska-infografika.htm-
l#more-906 [dostęp: 14 sierpnia 2013].

10 Historia tatuażu, http://tatuaze.net.pl/historia-tatuazy.html [dostęp: 14 sierpnia 2013].
11 Ilustracje do artykułu zamieszczono na s. 308.
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tatuaże wykonuje się w niektórych społecznościach również dzisiaj, na 
przykład na Haiti)12.

Z czasem tatuaż na stałe został skojarzony ze środowiskiem przestępczym 
i więziennym (zarówno w Europie, jak i w Ameryce i Azji). Tatuaże na długo 
okazały się społecznie nieakceptowalne. Sytuacja zaczęła się zmieniać dopiero 
w latach sześćdziesiątych XX wieku, za sprawą osób publicznych noszących 
tatuaże. Były to głównie gwiazdy muzyki i kina. Również dzisiaj zjawisko tego 
rodzaju popularyzacji (połączonej zresztą z modą) ma ogromne znaczenie, 
zwłaszcza że bardzo często są to tatuaże oparte na stylizacji słownej13.

W Polsce upowszechnienie się tatuażu nadeszło wraz z transformacją 
ustrojową i powstaniem pierwszych salonów tatuażu. Według wspomnia-
nych wcześniej badań nadal istnieje pewna grupa Polaków, która uważa, że 
tatuaż ma związek wyłącznie ze środowiskiem przestępczym (19%), a część 
badanych traktuje go jako chwilową fanaberię (33%) lub wynik wpływu 
mody (23%). Jednak większość badanych (ponad 57%) pytana o stosunek 
do osób wytatuowanych twierdzi, że to prywatna sprawa danej osoby i im 
jako odbiorcom jest zupełnie obojętne, w jaki sposób ta osoba ozdabia ciało. 
Niektórzy badani stwierdzili też, że tatuaż zawsze kojarzył im się pozytyw-
nie (30%). Nie należy wobec tego a priori zakładać, że osoby wytatuowane 
wzbudzają nadal w większości negatywne emocje i są postrzegane w sposób 
stereotypowy14. 

Polacy zmierzają w kierunku coraz większej akceptacji tatuażu artystycz-
nego. Dużą rolę odgrywają tu same osoby noszące tatuaże, które już od dawna 
nie kojarzą się z półświatkiem przestępczym. Prowadzą one również niekie-
dy działalność popularyzującą tę formę ozdabiania ciała jako nurt głęboko 
osadzony w kulturze współczesnej Przykładem mogą być strony prowadzone 
przez użytkownika o pseudonimie Rdzaniespi15 czy serwis Tatuaze.net.pl16. 

Tatuaże stają się coraz powszechniejszym zjawiskiem. Obecnie posiadają 
je osoby w różnym wieku i pochodzące z różnych klas społecznych. To, co 
je łączy, to chęć ozdobienia ciała i przekazania otoczeniu pewnych indywi-
dualnych treści. Tak pojmowane tatuaże, to znaczy rozumiane jako przekaz, 

12 Tamże.
13 Tamże.
14 Zjawisko tatuażu w Polsce, http://tatuaze.net.pl/zjawisko-tatuazu-polska-infografika.htm-

l#more-906 [dostęp: 14 sierpnia 2013].
15 Rdzaniespi – tatuaż w kulturze, http://rdzaniespi.blogspot.com [dostęp: 14 sierpnia 2013].
16 http://tatuaze.net.pl [dostęp: 14 sierpnia 2013].
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komunikat, a także po prostu kod (w niektórych sytuacjach nawet język), 
nie pojawiły się nagle, ich źródła należy szukać w tatuażach więziennych. Te 
ostatnie były i są nadal niezwykle istotnym elementem hierarchizacji życia 
tego środowiska. Do niedawna była to bardzo hermetyczna sfera znaczeń, 
objęta tajemnicą dla ludzi wolnych, jako niewtajemniczonych i pochodzą-
cych „z zewnątrz”. Dzisiaj coraz częściej gwara więzienna, czyli tak zwana 
grypsera17, staje się przedmiotem zainteresowania kulturoznawców i języ-
koznawców.

Przede wszystkim specyficzny język mówiony tego środowiska stanowi 
skomplikowany kod. Tatuaże więzienne również wpisują się w grypserę, są jej 
manifestacją zapisaną, utrwaloną na nośniku, jakim jest ciało. Funkcjonują 
one w sposób ściśle skodyfikowany i niekiedy nawiązujący bezwiednie do 
najstarszych źródeł tatuażu. Przykładem mogą być wspomniane wcześniej 
tatuaże traktowane jako oznaka przynależności plemiennej. Obecnie każdy 
areszt śledczy lub zakład karny ma przypisany sobie symbol, nazywany przez 
więźniów dosłownie „herbem” (przykładowo: zakład karny zlokalizowany 
w warszawskim Mokotowie jest symbolizowany przez motyla, placówkę we 
Wrocławiu symbolizuje orzeł w locie i tak dalej)18.

Ponadto, nie każdy może nosić dany tatuaż więzienny. Istnieją ściśle prze-
strzegane zasady ich nanoszenia i konieczne do spełnienia wymogi. Przykła-
dowo: tak zwana cynkówka, czyli kropka nad lewym okiem, oznacza człowie-
ka należącego do środowiska grypsery. Natomiast serduszko sygnalizuje tak 
zwanego mąciciela, czyli przywódcę grupy przestępczej [ryc. 2]19. Nie każdy 
może posiadać taki tatuaż, a w przypadku degradacji w hierarchii więziennej 
zostaje on z ciała byłego przywódcy usunięty. 

Analogicznie funkcjonuje więzienne napiętnowanie za pomocą tatuażu: 
kropka na nosie (tak zwana toczka)20 oznacza konfidenta i jest tatuowana siłą, 
wbrew woli więzienia. Podobnie rzecz ma się z kropką na lewym uchu lub za 
lewym uchem – oznacza ona osobę donoszącą strażnikom. 

Istnieją jednak formy bardziej radykalnego piętnowania więziennego. 
Przykładem takiej sytuacji jest głośna sprawa tatuażu, jaki na Anthonym Rayu 
Stockelmanie, odsiadującym wyrok za gwałt i zabójstwo dziesięcioletniej Ka-
tie Collman, wykonali jego współwięźniowie. Na czole więźnia wytatuowali 

17 Słownik wyrazów obcych, red. A. Bańkowski, Warszawa 2000, s. 408.
18 K. Fryta, Tatuaż artystyczny…
19 Tamże.
20 Tamże.
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oni amatorsko zrobioną maszynką do tatuażu słowa „Katie’s revenge”, czyli 
„Zemsta Katie” [ryc. 3]21.

Warto w tym miejscu dodać, że ten rodzaj napiętnowania, będący jedno-
cześnie zemstą na przestępcy seksualnym, wszedł również jako motyw do 
literatury i kinematografii. Najpierw pojawił się w książce Stiega Larssona 
Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet, a następnie w filmie Nielsa Ardena Ople-
va opartym na tej książce: Millenium. Mężczyźni, którzy nienawidzą kobiet. 
Główna bohaterka, zgwałcona przez swojego kuratora sądowego, w akcie 
zemsty włamuje się do jego mieszkania i po skrępowaniu go tatuuje mu na 
brzuchu słowa: „I am a sadistic pig, a pervert, and a rapist”, co przetłumaczyć 
można jako: „Jestem sadystyczną świnią, zboczeńcem i gwałcicielem” [ryc. 4]. 

O ile ciało Stockelmana potraktowane zostało jak tablica, na której „wyryto” 
istotną informację w celu napiętnowania go i uniemożliwienia mu ukrycia 
swoich zbrodni (stąd umiejscowienie jej na czole), o tyle w przypadku boha-
terki kryminału Stiega Larssona mamy do czynienia z  dodatkową motywacją. 
Kobieta nie tatuuje piętna w miejscu widocznym – mało tego, nie chce, aby 
tatuaż został ujawniony, używa go do szantażu. W zamian za ukrycie prawdy 
musi się on odwdzięczyć zapewnieniem dziewczynie wolności – pisze więc 
pochlebne raporty na temat jej pełnej resocjalizacji i pozwala jej wymknąć 
się spod kontroli i nadzoru sądowego. W tej sytuacji ciało gwałciciela, jako 
przestrzeń utrwalonego na nim tekstu, staje się dla bohaterki ważnym doku-
mentem, jej „kartą przetargową” i „żelaznym listem”.

Powracając jeszcze na moment do tatuażu więziennego i jego kodu, warto 
zaznaczyć, że system takiego piętnowania ma charakter praktyczny, dykto-
wany potrzebami komunikacyjnymi, stąd tak istotne jest skodyfikowane 
umiejscowienie znaku. Ma on być dobrze widoczny i czytelny, nieprzypad-
kowa jest więc popularna lokalizacja tatuażu na twarzy, gdzie jest dostrzegany 
na pierwszy rzut oka, lub na prawej dłoni, pomiędzy kciukiem a palcem 
wskazującym. Jest to uzasadnione koniecznością szybkiego zidentyfikowania 
więźnia, na przykład w trakcie podania ręki na powitanie.

Taka funkcja tatuażu – jako komunikatu czy języka – poza określonym śro-
dowiskiem nie ma czytelnych znaczeń, nie dotyczy innych odbiorców. Jednak 
to właśnie w tych symbolach należy szukać źródeł wpływu na dzisiejsze mo-
tywy, tatuowane przez osoby spoza środowiska więziennego i przestępczego.

21 J. Zambroski, Officials Investigating After 10-Year-Old’s Killer Gets Prison Tattoo On Forehead: 
“Katie’s Revenge”, http://www.wave3.com/story/5467204/officials-investigating-after-10-year-
olds-killer-gets-prison-tattoo-on-forehead-katies-revenge [dostęp: 14 sierpnia 2013].
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Tatuowane symbole wiążą się głównie ze zjawiskami mody: upowszech-
nienie się danego znaku owocowało zatarciem jego pierwotnych znaczeń. 
Przykładem może być obraz jaskółki – obecnie bardzo popularny zwłaszcza 
wśród dziewcząt, postrzegany jako subtelny i ewokujący takie skojarzenia, 
jak ulotność czy delikatność. Motyw ten pierwotnie oznaczał, że marynarz, 
który ma go na ramieniu, co najmniej raz przepłynął Atlantyk, natomiast 
w środowisku więziennym nadal jest aktualny i oznacza więźnia tęskniącego 
za wolnością22. Podobnie rzecz ma się z symbolem ptaków w locie: obecnie 
motyw ten cieszy się dużą popularnością jako subtelna, „dziewczęca” odmiana 
tatuażu. W więzieniu natomiast to kod oznaczający, że posiadacz takiego tatu-
ażu dokonał kiedyś ucieczki lub próby ucieczki23. Również często tatuowane 
współcześnie popularne znaki muzyczne (takie jak klucz wiolinowy, klucz 
basowy lub nuty na pięciolinii) w grypserze mają inne znaczenie (popularnym 
tatuażem w tym środowisku jest pięciolinia tatuowana na podbrzuszu – ma 
ona nacechowanie jednoznacznie seksualne)24. Tego rodzaju mody, ewolucje 
znaczeń, a niekiedy też pułapki związane z błędnym rozszyfrowaniem da-
nego znaku lub jego „zużyciem się” w danej kulturze dotyczą także tatuaży, 
w których obecne jest słowo (co zostanie omówione w dalszej części artykułu).

***

Ponieważ przedmiotem niniejszego artykułu jest słowo, którego przestrzenią 
staje się ciało ludzkie, pojawia się pytanie o to, dla jakich treści owo ciało staje 
się przestrzenią tekstu? Jakie znaczenia mogą przybierać słowa umieszczone 
na ciele? Można spróbować wyróżnić w tym miejscu kilka kategorii czy też 
funkcji, jakie tatuaże te mogą pełnić:

 – estetyczna – w której mieszczą się tatuaże traktowane po prostu jako 
ozdoba, często dyktowane indywidualnymi upodobaniami posiadacza 
takiego tatuażu lub aktualną modą;

 – praktyczna (informacyjna) – w tej kategorii mieszczą się tatuaże wy-
konane w celu innym niż tylko estetyczny, będą to na przykład tatuaże 
medyczne lub te, które służą pokryciu blizn;

 – komunikacyjna – obejmuje te rodzaje tatuażu, które są komunikatem; 
a wydzielić tu można dwie podkategorie: 

22 Tamże.
23 Tamże.
24 Tamże.
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a) tatuaże, które są manifestem pewnych przekonań, ideologii czy 
postaw życiowych ich posiadacza, informujące o nich otoczenie 
(kwestia przynależności religijnej, orientacji seksualnej i tak dalej); 

b) tatuaże, które pełnią funkcję kodu (omówione już wcześniej tatuaże 
więzienne);

 – piętnująca – w której tatuaż jest piętnem (na przykład wspomniane 
wcześniej tatuaże obozowe, tatuaże niewolników i inne);

 – artystyczna – w której ciało traktowane jest jak płótno, dzieło sztuki 
samo w sobie lub nośnik treści estetycznych; tu też wyróżnić można 
dwie podkategorie:
a) ciało jako nośnik, tło dla znaku i treści, jaką ten znak wyraża (przy-

kładowo: wiersz lub fragment utworu wytatuowane na skórze, poj-
mowane jako kolejne „wydanie” tego dzieła); 

b) ciało jako tworzywo, stające się w wyniku działań artystycznych 
dziełem sztuki samo w sobie (przykładem jest tu sztuka performa-
tywna, w której często wykorzystuje się również tatuaż lub sam akt 
tatuowania, o czym będzie mowa niżej).

Należy pamiętać, że niektóre z tych kategorii mogą się na siebie nakładać 
(na przykład nic nie stoi na drodze tatuatorowi, który ma do wykonania 
tatuaż medyczny, by połączyć go z motywami ozdobnymi). W obrębie tych 
kategorii wyróżnić można trzy grupy, według których tatuaże posługujące 
się słowem podzielić można na tatuaże zawierające:

 – sam tekst,
 – tekst i obraz, 
 – mieszaninę dwóch lub więcej zestawów znaków językowych.

W obrębie pierwszej kategorii, określonej przeze mnie jako estetyczna, 
najczęstszym kryterium, którym przy wyborze wzoru ze słowem kierują się 
posiadacze tatuażu, jest oryginalność i swoista egzotyka – czy to języka obcego 
lub dawnego, czy po prostu odmiennego (język muzyki lub język naukowy). 
Często łączy się to z wysiłkiem mającym na celu uniknięcie sztampowości, 
która w tatuaż bardzo często jest wpisana. Wobec tego w obrębie kategorii 
estetycznej wyróżnić można następujące odmiany tatuaży „ze słowem”:

 – znaki pochodzące z języka chińskiego lub japońskiego (obecnie uzna-
wane za symbol złego smaku i bezrefleksyjności przy wyborze wzoru),

 – sanskryt [ryc. 5], 
 – runy,
 – język symboli, 
 – wspomniany wcześniej zapis nutowy,
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 – język naukowy, np. kod binarny, wzory chemiczne, matematyczne 
i inne [ryc. 6], 

 – cyfry rzymskie, 
 – ambigramy, czyli przykłady kaligrafii środkowo symetrycznej – nie 

tracącej znaczenia po odwróceniu o 180 lub 90 stopni, czasem tylko 
zyskującej inne znaczenie [ryc. 7]25.

Z punktu widzenia odbiorców – „czytelników” takiego języka – istnie-
je kilka możliwości zetknięcia się z tego rodzaju tatuażami. Mogą one być 
umiejscowione w obszarach ciała zwykle odsłoniętych, na przykład tak zwane 
knuckle tattoos (brak polskiego tłumaczenia tego terminu), czyli tatuaże na 
kostkach dłoni lub na palcach, widoczne w ruchu, na ulicach miast, w naj-
bliższym otoczeniu. 

Jednak osób z tak widocznymi tatuażami jest procentowo najmniej pośród 
wszystkich posiadaczy tatuażu – wracając raz jeszcze do cytowanych wcześniej 
wyników badań: 65% korespondentów posiada tatuaż w widocznym miejscu, 
lecz nie ma problemów z jego zakryciem, 22% posiada tatuaż znajdujący się 
zawsze pod ubraniem, a tylko 13% posiada tatuaż trudny do ukrycia. Osobnym 
tematem jest szczególny rodzaj tatuażu ukrytego, mianowicie umiejscowiony 
w ustach. Z racji lokalizacji i ograniczonej płaszczyzny jest to rodzaj tatuażu 
skazany na formę słowną, często bardzo skrótową [ryc. 8].

Ta różnorodność sytuacji związanych z doborem tekstu i stylistyki jego 
wyrażenia na skórze manifestuje się na różne sposoby: 

 – istnieją pewne hasła, frazesy czy powiedzenia często stosowane w ta-
tuażach;

 – bardzo często tatuaże powstają pod wpływem innych, aktualnych w da-
nym momencie tekstów kultury i popkultury; 

 – niekiedy tatuażem jest po prostu ważne dla kogoś imię;
 – czasem tatuaż ze stylizacją słowną służy potrzebie manifestacji świa-

topoglądu;
 – treść takiego tatuażu wcale nie musi być zrozumiała dla ogółu, może 

ona mieć znaczenie tylko dla posiadacza [ryc. 9];
 – w podkreślanej wcześniej walce o treść paradoksalnie czasami nie 

ma ona tak naprawdę znaczenia; dla niektórych posiadaczy tatuażu 
ważny jest sam pomysł, koncept [ryc. 10] – opis zamieszczony przez 
posiadacza tego tatuażu pod jego zdjęciem głosi: „Czy nie jest ładny? 
To drzewo wiśniowe i jakieś chińskie symbole”.

25 Słownik terminów literackich, red. J. Sławiński, Wrocław 2005, s. 27. 
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Kwestia klisz znaczeniowych i braku oryginalności jest osobnym, cie-
kawym zagadnieniem. Niekiedy ważniejsze dla posiadacza tatuażu jest nie 
to, co dany napis znaczy, ale jak wygląda, czasami takie tatuaże są po prostu 
przykładami kiepskiego gustu (ryc. 11, tekst tatuażu to cytat z książki Zmierzch 
Stephenie Meyer: „Nie ma zasad, które mogłyby cię powstrzymać, kiedy 
znajdziesz swoją drugą połówkę”). Niekiedy dochodzi do pomieszania kodów 
i niezrozumienia ich znaczenia (ryc. 12, tekst tatuażu głosi: „Tam, gdzie słowa 
nie wystarczą, potrzeba muzyki” – to stwierdzenie wyrażone zostało jednak 
słowami). Często samo środowisko tatuażystów i osób wytatuowanych ma 
świadomość tej śmieszności, powstają kolejne rankingi najgorszych tatuaży, 
często pojawiają się parodie konwencji. 

Jednak negatywne przykłady nie są jedynymi. Istnieją również – medyczne, 
informujące o danym schorzeniu i w efekcie mogące uratować życie chorego 
w sytuacji kryzysowej [ryc. 13], wpisujące się w drugą z wymienionych przez 
mnie kategorii – tatuażu o znaczeniu praktycznym, podobnie jak tatuaże 
służące ukryciu defektów ciała [ryc. 14]. Warto też mieć na uwadze fakt, że 
niektóre tatuaże rzeczywiście zdobią, nie szpecą, i mogą być przykładem 
ciekawych pomysłów i kunsztownego wykonania.

Istnieje wiele godnych uwagi wzorów tatuażu ze słowem, dalekich od 
złego gustu czy powierzchownego sentymentalizmu [ryc. 15], wpisujących się 
w kategorię określoną przeze mnie jako artystyczna, w której ciało stanowi 
tło dla reprodukcji dzieła sztuki lub staje się nośnikiem tekstu artystycznego, 
ruchomym cytatem lub wierszem, żywym fragmentem książki.

***

Powyższe konstatacje mogą prowadzić do rozważań o miejscu tatuażu w sztu-
ce dawnej i współczesnej, popkulturze i kontrkulturze, w typografii i innych 
dziedzinach działalności ludzkiej na polu artystycznym. Związek tatuażu 
i sztuki jest znacznie starszy, niż można by przypuszczać, czego dowód stanowi 
na przykład Lekcja tatuażu Pietera Fransza de Grebbera – obraz datowany 
na pierwszą połowę XVII wieku [ryc. 16]. 

Obecnie konwencje tatuażu i współczesnej kultury i sztuki coraz czę-
ściej przenikają się wzajemnie – o ile najpierw tatuaże wyszły z podziemia 
i zadomowiły się w modzie, popkulturze i sztuce i zaczęły być przez nie 
kształtowane, o tyle warto odnotować, że później same zaczęły na nią wpły-
wać i ją kształtować. Dzisiaj obecne są w modzie, rzemiośle artystycznym 
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typografii i identyfikacji wizualnej [ryc. 17] oraz w szeroko pojętym nurcie 
sztuki współczesnej [ryc. 18].

Tatuaże – co z edytorskiego punktu widzenia najistotniejsze – obecne są 
również w typografii. Samo użycie konkretnego słowa i litery w jednostko-
wym, finalnym kształcie danego tatuażu uległo w pewnym momencie ewolucji. 
Tatuaże tego typu przeszły długą drogę od jednolitej, nieco prymitywnej na 
ogół stylistyki26 do odmian bardziej subtelnych, a przede wszystkim – róż-
norodnych. O popularności tatuaży będących tekstem, cytatem bądź po 
prostu stylizacją literową świadczyć może fakt pojawiania się osobnych stron 
internetowych poświęconych temu właśnie rodzajowi tatuażu (przykładowo 
Contrariwise: Literary Tattoos27).

Tatuażyści zaczęli w pewnym momencie korzystać z powstałych wcześniej 
stylów i konwencji literniczych, a także konkretnych krojów pisma [ryc. 19]. 
Co ciekawe, teraz ten proces często się odwraca: powstają kroje oparte wprost 
i dosłownie na tatuażach [ryc. 20]. 

Jeśli chodzi o kryteria wyboru użytych krojów, niektóre bardziej niż inne 
pasują do tatuażu, co niekiedy sprowadza je do kolejnej kopii pozbawionej 
oryginalności. Prowadzi to często do prób ucieczki od konwencji i użycia 
innego typu liter, niż można się było spodziewać [ryc. 21]. 

Typografia inspirowana tatuażami w szerszym i bardziej ogólnym ujęciu 
nie miałaby zapewne większego znaczenia jako służąca do pracy tylko tatu-
ażystom, jednak coraz częściej daje się zauważyć, że tendencje te przeniosły 
się na grunt praktyki typograficznej w ogólnym rozumieniu, na przykład 
w dziedzinie identyfikacji wizualnej [ryc. 22]. Pokazanie przenikania moty-
wów charakterystycznych dla tatuażu do typografii, mody czy identyfikacji 
wizualnej nie wyczerpuje tematu miejsca tatuażu w otaczającej nas rzeczywi-
stości graficznej. Ich obecność daje się też zauważyć w ogólnie pojmowanej 
popkulturze, do której niekiedy są komentarzem [ryc. 23]. 

Niekiedy tatuaż koresponduje ze street artem, jak w przypadku współpracy 
tatuatora Rul3rsa i fotografa Maartena Alexandra, zwieńczonej projektem 
Jesteśmy pustką [ryc. 24]. Jest to projekt w interesujący sposób wielopłasz-
czyznowy: przestrzenią tatuażu jest ciało modelki, która jednocześnie jest 

26 Interesujące jest, że konwencja ta wraca ostatnio do łask. Pojawiła się niedawno moda na 
tatuaże w dawnym stylu, nieco prymitywnym i uproszczonym. Tatuaże takie traktowane są 
najczęściej jako powrót do tradycji sztuki tatuowania ciała bądź zaznaczenie ironicznego 
dystansu wobec aktualnych mód w tej dziedzinie artystycznej działalności.

27 Contrariwise: Literary Tattoos, http://www.contrariwise.org [dostęp: 14 sierpnia 2013].
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obiektem zdjęcia, służącego następnie za materiał dla street artu. Wytatu-
owane ciało w przestrzeni miejskiej pojawia się również na fotografii. Cykl 
fotograficzny Macieja Rukasza Sekrety promował odbywający się w Lublinie 
Festiwal Teatrów Europy Środkowej Sąsiedzi [ryc. 25]. Przede wszystkim 
jednak miejsce tatuażu w sztuce sąsiaduje z performance’em. W obu tych 
rodzajach wyrażania treści estetycznych ciało jest nośnikiem. W przypadku 
tatuażu – przestrzenią dla tekstu, który się na nim znajduje.

Performance zdefiniować można jako określonego typu sytuację, która ma 
charakter artystyczny, a w jej centrum znajduje się ciało performera. Jest ono 
wtedy jednocześnie przedmiotem sztuki, jak i podmiotem, który tę sztukę 
tworzy. W ten sposób artysta performatywny jest jednocześnie twórcą, jak 
i dziełem:

Oparcie na kondycji psychicznej i fizycznej, czyli cielesnej, oznacza, że 
podstawowym materiałem, z jakiego powstaje dzieło sztuki, jest człowiek. 
Ale nie człowiek w ogóle, nie mówimy tu o metaforze. Mówimy o kon-
kretnym człowieku – artyście. Performer sam dla siebie jest materiałem, 
z którego tworzy dzieło sztuki. Powstaje więc, może i paradoksalna na 
pierwszy rzut oka, sytuacja, gdy to artysta jest jednocześnie narzędziem, 
materiałem, twórcą i rezultatem tej twórczości – dziełem28.

Sztukę performance’u cechuje nietrwałość – jest ona pojedynczą sytuacją 
artystyczną i trwa przez określony, zazwyczaj krótki czas. Druga jej cha-
rakterystyczna cecha to bycie sztuką żywą, co oznacza bezpośredni kontakt 
artysty z odbiorcami jego sztuki, ale też traktowanie ciała jako przestrzeni 
artystycznych eksperymentów. Stąd korespondencja performance’u ze sztu-
ką tatuażu, w której ciało staje się płótnem, nośnikiem znaku. Jest to swego 
rodzaju uprzedmiotowienie ciała, choć przy jednoczesnym podniesieniu go 
do rangi przedmiotu artystycznego, jakim jest dzieło sztuki. To samo ciało 
należy jednak przecież do artysty jako twórcy, ta gra sprzecznych ról ciała 
jako nośnika znaczeń stanowi istotę performance’u i jako taka fascynowała 
twórców różnych dziedzin sztuki – malarzy, fotografów czy reżyserów. 

Zasygnalizowany wątek wydaje się szczególnie interesujący w kontekście 
sztuki filmowej. Chyba najciekawszą realizację tego typu tematyki stanowi film 
The Pillow Book Petera Greenawaya. Będący sam w sobie dziełem sztuki kine-
matograficznej film pełen malarskich obrazów i wysmakowanych kompozycji 
nawiązuje z widzem dialog, w którym nowe środki ekspresji (intermedialność, 

28 Ł. Guzek, Przez performance do sztuki, „Didaskalia” 2005, nr 69, s. 20.
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struktura hipertekstu) łączą się z długoletnią tradycją artystyczną (japoń-
skie drzeworyty i pamiętnikarstwo, malarstwo europejskie). Bohaterka filmu, 
owładnięta obsesją kaligrafowania na skórze, w pewnym momencie z przed-
miotu, z tła, sama przekształca się w twórcę, a swojego kochanka zmienia 
w płótno, na którym kaligrafuje swoje znaki [ryc. 26]. Zaczyna w ten sposób 
pisać książkę, a każda jej część jest osobnym aktem pokrywania ciała mężczyzny 
tekstem, który w takiej formie zostaje pokazany wydawcy. Ciało jako przestrzeń 
tekstu ukazane jest w filmie w sposób malarski, momentami poetycki. Sam akt 
tworzenia ,jako dzieło sztuki, jest wysmakowaną celebracją, stanowi osobne 
wydarzenie artystyczne. Dzieło Greenawaya łączy ze sobą malarstwo, poezję, 
sztukę performatywną – w ostatecznej formie podawczej, jaką jest film.

Performance oparty na kaligrafowaniu na ciele i połączony z tatuowaniem 
czasami dąży do połączenia jednorazowego, pojedynczego wydarzenia, jakim 
jest sam akt performance’u, z trwałą zmianą, jaką jest fakt pozostawienia na 
ciele utrwalonego na stałe tekstu. Jednak często performerom chodzi tylko 
o ten pierwszy aspekt, to znaczy jednorazowe wydarzenie. W tym celu tatuuje 
się, nie używając tuszu. Performance’ów tego typu było wiele. Na uwagę zasłu-
guje między innymi Blood Script autorstwa Mary Coble, który miał miejsce 
w 2008 roku w Nowym Jorku. Jego przedmiotem było tatuowanie bez użycia 
tuszu najbardziej popularnych przekleństw i obelg. Następnie do świeżych 
ran przykładano papier, tak aby odbić napis [ryc. 27]. Ideą performance-
’u było uświadomienie widowni mocy słowa, zwłaszcza deprecjonującego 
wartość osoby29, pokazanie dosłownego charakteru destrukcyjnej mocy słowa 
w sposób bardziej dobitny i przekonujący niż za pomocą wyświechtanych 
frazesów typu „słowa mogą ranić”. Wywołane słowem rany i ich krwawienie, 
dosłowne „wrycie się” słów w ciało służyło pokazaniu tej idei, ale nie tylko. 
Warto zauważyć, że do wulgarnych i deprecjonujących słów dobrano ozdobny, 
kaligraficzny font, co nie było przypadkiem, ale świadomą intencją twórczą – 
widzowie mogli prześledzić, jak piękne i subtelne litery układają się w słowa 
niosące negatywną i obelżywą treść.

Performance Mary Coble jest też szczególnie interesujący ze względów 
typograficznych, jako dzieło wyjątkowo wielopłaszczyznowe. Ciało, stające 
się materiałem, płótnem, przestrzenią, na której kaligrafowane jest słowo, jest 
jednocześnie matrycą, formą do odbijania zapisanych słów, a więc zyskuje 

29 Brooklyn Museum, https://www.brooklynmuseum.org/eascfa/feminist_art_base/gallery/
mary_coble.php?i=2308 [dostęp: 14 sierpnia 2013].
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podobną funkcję jak na przykład kamień litograficzny w grafice warsztatowej 
(która zawsze jest formą druku).

Angela Su jest z kolei autorką performance’u Dziewczyna z Hartford i inne 
historie. Na plecach artystki wytatuowano bez tuszu fragmenty psalmów 
układające się w 39 linii, świadomie nawiązując ich kształtem i wyglądem 
do pręg powstających w wyniku biczowania się (co jest nawiązaniem do tej 
samej liczby uderzeń, jakie Chrystus otrzymał z rąk Rzymian). Biczowanie dla 
chrześcijan miało charakter pracy nad sobą, umartwiania się, stanowić miało 
próbę duchowego oczyszczenia i uzdrowienia przez modlącego się30. Ciało 
jako przestrzeń tekstu w tym przypadku jest przestrzenią modlitwy. Tatuaż 
Angeli Su to dosłownie biczowanie się Słowem Bożym, pręgi na jej plecach 
to fragmenty Biblii, księgi objawionej, traktowanej przez osoby wierzące jako 
zapis słów pochodzących od Boga [ryc. 28]. 

Ciało jako przestrzeń słowa nieczęsto występuje w aż tak złożonym i wielo-
płaszczyznowym kontekście jak wcześniej omawiane, częściej pojawia się, kore-
spondując z jedną formą sztuki, tak jak w przypadku wspomnianego połączenia 
sztuki tatuażu i street artu czy tatuowania traktowanego stricte jako performance. 
Przykładem tego ostatniego połączenia był performance Dzień nauczyciela, 
zorganizowany 15 października 2013 przez łódzką ASP. Podczas tego wydarzenia 
artystycznego studentka Martina Wiaderek podała się tatuowaniu na piersi wpisu 
do indeksu, zamykającego jej pierwszy rok studiów. Tatuował Andrzej Chętko, 
wykładowca uczelni. Wydarzenie to wzbudziło spore kontrowersje (co zresztą 
bardzo często jest zgodne z intencją twórczą artystów performatorów), wśród 
zarzutów pojawiły się między innymi wypowiedzi opisujące całe wydarzenie 
jako pozbawione idei innej niż wzbudzenie zainteresowania.

Znacznie bardziej kontrowersyjna (choć z innych powodów) okazała się 
akcja przedstawiona w filmie dokumentalnym Numbered Dany Doron i Uriela 
Sinaia. Film dotyczy nietypowej formy upamiętniania tragedii Holokaustu, 
jaką jest tatuowanie sobie przez potomków byłych więźniów obozów kon-
centracyjnych tych samych numerów, jakimi naziści oznaczali wcześniej ich 
rodziców lub dziadków. Jak to już zostało zaznaczone: intencją tatuujących 
jest upamiętnianie i hołd złożony tragedii ważnych dla nich osób, jednak tego 
rodzaju akcje są często negatywnie oceniane nawet przez samych byłych więź-
niów. Podkreślają oni, że doświadczenie obozowe było dla nich koszmarem, 
wobec czego ciężko im docenić tego rodzaju inicjatywę i odbierać ją jako oka-
zanie szacunku i chęć utrwalania minionych wydarzeń także dla następnych 

30 http://rdzaniespi.blogspot.com/2013/06/770.html [dostęp: 14 sierpnia 2013].
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pokoleń. Ciało jako przestrzeń tekstu funkcjonuje w tym kontekście jako 
produkt, kolejny egzemplarz, przedmiot opisany numerem, nie podmiot.

Wydaje się, że o krok dalej poszedł w tego rodzaju eksperymentach Ar-
tur Żmijewski, autor filmu 80064. Tytuł jest numerem wytatuowanym na 
przedramieniu Józefowi Tarnawie w Oświęcimiu, byłemu więźniowi, który 
na potrzeby filmu zgadza się na odnowienie obozowego tatuażu [ryc. 29]. 
Żmijewski jest artystą kontrowersyjnym i bezkompromisowym, nastrój filmu 
dobrze oddają słowa krótkiej recenzji, zamieszczonej przez autorkę strony 
Rdzaniespi – tatuaż w kulturze w artykule poświęconym filmowi:

Na filmie widać jak Tarnawa waha się, próbuje zrezygnować (rzecz 
dzieje się już w studiu tatuażu) mówiąc że poprawiony tatuaż nie 
będzie już tym samym, jednak Żmijewski nalega i w końcu tatuaż 
zostaje poprawiony. 
Dokument wzbudził mnóstwo kontrowersji, zwłaszcza że autor nie ukry-
wał że nie chodziło mu o odświeżenie tatuażu, i bardziej zależało mu na 
odtworzeniu atmosfery przymusu i poczucia uległości sprzed pół wieku31.

Eksperyment Żmijewskiego jest okrutny, trzeba nazwać rzecz po imieniu, 
jednak pytanie o moralne granice sztuki nie jest przedmiotem niniejszego 
referatu. Eksperyment ten, mimo wszystkich narosłych wokół niego kon-
trowersji, pokazał jednak niezbicie, że zarówno fakt nadania człowiekowi 
numeru, jak i nadanie tego numeru pojmowane jako akt, wraz z towarzyszącą 
mu atmosferą, emocjami, wrażeniami, rolami, jakie w danej chwili odgrywają 
obie strony, oddziałują na podmiot reifikująco. Sam Żmijewski w wywiadzie, 
którego udzielił Agacie Araszkiewicz, podsumował to w następujący sposób:

Jest powtórzeniem przemocy, a były więzień ponownie jej ulega. To jest 
przemoc – skromna, ale wyrazista. Krótka rozmowa, podniesiony głos 
wystarczyły, by ten człowiek pozwolił ponownie się uprzedmiotowić, 
zinwentaryzować za pomocą numeru. „Tatuaż oznaczał całkowitą de-
humanizację…” – nazwałbym to precyzyjniej: tatuaż oznaczał zmianę 
tożsamości, upośledzenie lub nawet zerwanie identyfikacji z samym 
sobą, z własną przeszłością32.

31 http://rdzaniespi.blogspot.com/2010/12/374.html [dostęp: 14 sierpnia 2013].
32 A. Araszkiewicz, A. Żmijewski, Porozmawiajmy o „80064”. Dialog między Agatą Arasz-

kiewicz i Arturem Żmijewskim, „Obieg”, 25 sierpnia 2005, http://www.obieg.pl/rozmowy
/5691[dostęp: 14 sierpnia 2013].
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Araszkiewicz w tym samym wywiadzie porusza też problem ciała ludzkiego 
jako przestrzeni bądź tworzywa: „Czy myślałeś kiedyś, z czym kojarzy Ci się 
ludzka skóra? Czy bardziej jest powierzchnią czy granicą?”. Żmijewski odpo-
wiada: „W tym przypadku skóra jest dosłownie kartą, na której zapisano histo-
rię”33. Odnieść to można zarówno do historii jednostkowej, jak i powszechnej. 
Były więzień nie tylko był uczestnikiem i świadkiem zbrodni hitlerowskich, ale 
obecnie przez numer wytatuowany na przedramieniu stanowi też jej nama-
calny „dowód”, jest niejako dokumentem, żywym zapisem potwierdzającym 
prawdziwość kataklizmu dziejowego, jakim była druga wojna światowa.

Warto na koniec zaznaczyć, że tego typu motyw odindywidualizowania, 
uprzedmiotowienia podmiotu przez potraktowanie jego ciała jako przestrze-
ni dla tekstu o suchym, informacyjnym charakterze również znalazł swoje 
miejsce w popkulturze. Motyw kodu kreskowego, bo o nim mowa, pojawił 
się najpierw w grze komputerowej pt. Hitman, a następnie w opartym na jej 
motywach filmie Xaviera Gensa o tym samym tytule. Bohater filmu nie ma 
imienia, ma numer i kod kreskowy nadany mu przez organizację, do której 
należy [ryc. 30]. Jest jednym z wielu sobie podobnych i służy jako narzędzie 
do zabijania. Tego typu znak identyfikacyjny każe rozpatrywać ciało jako 
produkt, który jest wart pewnej ceny, jeżeli sprawnie działa, lub powinien 
przeznaczony do utylizacji, jeśli jest wadliwy. 

Być może odczucia towarzyszące takiej interpretacji zdecydowały o po-
pularności motywu tatuażu wśród osób, które w chaotycznej rzeczywistości 
postmodernizmu i globalizmu czują towarzyszące im anonimowość i uprzed-
miotowienie jednostki34. Oczywiście i w tym miejscu należy wspomnieć, 
że – tak jak w przypadku pozostałych motywów tatuaży – również wśród 
posiadaczy tego konkretnego wielu jest naśladowców czy też po prostu osób 
bezrefleksyjnie ulegających najnowszym modom. Nie każdy kod kreskowy 
widoczny na czyimś ciele musi być kontestacją.

Głęboko osobiste przesłanie ma inny jeszcze przykład performance’u zwią-
zanego z przeżyciami wojennymi. Tym razem mowa o historii najnowszej. Wa-
faa Bilal po śmierci swojego brata Hajiego, który zginął podczas bombardowania 

33 Tamże.
34 Przykładem dotyczącym tych odczuć może być choćby tłumaczenie popularnego współcze-

śnie określenia „human resources”, czyli „zasoby ludzkie”. „Resources” tłumaczy się jednak 
nie tylko jako „zasoby”, ale też jako „bogactwa” czy „środki”. Wskazuje to na traktowanie 
podmiotu bardziej jednak jako wartościowego przedmiotu, zasobu właśnie, cennego dobra, 
wartościowego nabytku, skutecznego środka.
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Iraku w 2004 roku, zdecydował się na całodobowy performance. Jego plecy 
posłużyły za płótno zawierające wykonany czerwonym i fluorescencyjnym 
tuszem tatuaż przedstawiający aktualną w tamtym okresie mapę miejsc, w któ-
rych w Iraku ponieśli śmierć żołnierze obu stron. Kropki wytatuowane czerwo-
nym tuszem reprezentowały miejsca i liczbę śmierci amerykańskich żołnierzy 
(jest ich 5 000), natomiast kropki oznaczające śmierć Irakijczyków (100 000) 
wytatuowane zostały tuszem widocznym wyłącznie w świetle UV [ryc. 31]35.

Performance Bilala był połączeniem sesji tatuażu z aktywnym uczestnic-
twem odwiedzających (odczytywanie imion zabitych) oraz ze zbiórką pienię-
dzy na cele charytatywne (na stypendia dla dzieci osieroconych w wyniku tego 
konfliktu). Jednak ideą naczelną przyświecającą Bilalowi, oprócz uczczenia 
pamięci brata, było przede wszystkim poruszenie kwestii tragedii straty, jaka 
dotyka rodziny obu walczących stron. Irakijczyk użył swojego ciała jako tła 
dla mapy śmierci nie tylko swoich pobratymców, ale też żołnierzy wrogiej 
strony. Przy czym określenie „wroga strona” ma w tym kontekście znaczenie 
polityczne, militarne lub strategiczne, Irakijczyk zwraca jednak uwagę na to, 
że cywile nie muszą rozpatrywać tego w takich kategoriach: tragedia rodziny, 
która utraciła swojego członka w konflikcie zbrojnym, po obu stronach jest 
taka sama, a to właśnie rodzinom poległych w największej mierze dedyko-
wany był performance.

Temat miejsca tatuażu w sztuce performatywnej kończy niniejszy referat. 
Podsumowując zagadnienie obecności słowa w tatuażu, należy zauważyć, 
że bez względu na gusta czy opinie, tatuaże są faktycznym elementem ota-
czającej nas rzeczywistości wizualnej i realnie ją kształtują, stanowiąc przy 
tym pełnoprawny składnik wydarzeń artystycznych i kulturowych mających 
miejsce współcześnie. 

Tatuaż i zawarte w nim słowo oraz ciało jako przestrzeń, w której się owo 
słowo znajduje, stanowią też faktyczne pełnoprawne zagadnienie estetyczne. 
Świeże, dynamicznie się rozwijające i szybko zmieniające, niekiedy kontrower-
syjne, jeśli chodzi o stronę etyczną, oraz niebędące w żaden sposób tematem 
zamkniętym, w pełni ukształtowanym. Przytoczone przykłady i próba ich 
opisu potwierdzają, jak się wydaje, że nie należy ignorować obecności tatu-
ażu w aktualnej rzeczywistości estetycznej i upierać się przy jego wyłącznie 
kontrkulturowym charakterze.

35 …and Counting, http://www.wafaabilal.com/html/andCounting.php [dostęp: 14 sierpnia 
2013].
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Tatuaż to nie tylko rysowanie, ale też pisanie na skórze. Upowszechnienie 
się tatuażu i zmiany w jego konwencji doczekały się pozytywnych ocen ze 
strony odbiorców, coraz częściej odrzucających stereotypy narosłe wokół 
tego zagadnienia. Można przypuszczać, że podobna zmiana dotyczyć będzie 
w najbliższej przyszłości (jeśli już nie dotyczy) również krytyków i teoretyków 
sztuki, typografii i innych omówionych w niniejszym tekście dyscyplin zwią-
zanych z wizualną formą tekstu. Nikt obecnie nie traktuje pobłażliwie połą-
czenia słowa i obrazu w iluminowanych kodeksach średniowiecznych, choć 
dzisiejszy odbiorca nie ma z nimi do czynienia poza muzeami i faksymilami. 
Ludzkie ciało wydaje się w tym kontekście materiałem nieporównywalnie 
cenniejszym, a przy tym aktualnym, znajdującym się w ruchu, aktywnym 
i wyrażającym emocje, co nie jest dane żadnemu innemu nośnikowi tekstu. 
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Tattoo typography. Body as a space for text

Abstract

The lecture concerns word and its typographic tattoo manifestation which is treated as an 
element of contemporary visual reality. It contains the definition, classification and history 
of tattoos as well as data on changes in public perception of tattoos and in the convention 
of tattoo art itself. A separate issue is a subject of prison tattoos as a specific type language 
code, and at the same time as a source of meanings in the modern tattoo art. The lecture 
also contains a discussion and classification of all kinds of tattoos which contain the written 
word, including an analysis of examples. Besides, there is also a discussion about the impact 
tattoos have on such areas of human activity as fashion, art, artistic crafts, and what is most 
important – typography and corporate identity. 

Keywords: body, code, communication, corporate identity, fashion, font, image, 
prison slang, sign, tattoo, text, typography, word
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Kultura memów internetowych – sposób na 
typograficzne wyrażenie siebie?

Martyna Fatel
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Komunikacja jest wpisana w życie człowieka – od pierwszych rysunków i ob-
razów wykonywanych na ścianach jaskiń po rozmowy na Skype’ie. Istotom 
ludzkim nieodmiennie towarzyszy potrzeba przekazywania swoich doświad-
czeń, analizowania przyczyn i skutków własnych działań, ostrzegania przed 
niebezpieczeństwem lub jednoczenia się pod wpływem określonej emocji. 
Dziś formy komunikacji z jednej strony coraz bardziej oddalają od siebie 
interlokutorów, z drugiej – pozwalają na zdalny przekaz informacji między 
osobami oddalonymi o tysiące kilometrów. Taką formą komunikacji na odle-
głość są właśnie memy internetowe – pozornie nieznaczące owoce znudzenia 
użytkowników, którzy spędzają długie godziny przed ekranem monitora. Jed-
nak główne cechy memów: płynność, wrażliwość na głośne tematy społeczne 
i medialne oraz poziom ironii i metaforyki sprawiają, że ich analiza naukowa 
pod względem konstrukcji i przekazu może być prowadzona z perspektywy 
wielu dziedzin naukowych. Poniższy artykuł podejmuje próbę zbadania ty-
pografii memów internetowych według autorskiego klucza podziału.

Najważniejsze pytanie, jakie rodzi się w umyśle czytelnika nieznającego 
specyfiki nomenklatury cyberprzestrzeni, brzmi: „Czym jest mem?”. „Mem 
internetowy to dowolny fragment informacji, rozpowszechniany i powie-
lany przy użyciu aktualnie funkcjonującej technologii komunikowania 
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w Internecie […]. Może on przyjąć formę linku, materiału audio-video, ob-
razu/fotografii, całej strony internetowej, znacznika hash, frazy czy nawet 
pojedynczego słowa”1.

Pojęcie memu nie jest wyłącznie produktem przestrzeni wirtualnej: po-
chodzi ono od m e m e t y k i, czyli teorii dotyczącej ewolucji kulturowej, 
gdzie pełni funkcję podstawowej jednostki. Według memetyki mem jest 
podstawowym nośnikiem informacji kulturowej, tak jak gen – informacji 
biologicznej. Autorem tego określenia jest wybitny biolog i popularyzator 
nauki Richard Dawkins, który na potrzeby swojej publikacji z lat siedemdzie-
siątych Samolubny gen stworzył analogię pomiędzy mimeme a genotypami, by 
oddać podobieństwo mechanizmu funkcjonowania2. Jak podkreśla w swoim 
artykule Łukasz Babiel: 

Wynikiem namacalnym działania memów jest socjotyp (analogia 
do fenotypu). […] Termin mem na potrzeby Internetu został za-
adaptowany głównie na podstawie jednej cechy memu, określonej 
przez pionierów memetyki – zaraźliwości. Dlatego internetowym 
memem jest po prostu coś, co szybko zdobywa popularność, podlega 
powielaniu dzięki blogom i komunikatorom, a niekoniecznie jest 
nośnikiem informacji kulturowej. Słowo mem […] jest zawieszone 
między pierwotnym znaczeniem terminu, a tym spłaszczonym zna-
czeniem internetowym3.

W swojej koncepcji Dawkins opiera się na paradygmacie kultury rozumianej 
jako proces istnienia wspólnej, połączonej społecznej pamięci, gdzie zachodzi 
jednocześnie integracja i dezintegracja (odmienne gałęzie kultury przenikają 
się, natomiast składniki „przedawnione”, których istnienie nie jest integralne 
z całością informacji kulturowych, zostają wyparte). Mem w tym wypadku jest 
pewną dawką informacji, przekazywanej w ściśle określony sposób (lecz – jak 
wykaże dalsza część niniejszej analizy – wciąż mający silne znamiona dowol-
ności); dzięki temu ma ona szanse utrzymać się w trudnej do sprecyzowania 
pamięci zbiorowej, określanej jako memory. 

Omówienie istoty memów oraz ich funkcji wprowadzania określonych 
cząstek informacyjnych do zbiorowej pamięci umożliwiają też publikacje 

1 M. Zaręba, Memy internetowe (2010–2011), „Media i Społeczeństwo” 2012, nr 2, s. 61.
2 R. Dawkins, Samolubny gen, tłum. M. Skoneczny, Warszawa 2003.
3 Ł. Babiel, Znaj swoje memy, http://motywdrogi.pl/2010/03/15/znaj-swoje-memy/ [dostęp 

14 sierpnia 2013].
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Mariusza Biedrzyckiego Genetyka kultury4 oraz Dobrosławy Wężowicz-Ziół-
kowskiej Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie humani-
stycznym5. Biedrzycki stwierdza, iż religia także jest zbiorem memów – po-
wielanych schematów, przekazywanych na zasadzie kulturowego dziedzictwa 
kolejnym pokoleniom. Natomiast Wężowicz-Ziółkowska dokonuje analizy 
rozwoju memetyki, znajdując pewne wspólne pola konkluzji badaczy tej 
dziedziny. Mem w ujęciu Edwarda Osborne’a Wilsona i Johna Tylera Bonnera 
pełni rolę służebną w procesie „uczenia się kultury” przez nowych osobników.

Zdaniem Wilsona, a także i Bonnera, zarówno ludzie, jak i zwierzęta 
dysponują wrodzoną skłonnością do uczenia się, z czym zgadzają 
się i inni badacze (Martin Seligman, Leda Cosmides, John Tooby) 
mówiący o przystosowawczym uczeniu się. Za tą dyspozycją (gotowo-
ścią) stoją, według Wilsona, jeszcze szersze reguły epigenetyczne, czyli 
wrodzone procesy przetwarzania danych informacji, dochodzących 
z organów zmysłowych (filtrowanie i kodowanie bodźców). Towarzyszą 
im prawa integracji dużych zespołów informacji, niezwykle ważkie 
dla życia memów6.

Wirusowy charakter szerzenia się owej informacji kulturowej – za pomocą 
memów, „zarażającej” kolejnych użytkowników – opisuje także publikacja 
Henrika Bjarneskansa, Bjarne Grřnnevika i Andersa Sandberga The Lifecycle 
of Memes7. Aby przetrwać, mem musi podlegać replikacji, kopiowaniu, roz-
powszechnianiu (a więc dobrowolnemu przekazywaniu go przez daną spo-
łeczność za pomocą między innymi portali społecznościowych czy poczty 
elektronicznej), a nawet modyfikowaniu. Badacze dodatkowo wskazują na 
analogiczność – nie bliźniaczość – genetyki i memetyki, podkreślając, iż teoria 
Dawkinsa miała na celu porównanie dwóch podobnych mechanizmów bez 
usilnego doszukiwania się kopii jednego w drugim. Istota memów nie zasa-
dza się na rozważaniu, czy są one mentalnymi kopiami genów i czy poddają 
się tym samym prawom lub nie; praca Dawkinsa pozwoliła zobaczyć, jak 
działają memy i jak istotna jest ich rola w transmisji informacji kulturowej. 

4 M. Biedrzycki, Genetyka kultur, Warszawa 1998.
5 D. Wężowicz-Ziółkowska, Moc narrativum. Idee biologii we współczesnym dyskursie huma-

nistycznym, Katowice 2008.
6 Tamże, s. 75.
7 H. Bjarneskans, B. Grřnnevik, A. Sandberg, The Lifecycle of Meme, http://www.aleph.se/

Trans/Cultural/Memetics/memecycle.html [dostęp 10 listopada 2013].
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Pełne poznanie działania mechanizmu memów nie opiera się na porównaniu 
ich do innej struktury i doszukiwaniu się zbieżności, lecz na studiowaniu 
memetyki jako osobnej dziedziny.

Dziś wirtualny mem jest miniaturowym elementem, dającym spojrzenie, 
niczym przez dziurkę od klucza, na płynną magmę świata internetu. Wciąż 
opiera się na podpatrywaniu, naśladowaniu: gdy za oceanem pierwsi spor-
towcy okazali radość gestem „high five”, cały świat dzięki memom nauczył się 

„przybijać piątkę”. To samo dzieje się z określonymi frazami, które wchodzą 
do uzusu językowego, jak „LOL”8, „like a boss”9 czy „YOLO”10. W polskiej 
rzeczywistości najpopularniejsze memy to „Ale urwał!”, „Dawaj, Malina!”, 

„chytra baba z Radomia” czy ostrzeżenie „wiedz, że coś się dzieje” suspendo-
wanego księdza Piotra Natanka [ryc. 1]11.

Genezy najbardziej rozpowszechnionej formy memu – obrazka z podpisem – 
można szukać w serwisie 4chan12, zwanym także „internetem w internecie”. 
Założone w 2003 roku forum miało dotyczyć tematyki japońskiej animacji, 
jednak dziś znajduje się tam absolutnie wszystko: od pornografii, poprzez posty 
miłośników kotów i psów, aż do ludzi dzielącymi się poradami, jak złośliwie 
lub zabawnie zmanipulować pozostałych internautów (trolling)13. Stopniowo 
obrazki z tej platformy zaczęły przedostawać się do innych serwisów, a forma 
memu stała się rozpoznawalna i popularna. Dziś prócz 4chana działa wiele 
witryn bawiących swoich użytkowników memami – najpopularniejsza z nich 
to amerykańska Tumblr14 czy polskie Soup15, Kwejk16 i Demotywatory17.

Ten rodzaj komunikacji międzyludzkiej, mimo swej graficznej formy, 
zbliżony jest bardziej do parole niż langue18: tak jak mowa potoczna nie 

8 LOL – ang. laughing out loud, śmiać się na cały głos (zastępujący polską onomatopeję 
„hahaha”).

9 Like a boss – ang. „jak szef ”, wyrażenie mające podkreślić zachowanie nacechowane odwagą, 
bezkompromisowością, „wyluzowaniem”.

10 YOLO – ang. You Only Live Once, żyje się tylko raz (zubożona forma zwrotu carpe diem).
11 Ilustracje do artykułu zamieszczono na s. 311.
12 Zob. www.4chan.org [dostęp: 14 sierpnia 2013].
13 Trolling – ang. trollowanie, zachowanie antyspołeczne i drażniące na forach internetowych, 

pl.wikipedia.org/wiki/Trollowanie [dostęp: 14 sierpnia 2013].
14 Zob. www.tumblr.com [dostęp: 14 sierpnia 2013].
15 Zob. www.soup.io [dostęp: 14 sierpnia 2013].
16 Zob. www.kwejk.pl [dostęp: 14 sierpnia 2013].
17 Zob. www.demotywatory.pl [dostęp: 14 sierpnia 2013].
18 Zob. F. de Saussure, Kurs językoznawstwa ogólnego, tłum. K. Kasprzyk, Warszawa 1961.
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stroni od wulgaryzmów, czarnego humoru czy ironii; nie ma jednak cech 
języka ogólnego – nie jest objęty stałymi znakami, zrozumiałymi dla każdego 
użytkownika internetu (jest natomiast autoteliczny i nierzadko odwołuje się 
do samego siebie). Z szybkością i zasięgiem wirusa zakaźnej choroby reaguje 
na wszelkie sytuacje z życia publicznego, politycznego, świata celebrytów, 
kinematografii czy po prostu podpatrzonych ludzkich zachowań. Stanowi 
więc ważny element wirtualnego świata, ponieważ opiera się na opiniach 
samych użytkowników – to nie korporacje czy serwisy informacyjne tworzą 
memy; ten specyficzny świat budowany jest przez jego mieszkańców. Memy 
można więc badać także w kategorii nastrojów społecznych i relacji między-
ludzkich [ryc. 2].

W swoim artykule, opisującym zróżnicowanie tematyczne i kreacyjny 
charakter memów, badaczka Ewa Lalik wprowadza do definicji memu ele-
ment dynamizmu i podkreśla w kulturze internautów także silny element 
informacyjny:

Internet oddziałuje z niesamowitą prędkością. Oprócz oczywistego, 
najszybszego jak dotąd, przekazu informacji, niesie ze sobą też inne, 
nowe cechy. Czysta informacja przeradza się w błyskawicznym tempie 
w internetowe memy, które opanowują na krótką chwilę sieć na całym 
świecie. Nigdy wcześniej odbiorcy nie mieli tak dużego wpływu na 
kreowanie treści i ich subiektywny wybór. […] Z mniej lub bardziej 
poważnych wiadomości tworzą się dziesiątki tematów potraktowanych 
lżej, niż robiły (i robią) to zawodowe portale i dzienniki. I to podane 
w ten sposób robią furorę, przyćmiewając oryginalne wydarzenia. Są 
atrakcyjniejsze. I, co chyba najważniejsze, zawierają więcej pierwiastka 
ludzkiego. To one są przyszłością społeczeństwa informacyjnego19.

W poniższym artykule zamierzam omówić siedem typów memów interneto-
wych, pogrupowanych nie ze względu na treść (gdyż takich analiz przeprowa-
dzono już wiele), lecz pod względem typografii, użytej do zakomunikowania 
płynącego z nich przekazu. Są to kolejno memy z typografią bezszeryfową, 
szeryfową, pisankami, krojami mieszanymi, z użyciem obrazów malarskich, 
memy z zaburzoną składnią oraz dotyczące samej typografii. Stawiam hipo-
tezę, iż dany font niesie za sobą określone skojarzenia na poziomie podświa-

19 E. Lalik, Osama bin Laden, kapelusz Cthulhu i mała druhna – wszystko staje się memem, 
http://www.spidersweb.pl/2011/05/osama-bin-laden-kapelusz-ctuhlhu-i-mala-druhna-
wszystko-staje-się-memem.html [dostęp: 14 sierpnia 2013].
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domości, wzbudza w czytelniku wrażenie ładu, prostoty, harmonii czy też 
melancholii; ponadto poszerzony o warstwę semantyczną słów, które są nim 
złożone, stanowi nośnik emocji autora. W swojej klasyfikacji posiłkuję się 
powyższym założeniem, opisując emocje i wrażenia wywoływane poprzez 
popkulturowe memy internetowe, rozdzielając je także na służące jedynie 
rozrywce i przekazujące treści o charakterze drobnych filozoficznych refleksji.

Pierwsza grupa, czyli memy z  t y p o g r a f i ą  b e z s z e r y f o w ą, bez-
sprzecznie dominują w świecie internetowej komunikacji. Używanym fontem 
w tej grupie jest najczęściej Impact, który posiada białe wypełnienie i czarne 
obramowanie. Wybór takiego kroju pisma wydaje się oczywisty – jest to 
kombinacja widoczna na każdym tle, niezależnie od kolorystyki obrazka, 
który ma komentować; jej wyrazistość pozwala na bezzwłoczne przyswojenie 
sobie treści przez użytkownika, a co za tym idzie – szybsze osiągnięcie celu, 
jakim jest zrozumienie żartu. Tworzy jednak wrażenie toporności, prostoty 
związanej nie tylko z poszanowaniem umiaru, lecz także z brakiem większych 
umiejętności graficznych [ryc. 3].

W tej grupie funkcjonuje szacunkowo 75% memów, jakie istnieją i wciąż 
powstają. Ich tematyka jest zróżnicowana: od kreskówek i operowania czy-
stym komizmem, poprzez intertekstualne nawiązania do postaci filmowych 
czy książkowych, aż po akcje społeczne. Oprócz memów zaprezentowanych 
w grupie bezszeryfowej tym „siermiężnym” fontem złożone są również pod-
pisy w grupach o innym charakterze, które zostaną omówione w dalszej 
części artykułu. Można również zauważyć, iż memy zbudowane fontami 
bezszeryfowymi różnią się od siebie, odwołując się do odmiennych tematów 
i znacznie różnicując poziom estetyki danego przekazu [ryc. 4].

Swoistym fenomenem w grupie memów bezszeryfowych jest seria „Hey 
girl”20, która odnosi się do postaci znanego hollywoodzkiego aktora, Ryana 
Goslinga21. Mają one stworzyć obraz idealnego mężczyzny, wygłaszającego 
wspierające i pełne humoru komunikaty. Jest to doskonały przykład, jak 
rzeczywistość wirtualna wpływa na prawdziwy świat – aktor wielokrotnie 
w wywiadach był pytany o swoją opinię na temat jego wizerunku kreowanego 
przez tę serię22 [ryc. 5]. 

20 Seria memów internetowych pod tym hasłem jest publikowana na blogu Tumblr, www.f*c-
kyeahryangosling.tumblr.com [dostęp: 14 sierpnia 2013].

21 Zob. www.filmweb.pl/person/Ryan.Gosling, [dostęp: 14 sierpnia 2013].
22 Zob. Ryan Gosling – Hey girl, www.youtube.com/watch?v=LC55dYHq7Fc [dostęp: 14 sierp-

nia 2013].
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F o n t y  s z e r y f o w e  występują w drugiej grupie memów nie bez przyczy-
ny – nadają obrazkowi nostalgiczny ton, wprowadzają odbiorców w zupełnie 
inny nastrój i poruszają zazwyczaj kwestie emocji, relacji międzyludzkich, 
egzystencji. Należy jednak pamiętać, iż ich twórcy poruszają się w swoim 
naturalnym środowisku komunikacji internetowej, a co za tym idzie, (auto)
analiza psychologiczna użytkowników i spostrzeżenia na temat świata są 
utrzymane raczej na poziomie powierzchownych truizmów. Nie są to także 
memy wyszukane pod względem poziomu typograficznych umiejętności, 
jednak spełniają swoją rolę – odmienny krój wywołuje w odbiorcy „poetyckie” 
wrażenie [ryc. 6].

M e m y  z   f o n t a m i  p r z y p o m i n a j ą c y m i  o d r ę c z n e  p i s m o  – 
pisankami – spotykane są przeważnie w dwóch rodzajach memów: cytatach 
znanych pisarzy, filozofów i tym podobnych oraz w „manifestach” użytkow-
ników. W obu przypadkach celem użycia fontu przypominającego odręczne 
pismo jest wywołanie wrażenia autentyczności, prywatności, osobistej wagi 
zamieszczonego tekstu z niosącym określone emocje i skojarzenia obrazem. 
Jednak odwrotnie niż w przypadku fontów szeryfowych, wśród pisankowych 
memów spotykane są także kroje wysokiej jakości, fantazyjne i proste jedno-
cześnie, doskonale współgrające z przekazywaną treścią i trafnie naśladujące 
ekspresyjny charakter pisma odręcznego [ryc. 7–9].

Fantazja – to pojęcie najtrafniej charakteryzuje m e m y  z   t y p o g r a f i ą 
m i e s z a n ą. Ich głównym zadaniem jest przekazanie treści dotyczących 
(znów) tematów egzystencjalnych, lecz bliżej im do apologetyki kreatyw-
ności i samorozwoju. Zestawienie ze sobą zróżnicowanych fontów z jednej 
strony pozwala na uwypuklenie danych pojęć, które autor uznał za najważ-
niejsze, z drugiej zaś pozostawia swobodę odbiorcy, który ma możliwość 
dowolnego zinterpretowania wagi. Napis często wypełnia całość przestrzeni 
wirtualnej kartki, będąc sam w sobie obrazem-mottem. To użyte fonty 
stają się jedyną wizualną interpretacją idei, które zostały za ich pomocą 
przekazane [ryc. 10].

Można zauważyć, że szeroko krytykowana za egzaltację i promowanie fik-
cyjnego obrazu świata subkultura „hipsterów”23 przyczyniła się do jakościowe-
go rozwoju typografii memów internetowych. Moda ta nakazuje wyróżnianie 
się z tłumu, niepodążanie za głównym nurtem, słowem – docenia wszelką 
możliwą oryginalność. Twórcy memów z tego kręgu kulturowego zamieniają 

23 J. Podgórska, Nieuchwytny hipster, 25 czerwca 2010, www.polityka.pl/spoleczenstwo/arty-
kuly/1506630,1,hipstersi-czyli-nowa-subkultura [dostęp: 14 sierpnia 2013].
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proste bezszeryfowe fonty na pisanki lub kroje szeryfowe o smukłych liniach, 
często zestawiając w swoich obrazach kapitaliki i wersaliki, różne stopnie 
pisma i pozornie nieprzystające do siebie kroje, osiągając ciekawe wizualnie 
efekty. Idea oryginalności i niebagatelnej treści, jaką mają owe „hipsterskie” 
memy przekazać odbiorcy, jest w pełni realizowana – właśnie za pomocą typo-
grafii. Nie brak tu też ironii, przez co przekaz jest jeszcze bardziej interesujący, 
a obrazy przenoszą się tym samym na inny poziom semantyczny [ryc. 11].

Warto również wspomnieć o m e m a c h  w y k o r z y s t u j ą c y c h  o b r a z y 
m a l a r s k i e. Na profilu Sztuczne Fiołki24 w serwisie Facebook zamieszczane 
są reprodukcje znanych dzieł malarskich z humorystycznymi podpisami 
w języku polskim, które – nie uwzględniając oryginalnego dla dzieła kontek-
stu – pełnią funkcję najczęściej satyrycznego komentarza do współczesnej 
rzeczywistości. Uwagę zwraca nie tylko rodzime pochodzenie tych kultu-
rowo ambitniejszych memów, lecz także użyta typografia. Font zawsze jest 
szeryfowy (rozpoznać można kroje takie jak Adobe Caslon czy Garamond) 
w kombinacji białego napisu na czarnym tle, co zapobiega przeoczeniu nie-
wielkiego podpisu umieszczonego na płaszczyźnie obrazu. Przekaz nie jest 
dzięki temu nachalny, komponuje się z całością, a owo niepozorne wtopienie 
się w krajobraz pędzla i płótna uwypukla komiczny wymiar podpisu [ryc. 12].

W internecie można także spotkać dwie inne odmiany memów – m e m y 
w   o d m i e n n y m  j ę z y k u  niż narodowy język użytkowników oraz memy 
m e t a t e k s t u a l n e , czyli dotyczące samej typografii. Pierwsza grupa ma 
z pewnością wiele odmian, ale w poniższym artykule omówione zostaną dwie 
z nich: memy dotyczące gwary śląskiej i memy stylizowane na język kotów. 

Problem gwary śląskiej w memach może być analizowany na przykładzie 
serwisu Klopsztanga.eu25, gdzie mieszkańcy polskich rejonów górniczych 
ironizują na temat rządu, różnic charakterów pomiędzy płciami czy tworzą 
żarty sytuacyjne. Powierzchownie niezrozumiała dla Polaków spoza Śląska 
gwara staje się po przejrzeniu kilku stron witryny neutralna, a użytkownik 
posługujący się standardową polszczyzną też jest w stanie zrozumieć humo-
rystyczny aspekt tych obrazków. Niemniej by tak się stało, typografia tego 
gatunku memów musi być ograniczona. Jest to więc standardowa czcionka 

„memowa” – gruby Impact z czarną obramówką, poszerzona o znaki diakry-
tyczne, fonetycznie oddające charakterystyczną śląską wymowę głosek [ryc. 13].

24 Zob. https://www.facebook.com/SztuczneFiolki [dostęp: 14 sierpnia 2013].
25 Zob. www.klopsztanga.eu [dostęp: 14 sierpnia 2013].
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Witryna internetowa „I Can Has Cheezburger?”26 zrzesza miłośników 
kotów, którzy publikują zdjęcia swoich pupili z podpisami skonstruowanymi 
niegramatyczną i nieortograficzną angielszczyzną. Sens owego zabiegu jest 
prosty – koty wszak nie są w stanie nauczyć się poprawnej fleksji czy składni, 
jednak ich zachowania i mimika nie pozostawia wątpliwości, iż są to zwie-
rzęta inteligentne i (wedle założeń portalu) mogłyby przekazywać ironiczne, 
złośliwe czy humorystyczne treści, gdyby umiały mówić. Jednak tak samo jak 
w przypadku memów z rejonu Górnego Śląska, typografia w owych wytworach 
fantazji internautów nie odbiega od tej standardowej, stosowanej w większości 
memopodobnych obrazków. Użyty font to znów najczęściej Impact. Powód 
jest prosty: aby zabieg antropomorfizacji kotów zyskał wymiar humorystyczny 
i mógł pełnić funkcję nieskomplikowanej rozrywki, konieczna jest jak naj-
prostsza droga pomiędzy przekazem a jego kształtem [ryc. 14].

Na koniec omówione zostaną najprzyjemniejsze dla typografów i edyto-
rów memy, mianowicie m e m y  m e t a t e k s t u a l n e  – dotyczące właśnie 
typografii. Korektorzy, edytorzy i graficy komputerowi stanowią niezaprze-
czalną mniejszość wśród twórców memów, jednak to ich wytwory wydają 
się najbardziej interesujące dla filologa polskiego. Autoironia i specjalistycz-
ny język żartów odgradzają murem elitarności ową grupę od przeciętnych 
użytkowników internetu, co przekłada się również na zastosowaną typografię. 
W większości przypadków nie jest ona już nacechowana utylitarnością, lecz 
ma za zadanie jak najlepiej oddać właśnie typograficzny aspekt tematyki, 
której owe memy dotyczą [ryc. 15–16].

Podsumowując – warto pamiętać, iż prócz spełniania funkcji ludycz-
nej, memy są także narzędziem służącym do zrozumienia cyklu ludzkich 
zachowań – potrzeby wyróżnienia się, akceptacji zyskiwanej na zasadzie 
podobieństwa do innych ludzi, krytyki współczesnego świata, a nawet iro-
nicznie traktowanego Weltschmerzu. Krytycy popkultury wyrażają obawę 
przed przejściem każdej gałęzi kultury wysokiej do bezsprzecznie uboższej 
formy memów – ma to miejsce już dziś, gdy spojrzymy na przykład tworze-
nia memów z obrazów malarskich przez wspomnianą już grupę Sztuczne 
Fiołki. Jednak Bjarneskans, Grřnnevik i Sandberg dokonują interesującej 
konkluzji – poczucie przeniesienia środka wartości informacji kulturowej 
z jej sensu (przekazu) na formę można zaobserwować w wielu dziedzinach 
nauki. Przyjmując założenie, że psychologia, socjologia czy kognitywna so-
cjobiologia operują wieloma narzędziami do opisu zachodzących procesów, 

26 Zob. www.icanhas.cheezburger.com [dostęp: 14 sierpnia 2013].
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mem stanowił będzie ich niewielką część. Za pomocą owej części można 
wyjaśniać bardziej skomplikowane struktury w skondensowanej, ogólnej 
formie, natomiast do szerszej analizy użyć innych dróg dyskursu naukowego27. 
Z tej perspektywy tak powszechne przez internautów używanie memów in-
ternetowych do opisu świata, zachowań społecznych czy bieżących wydarzeń 
społeczno-politycznych jest wyłącznie pozytywnym znakiem aktywności 
intelektualnej użytkowników cyberprzestrzeni i ich predyspozycji do wspo-
mnianego już przekazywania informacji kulturowych.

Internet pozostaje permanentnie płynny, w nieustannym ruchu, zmienia-
jąc swą strukturę w zupełnie nieprzewidziany sposób niczym powierzchnia 
Lemowskiej planety Solaris. Jedno zdjęcie, film czy hasło niemal z dnia na 
dzień może stać się passé. Tymczasem coś zupełnie innego (mimo że w odmę-
tach sieci tkwiło już od lat) może urosnąć do rangi fenomenu. Nie sposób więc 
pozostawić czytelnika z wrażeniem pewnej stałej wiedzy na temat memów 
internetowych, gdyż ten obszar socjologiczno-typograficznych badań jest jak 
heraklitowa rzeka – nie sposób wejść do niej dwa razy, nie sposób zanalizo-
wać problemu na tyle dogłębnie, aby ujrzeć jej dno. Jedyną pewną konkluzją 
będzie stwierdzenie, iż memy są istotnym dla mieszkańców globalnej wioski 
sposobem na wyrażenie siebie i swoich poglądów, problemów, poczucia 
humoru. Pod względem edytorskim zaś stanowią istotny zwrot w kierunku 
zainteresowania typografią – najczęściej w jej podstawowym, uproszczonym 
wymiarze, jednak wciąż są to fonty tętniące życiem, śmiechem czy nawet cha-
rakteryzujące się pewną egzaltacją. Powszechne użycie fontu prostego Impact 
skłania bardziej wysublimowanych użytkowników do poszukiwań; nawet 
jeśli często skutkuje to przerostem formy nad treścią, motorem do tworzenia 
często staje się oryginalność – a więc pozytywna cecha. Takie poszerzenie 
horyzontów myślowych internautów daje nadzieje na nowe typograficzne 
rozwiązania w interpersonalnej komunikacji w cyberprzestrzeni.
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Internet memes culture – a way for typographic self-expression?

Abstract

Following article discusses the origin and socio-linguistic aspect of the internet memes; 
therefore, the main analysis is not about their content, but their typography. This scientific 
research treats about memes with several different types of fonts: serif, sans-serif, hand-
writing, mixed fonts. It also includes the examples of memes based on the real classical 
paintings, with disordered syntax and metatextual – memes-about typography. All groups 
contain appropriate examples in pictures.

Key words: meme, hipster, serif font, sans-serif font, handwriting font
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Autotematyzm a ironia w typografii kinetycznej. 
Studium przypadku: Karloff, convergence of beauty  
and ugliness Petera Biľaka

Katarzyna Starachowicz
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Początki typografii kinetycznej sięgają pierwszych filmów, w których ruch 
napisów (a zatem tekstu) ograniczał się do ich pojawiania się na ekranie 
i znikania. Dziś – oczywiście – jego zakres znacznie się rozrósł – litery nie 
tylko się przesuwają po prostokątnej płaszczyźnie, ale także zmieniają wiel-
kość, kształt, a nawet przeobrażają się w inne elementy graficzne. Możliwości 
techniczne komputerów ostatniej dekady sprzyjają rozwojowi tej dziedziny 
sztuki, pozwalając nawet na wykorzystywanie przez nią nowoczesnych technik 
trójwymiarowych1. W niniejszym tekście będę jednak rozumiała typografię 
kinetyczną przede wszystkim jako rodzaj dwuwymiarowej animacji, w któ-
rej główną rolę odgrywają ruchome i zmieniające kształty litery, tworzące 
pewien tekst wizualny2.

O ile dobra typografia dziełowa powinna być transparentna, to znaczy 
nie powinna odwracać uwagi od samego procesu lektury, o tyle typografia 

1 Więcej na ten temat pisałam w artykule Sensotwórcze możliwości adaptacyjne typografii 
kinetycznej. Rekonesans badawczy, „Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. 
Studia de Cultura” 2013, nr 5.

2 W rozumieniu M. Dawidek Grylickiej (Historia tekstu wizualnego. Polska po 1967 roku, 
Kraków–Wrocław 2012). 
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kinetyczna w założeniu zwraca uwagę na siebie samą. Już sama taka auto-
referencjalność jest pewnego rodzaju autotematyzmem. Gdyby przywołać 
nomenklaturę Artura Sandauera, twórcy terminu „autotematyzm”, trzeba by 
w tym momencie powiedzieć o samosłowie, które pojawia się, kiedy słowo 
zawiera aluzję do samego siebie, wskazując na własny kształt materialny3. 
Badacz miał – oczywiście – na myśli raczej brzmieniowy wymiar słowa. Jeśli 
chcemy zaadaptować jego koncepcję do typografii kinetycznej, musimy zająć 
się innym wymiarem słowa – wizualnym.

Drugim kluczowym terminem Sandauera w kontekście poetyki autote-
matycznej jest „samotreść”. Jak łatwo się domyślić, w tym wypadku słowo 
wskazuje swym znaczeniem na własne znaczenie. Typografia kinetyczna musi 
zatem tematyzować problemy, zasady typografii. Oczywiście, przypadkiem 
idealnym, czystym „definicyjnie”, byłoby tematyzowanie zagadnień związa-
nych z typografią kinetyczną, na co przykłady można już znaleźć4. Tym razem 
jednak ograniczymy się do samej typografii.

Zagadnienie animacji w kontekście badań Sandauera nasuwa pytanie 
o ontologię typografii kinetycznej. Ta najczęściej jest rozpatrywana jako 
utwór inter- lub intramedialny, co wskazuje na równoczesne posługiwanie 
się kodami dwóch różnych mediów w jednym artefakcie, przy jednoczesnym 
semantycznym lub estetycznym wykorzystaniu różnicy między tymi kodami. 
Mielibyśmy tutaj zatem kod językowy/lingwistyczny oraz kod obrazowy/
wizualny. Tworzony przez typografię kinetyczną tekst wizualny winien być 
traktowany w kategoriach kodu synkretycznego5. Nie piszę o tym dla mno-
żenia terminów – chcę wyraźnie podkreślić nie tylko jednoczesność, ale 
i nierozerwalność dwóch kodów (językowego i obrazowego) funkcjonujących 
w typografii kinetycznej.

Zabieg „podmiany” warstwy brzmieniowej na wizualną ma też na celu 
uwydatnienie charakterystyki pisma jako medialnej konkretyzacji języka6. 
Jeżeli w mowie (innej medialnej konkretyzacji języka) mogą się pojawić 
brzmieniowe wyróżnienia (poprzez modulację głosu, dłuższe lub głośniejsze 
wypowiadanie danych dźwięków i tym podobne), tak w typografii kinetycznej 
mogą się pojawić ich graficzne odpowiedniki. Jest to o tyle istotna kwestia, 

3 A. Sandauer, Samobójstwo Mitrydatesa. Eseje, Warszawa 1958.
4 http://www.open-video.org/details.php?videoid=8297 [dostęp: 15 sierpnia 2013].
5 Zob. M. Dawidek Grylicka, Co to znaczy czytać?, [w:] tejże, Historia tekstu wizualnego…
6 Zob. G. Godlewski, Antropologia pisma: nowe obszary, [w:] Antropologia pisma. Od teorii 

do praktyki, red. Ph. Artières, P. Rodak, Warszawa 2010, s. 43.
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że w pewnym zakresie elementy graficzne w typografii kinetycznej pozwalają 
się traktować jako część pisma, nie zaś kolejny, trzeci kod.

Typografia kinetyczna nie jest ani literaturą, ani obrazem ze względu na 
konstytuujące ją jednocześnie różne kody. Każda z tych kategoryzacji pomi-
jałaby dodatkowo wymiar czasowy typografii kinetycznej. Proponuję określić 
ją zatem jako praktykę zapośredniczoną przez pismo, tj. praktykę kulturową, 
w której forma pisemna pełni „rolę partnera dla podmiotu działającego, 
wchodzącego [z nią] w interakcje i uwzględniającego [jej] wpływ w swoim 
działaniu”7. Podmiotem jest w naszym wypadku typograf, który wchodzi 
w interakcję z wytworzonym przez siebie tekstem – zbudowanym z języka, 
dokonuje jego medialnej konkretyzacji. Animacja Petera Biľaka – która będzie 
przedmiotem analizy w tym artykule – powstała jako taka właśnie medialna 
konkretyzacja. Wyjątkowość tego krótkiego filmu polega na wkradającej się 
weń ironii8, wypaczającej – jak spróbuję udowodnić – intencje autorskie (in-
tencje wyraźnie określone w tekście językowym wypacza ironia „narodzona z” 
jego medialnej konkretyzacji – animacji)9.

Zanim przejdę do właściwych rozważań, chciałabym w kilku słowach 
przedstawić postać samego Petera Biľaka, którego nazwisko w Polsce nie 
jest chyba powszechnie znane, ale – warto podkreślić – jeden z jego tekstów 
został uwzględniony w publikacji Widzieć/Wiedzieć. Wybór najważniejszych 
tekstów o dizajnie10. Przyszły typograf urodził się jeszcze w Czechosłowacji, 
dziś mieszka w Holandii. Zawodowo od początku zajmował się szeroko ro-

7 Tamże, s. 57.
8 W pracy odwołuję się przede wszystkim do ironii rozumianej jako trop, z uwzględnieniem 

ironii sokratycznej. Myśl nad ironią skojarzoną z autotematyzmem często podejmowano 
w Romantyzmie i w badaniach nad tą epoką. Te filozoficzne (jak i inne, choćby Richarda 
Rorty’ego) sensy jednak nie zajmują mnie w niniejszym artykule.

9 W tym momencie wypada jeszcze wytłumaczyć się z pewnego przemilczenia. Otóż ani-
macjom tego typu najczęściej towarzyszy głos narratora. Typografia kinetyczna w ogóle 
często nosi znamiona adaptacji – fragmentu dialogu filmowego, który jednocześnie pozo-
staje ścieżką dźwiękową. Właściwie należałoby zastanowić się nad jego relacjami wobec 
wymienionych już kodów, jego funkcjami i rolą w całym przedsięwzięciu. Na potrzeby 
tego artykułu pozwolę sobie jednak rzecz nieco uprościć i zmarginalizować tę – na dobrą 
sprawę – warstwę brzmieniową. Potraktuję ją zatem jedynie jako tło, pomoc w czytaniu 
tekstu właściwego.

10 P. Biľak, Typografia eksperymentalna, cokolwiek to znaczy, [w:] Widzieć/Wiedzieć. Wybór 
najważniejszych tekstów o dizajnie, red. P. Dębowski, J. Mrowczyk, Kraków 2011. Więcej 
o artyście można przeczytać na jego własnej stronie http://www.peterbilak.com/about 
[dostęp: 22 lutego 2014]; w artykule prezentuję tylko najważniejsze informacje oraz próbuję 
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zumianym projektowaniem graficznym, w tym szczególnie projektowaniem 
wydawniczym i samych krojów pism. Praktykę typograficzną łączy z pracą 
dydaktyczną – uczy na uniwersytecie haskim. Teoretyczna strona projekto-
wania nie była mu zatem nigdy obca. W 1999 roku założył Typotekę – studio 
zajmujące się tworzeniem nowych krojów pisma. Akapit ze strony przedsta-
wiającej firmę oddaje to, co u Biľaka najwartościowsze: rozumienie projekto-
wania jako ustanawiania znaczących zależności między treścią a znaczeniem, 
uwzględniającym przy tym szeroki kontekst kulturowy.

W naszych pracach skupiamy uwagę na formie i znaczeniu. Cenimy so-
bie szeroki zakres kulturowy i komercyjny przedsięwzięć realizowanych 
w wielu możliwych mediach. Przez ostatnią dekadę projektowaliśmy 
znaczki pocztowe, wielogabarytowe plakaty, organizowaliśmy eventy, 
pełniliśmy funkcję kuratorów i projektantów wystaw, aranżowaliśmy 
przedstawienia baletowe. Rzadko kiedy otrzymaną treść wrzucamy po 
prostu do „odpowiedniego” formularza; wierzymy, że projektowanie 
powinno zachodzić na bardziej fundamentalnym poziomie niż po 
prostu gry layoutem11.

Biľak, dodajmy, nie boi się nowych wyzwań, chociażby zakładając w 2012 ro-
ku – czyli w czasach widocznego kryzysu prasy – trzecie już w swoim dorobku 
zawodowym czasopismo. Nie jest to jednak nigdy bezmyślna dezynwoltura – 
każdemu przedsięwzięciu towarzyszy dogłębny namysł, świadomość celów 
i przeszkód, o czym można przeczytać w różnego rodzaju metatekstach. 

W kontekście moich rozważań istotne jest ponadto rozumienie samego 
pojęcia „typografia”. Biľak opublikował dwa ważne teksty poświęcone tej 
sprawie; pierwszy nosi tytuł: What is Typography?12, a drugi – Conceptual 
Type?13. Autor podważa w nich zasadność mocnego trzymania się tradycji. 
Odwołuje się z jednej strony do systemu OpenType, który pozwala użytkow-
nikom fontu dowolnie preparować otrzymany produkt. Tym samym choćby 
kategoria powtarzalności kształtów – kluczowa kiedyś dla definicji typografii – 
przestała być aktualna. Z drugiej strony – pojawia się szereg projektów jakby 

„myślących typograficznie”, np. kształty liter budowane za pomocą ludzkiego 

zarysować autorskie rozumienie typografii – które ma stanowić kontekst dla właściwego 
przedmiotu analizy.

11 https://www.typotheque.com/studio/about [dostęp: 15 sierpnia 2013].
12 https://www.typotheque.com/articles/what_is_typography [dostęp: 15 sierpnia 2013].
13 https://www.typotheque.com/articles/conceptual_type [dostęp: 15 sierpnia 2013].
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ciała14 [ryc. 1a, 1b]15. Te tendencje twórcze sprawiają, że Biľak chce widzieć 
w typografii „coś więcej”:

Czy jest to typografią [projekt liter-ciał]? Projekty takie jak ten, jak też 
wiele innych użyć istniejących digitalnych możliwości, wydają się tym 
nie przejmować, stosują bowiem zasady typografii do tworzenia autono-
micznych prac przekraczających ograniczenia różnorodnych dyscyplin. 
Wydaje się, że typografia sama w sobie dojrzała do bycia nową twórczą 
dyscypliną. Większość typografów pracuje w sposób, który kształtowany 
jest przez historyczne rozumienie słowa, a jednak pojawia się przestrzeń 
dla eksperymentu badającego granice profesji. […]
Szersze rozumienie typografii, które nie jest już determinowane tech-
nologią, lecz ją zmienia, może otworzyć dyscyplinę na zupełnie nowe 
doświadczenie16.

Co znamienne, autor tych słów powołuje się na wypowiedź Milana Kundery, 
który dowodził, że powieść nie jest dziś tylko narracją osadzoną w fikcji li-
terackiej, ale że na powieść może się też składać utwór liryczny, reportaż czy 
dyskurs filozoficzny. Dowodzi to chyba pewnej wspólnej potrzeby redefinicji 
swojej profesji wobec wyzwań współczesności. Wspólnym dla nich elementem 
jest potrzeba wyjścia poza swoją profesję, potrzeba dialogiczności. Myślenie 
Biľaka stanowi pewną analogię do badawczych propozycji antropologów 
pisma, dla których pismo wychodzi poza ramy zapisu znaczeń językowych. 
Wydaje mi się, że i sama typografia kinetyczna wpisuje się w obydwie te 
tendencje myślowe – zarówno samego Biľaka, jak i antropologów pisma. 
W takich ujęciach pojęcia „typografii” oraz „pisma” zbliżają się znaczeniowo 
do siebie, do bycia synonimami.

Głównym przedmiotem moich rozważań pragnę uczynić krótką animację 
zatytułowaną Karloff, convergence of beauty and ugliness17. Ma ona charakter 
metatekstu – towarzyszącemu rozważaniom nad pięknem i brzydotą w projek-
towaniu krojów pism. W roku 2010 Biľak został zaproszony na konferencję do 
Kopenhagi, by mówić o tzw. typografii konceptualnej18. Na miejscu wygłosił 

14 https://www.typotheque.com/fonts/body_type [dostęp: 15 sierpnia 2013].
15 Ilustracje do artykułu zamieszczono na s. 314.
16 https://www.typotheque.com/articles/what_is_typography [dostęp: 15 sierpnia 2013].
17 http://vimeo.com/50080784 [dostęp: 15 sierpnia 2013].
18 https://www.typotheque.com/articles/beauty_and_ugliness_in_type_design [dostęp: 

15 sierpnia 2013].
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referat, którego główna teza sprowadzała się do twierdzenia, że nie ma w ogóle 
czegoś takiego jak typografia konceptualna. Wyrażenie takie jest bowiem 
pleonazmem – twierdzi projektant – typografia zawsze jest przeniesieniem 
jakiegoś konceptu na kształt liter.

„Koncept” jest tu bardzo szeroko rozumiany. Projektant mówi o czasach mu 
współczesnych – zatem o kreśleniu stylu glifów. Warto przy tym przypomnieć, 
że ogólne kształty konkretnych liter wywodzą się z pewnych konceptów. Ła-
cińska litera A ewoluowała z hieroglifu byka (alef), który zachowywał wszyst-
kie szczegóły, „jak ucho, rogi, oko. Z upływem czasu odpadały realistyczne 
elementy lub cechy obrazu i wykrystalizował się czysto abstrakcyjny znak”19. 
Między innymi jako koncept Biľak rozumie także kategorie piękna i brzydoty, 
co oczywiście nie jest niczym nowym. To, co zajmowało go najbardziej, było 
nieprzystawaniem do siebie różnic i pytanie, jak dwa ekstrema mogą być 
połączone w jednolitą, przystającą do siebie całość. Swoje rozważania oparł 
na najpiękniejszym i najbrzydszym kroju pisma w historii typografii. Wpierw 
jednak musiał się z tych wyborów wytłumaczyć.

Wskazanie najpiękniejszego kroju było o tyle „łatwe”, że idea piękna od 
dawna zastanawiała typografów, każdy projektant jej poszukiwał i miał na-
dzieję wpisać ją w swoje dzieło. Biľak wybrał kroje charakteryzujące się dużymi 
kontrastami w grubości kreski, typu Bodoni i Didot. O pięknie pierwszego 
kroju mają decydować takie cechy, jak: regularność, przejrzystość, dobry smak 
oraz wdzięk, o czym pisał już Thomas Curson Hansard w 1825 roku. Didot 
był nazywany najpiękniejszym krojem pisma we Francji, szybko zyskując 
uznanie w oczach współczesnych i w końcu zdobywając przewagę nad swoim 
ówczesnym rywalem – Baskervillem20 [ryc. 2].

Mniej oczywiste było poszukiwanie kroju najbrzydszego. Rzadko kiedy 
bowiem brzydota w typografii staje się przedmiotem namysłu, nie licząc może 
dzisiejszych form wyśmiewania pewnych naiwności czy braku doświadczenia 
(słynny w tym względzie Comic Sans używany jako krój dziełowy). Biľak 
skoncentrował swoje poszukiwania na projektach z epoki rewolucji przemy-
słowej i wybrał spośród nich Italian. Krój charakteryzujący się „odwróconym 
kontrastem” – tzn. te elementy, które w Bodonim były grubsze – tutaj zostały 
zdefiniowane cienką kreską, zaś elementy poziome w romantycznym kroju 
cienkie – tutaj nabierają ciężkości. Krój powstały w 1821 roku w gisernii 

19 A. Frutiger, Człowiek i jego znaki, współpraca H. Heiderhoff, tłum. Cz. Tomaszewska, wyd. 3 
popr., Kraków 2010, s. 90.

20 Encyclopædia Americana, 1832.
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Calson&Catherwood już po czterech latach doczekał się określenia „typogra-
ficznego monstrum” (to słowa wspomnianego Hansarda), „surowej ekspresji 
perwersyjności” czy po prostu degeneracji [ryc. 3].

Zamierzeniem autora było pokazanie, jak blisko siebie stoją piękno i brzy-
dota. W tym celu zaprojektował on pismo Karloff, które powstało z niejako 
połączenia pism typu Bodoni, Didot i Italian. Elementem kluczowym był tu 
wspomniany kontrast, czy raczej „odwrotne sobie” kontrasty, nawzajem się ście-
rające, zgodnie z niemalże matematycznymi zasadami ustalonymi przez Biľaka 
i osoby mu pomagające. Karloff właściwie nie był poprawiany, tzn. jego kształt 
wynika z połączenia wcześniej wspomnianych krojów pism, a nie osobnej nowej 
zasady wymyślonej dla tego właśnie kroju. Uzyskany tą drogą krój okazał się 
utrzymany w „zaskakująco małym, wręcz neutralnym kontraście”. Na koniec 
przedsięwzięcia powstał artykuł oraz animacja o charakterze autotematycznym.

Wspomniana kategoria samosłowa objawia się tu na kilka sposobów. 
Oczywiście fakt, że cała animacja jest zbudowana prawie że wyłącznie z po-
ruszających się glifów jest już pierwszą aluzją typografii do samej siebie. 
Materialność słowa podkreślają także linie proste – które przypominają nieco 
linie pomocnicze, może bardziej ślady kreślarza, architekta przestrzeni ty-
pograficznej [ryc. 4]. Linie te odsyłają także pośrednio do koncepcji piękna 
i brzydoty, one przecież współuczestniczą w wykreślaniu kształtu, poszuki-
waniu symetrii, harmonii. Pismo/typografia urasta tutaj do zasady, sposobu 
postępowania, czy może pokazuje myślenie piśmienne.

Linie te tworzą także aluzję pośrednią (jeden z tropów Sandauerowskiej 
samotreści) poprzez technikę wariacyjną. Wspomniane przed chwilą linie 
tworzą przecież rodzaj pseudo-szkicownika typografa, poszukującego do-
piero kształtu nowego kroju. Podobną funkcję pełni czarne koło dopiero po 
chwili uzyskujące ostateczny kształt [ryc. 5]. Ten jednak ruch odsyła raczej 
do ruchu wody naturalnie szukającej swojego kształtu. W ten sposób wpro-
wadza w implicytnie definiowany proces tworzenia kategorię przypadku, 
naturalności, może podświadomości, w każdym razie działania nie do końca 
racjonalnego i świadomego.

Jednocześnie linie te oraz znajdujące swój kształt koło konstruują aluzję 
bezpośrednią, polegającą – jak pisał Sandauer – na przedstawianiu samego 
aktu twórczego, które można wzbogacić o treści postronne. Owej bezpośred-
niości dowodzą również słowa narratora, który w momencie pojawienia się 
omawianych elementów – mówi o historii poszukiwania piękna w typogra-
fii, właśnie za pomocą między innymi harmonii, symetrii. Poszukiwania te 
dotyczą oczywiście procesu projektowania, zaś narracja tworzy dotyczące 
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konceptów piękna i brzydoty treści postronne. W tych ostatnich właśnie 
ukrywa się ironia, której sygnałem powinna być – zgodnie z intencją autora – 
przede wszystkim nazwa nowo stworzonego kroju pisma.

Karloff – bo o nim mowa – był pseudonimem (właściwie Boris Karloff) 
brytyjskiego aktora Williama Henry’ego Pratta. Maska pseudonimu została 
wymuszona przez rodzinę artysty, która uważała go za czarną owcę ze względu 
na jego wybór profesji, nieakceptowanej w familii. Tak przynajmniej twierdzi 
Biľak, tłumacząc genezę powstania nazwy pisma, pisma niejako niespełnia-
jącego oczekiwań (żadnej) rodziny krojów. Zresztą, skąd wzięło się samo 
brzmienie pseudonimu – nie wiadomo. Mimo że Karloff zazwyczaj grywał 
postaci dość paskudne (choćby stwora Frankensteina w ekranizacji z 1931 
roku czy oddając swój głos narratorowi filmu animowanego Grinch. Świąt 
nie będzie w 1966 roku), w rzeczywistości był człowiekiem wyjątkowo miłym, 
znanym z hojności, zwłaszcza na rzecz dzieci.

Dla Biľaka wybór nazwy dyktowała właśnie owa dwuznaczność, po-
łączenie przeciwieństw: człowieka miłego znanego z bycia paskudnym. 
Sprzeczność – podkreślmy – konstytuuje ironię. Rzecz w tym, że – w moim 
przekonaniu – nie jest to połączenie przeciwieństw, ale struktura wyraźnie 
hierarchiczna. Postacie paskudne są przecież maskami, rolami. Taka sytuacja 
przynosi na myśl innego rodzaju figurę ironii, w której ironista mówi jedno, 
a język, którym się posługuje, kpi sobie zeń – budując zupełnie inny, jeśli 
nie odwrotny komunikat.

Obawiam się, że w tym przypadku ironia samowiednie się narodziła 
i celuje teraz w autora. Największy kłopot w tym, że pisząc o pięknie, Biľak – 
choć zabrzmi to obrazoburczo – odwołuje się do tradycji. Mam na myśli to, że 
nie próbuje on stworzyć definicji ponadczasowego piękna, ale wybiera kroje 
uchodzące za najpiękniejsze i wybierając pewne ich cechy charakterystyczne 
(wielkość oraz rozmieszczenie kontrastów), nazywa je wyznacznikami piękna. 
Fundament kryterium doboru kroju najbrzydszego leży w stereotypowej 
relacji piękno – brzydota zbudowanej za zasadzie czystego przeciwieństwa. 
Dlatego krój, który ma być najbrzydszy – jest wybrany na zasadzie przeci-
wieństwa najpiękniejszego, niemalże na matematycznych zasadach. Jeżeli 
typografia kinetyczna ma w znacznej mierze charakter adaptacyjny, to tutaj 
adaptuje żywioł mowy także – obok samego pisma – do języka graficznego. 
Kiedy w narracji pojawia się brzydota, zostaje ona podkreślona szeregami 
zabiegów mających charakter przeciwstawiania sobie skrajnych biegunów. 
Dotychczasowe tło białe zamienia się na czarne; linie pełnią funkcję muru 
czy jakiegoś krzywego zwierciadła [ryc. 6].
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Wszystkie te zabiegi mają służyć podkreśleniu znaczenia narracji poprzez 
powtórzenie, choć w innym systemie kodyfikacyjnym. W założeniu – jak 
się mogę domyślać – ta dwubiegunowość jest po to tak wyraźna, by później 
łatwiej zakomunikować fakt, iż piękno i brzydota są dwoma stronami tego 
samego. W tym celu zestawione ze sobą, postawione obok siebie zostają 
przestrzenie czarna i biała, a także – albo raczej przede wszystkim, skoro 
mówimy o autotematyzmie typograficznym – najpiękniejsze i najbrzydsze 
pismo. W moim jednak odczuciu, wszystkie te chwyty umykają nieco au-
torskiej intencji i wchodzą w rolę ironicznego powtórzenia, tj. powtórzenia 
przybierającego postać parodii, którą Linda Hutcheon nazwała ironiczną21. 
Ta ostatnia – jak już zaznaczałam – leży w założeniach głównego wywodu, 
w schematycznym ujęciu relacji piękno – prawda. Ironia często bywa nazywa-
na dogłębnym odczuwaniem sprzeczności jako podstawy bytu. Początkowo 
tak też widziałam tę animację, dla której właśnie sprzeczność jest tematem 
przewodnim. Tymczasem pod maską dogłębnej analizy problemu ukrywają 
się zbyt daleko idące uproszczenia. Ta właśnie nieprzystawalność staje się 
dopiero właściwą sprzecznością, tj. tą, która buduje ironię właściwą.

Karloff, convergence of beauty and ugliness wywodzi się z dyskursu pi-
śmiennego, tekstu (referat, artykuł o tym samym temacie) i dlatego nie tylko 
ze względu na formę i treść jest praktyką zapośredniczoną w piśmie. Takie 
rozwinięte formy jak dyskursy zmierzają „do tego, aby wyrwać się z wszelkich 
uwikłań kontekstowych, ustanowić przestrzeń wypowiedzi o znamionach 
uniwersalności, a więc zwłaszcza przestrzeń teorii, ale przecież tworzone w ten 
sposób modele rzeczywistości stają się zwrotnie modelami doświadczenia, 
w konsekwencji zaś – płaszczyzną odniesienia dla sfery działań ludzkich”22. 
Słowem, typografia kinetyczna w omawianym przypadku staje się zwrotnie 
takim „modelem doświadczenia”.

Typografia kinetyczna pełni tu funkcję ironisty szydercy. Kontynuując 
tę personifikację, powiem, iż typografia kinetyczna bierze słowa Biľaka za 
dobrą monetę, przytakuje im jak Sokrates przytakiwał swoim rozmówcom. 
Ostatecznie jednak odwraca kota ogonem w ten sposób, że te same siebie 
kompromitują. Jeśli już trzymać się zaproponowanej kolorystyki – dosta-
jemy czarno-biały obraz świata. A ten – wiadomo – jest uproszczoną i nie 
do przyjęcia już dziś fikcją. Jak jednak każda fikcja, ma coś do przekazania, 

21 L. Hutcheon, Ironia, satyra, parodia – o ironii w ujęciu pragmatycznym, tłum. K. Górska, 
[w:] Ironia, red. M. Głowiński, Gdańsk 2002.

22 G. Godlewski, Antropologia pisma…, s. 56.
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nawet jeśli w sposób negatywny. Bez odpowiedzi bowiem pozostaje nie tyl-
ko pytanie o definicję piękna i brzydoty w typografii, ale nawet – czy takie 
definicje w ogóle są możliwe. 
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Self-reflection and irony in kinetic typography. Case study: 
Karloff, convergence of beauty and ugliness by Peter Biľak

Abstract

The article analyses the self-reflexive kinetic typography by Peter Biľak – Karloff, conver-
gence of beauty and ugliness – as a cultural practice triply mediated in writing (by the form, 
the subject and the inspiration for animation). There is a Socratic’s dialogue used in the 
work, which is based on ironic repetition of linguistic and graphic repetition. The dialogue 
exhorts to question the thesis of the author, raising the issue of the definition of beauty 
and ugliness in typography.
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Kto jest czyim tłem? Typografia w naukowych 
prezentacjach multimedialnych

Andrzej Świtniewski
Akademia Ignatianum w Krakowie

Wprowadzenie
Początek ery renesansu, wraz z rozpowszechnieniem przez Gutenberga książki 
drukowanej, otworzył przed środowiskami naukowymi oraz zwykłymi Eu-
ropejczykami nowe możliwości w zgłębianiu tajników wiedzy, zawartych do 
tej pory w nielicznych tomach, skrzętnie chowanych w jeszcze mniej licznych 
bibliotekach. Rewolucja ta, poza popularyzacją książki w ogóle, przyczyniła się 
do zawarcia trwającego przez wieki paktu pomiędzy nową dziedziną wiedzy – 
typografią a środowiskami akademickimi, dostrzegającymi w książce druko-
wanej niespotykane na ówczesne czasy możliwości rozwoju i popularyzacji 
nauki. Przez przeszło pięć wieków naukowcy oraz przedstawiciele czarnej 
sztuki (jak nazywano drukarstwo) wzajemnie wspierali własne działania, 
przy czym typograf nie pełnił jedynie funkcji wykonawcy książki, bardziej 
natomiast pośredniczył pomiędzy jej autorem a potencjalnym czytelnikiem.

Ten stan zaczął się zmieniać na początku XX wieku, kiedy to po raz pierw-
szy środowiska artystyczne, między innymi za sprawą ruchu dadaistycznego 
czy przedstawicieli modernizmu, postulowały odejście od skostniałych zasad 
typograficznych. „Nowa typografia” miała przede wszystkim przywracać 
typografowi zasłużoną (w ich ocenie) rolę ostatecznego kreatora treści, dając 
mu jednocześnie prawo decydowania o charakterze projektowanego tekstu. 
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I choć wiele z wystosowanych wtedy postulatów przetrwało próbę czasu, 
w ciągu całego tego okresu powstało niemało doskonałych krojów pisma, 
a także zmodyfikowano dotychczasowe zasady, przystosowując je do nowej 
rzeczywistości (odchodzenie od składu ręcznego na rzecz maszynowego) – 
nie wszyscy reformatorzy wytrwali przy tej rewolucji, a jedynym wymiernym 
jej efektem było zauważalne rozdzielenie typografii dziełowej od typografii 
akcydensowej1.

Książki akademickie niewiele się zmieniły, w znakomitej większości wy-
dawane były wedle starych przyzwyczajeń. Jeden jednakże z podstawowych 
postulatów reformatorów – nadanie typografowi wyższej niż dotąd rangi – 
przyczynił się do zapoczątkowania w branży wydawniczej zupełnie nowych 
relacji. Od tej pory autor coraz częściej traktowany był jako klient, któremu 
świadczy się usługę, a mniej jako osoba, której myślami należy się zaopiekować.

Do ostatecznego przewrotu doszło wraz z pojawieniem się technologii 
komputerowych, gdy wszystkie dotychczasowe założenia typograficzne trzeba 
było dostosować do zupełnie nowych realiów. Zawód typografa, do tej pory 
kojarzony z wysoce wyspecjalizowanym rzemiosłem, zaczęły uprawiać osoby, 
które w pracy z tekstem wyręczała maszyna (komputer). Dzięki temu niemalże 
każdy mógł zostać wydawcą własnych publikacji. Słowem, rewolucja z począt-
ku XX wieku zjadła swoje dzieci. Nieliczni kultywatorzy zawodu typografa 
zostali zepchnięci na margines branży wydawniczej, a sama specjalizacja stała 
się wiedzą co najmniej niewygodną, bo czasochłonną i z ekonomicznego 
punktu widzenia niepotrzebną.

W obliczu powszechnej komputeryzacji i podważenia potrzeby dobrej ty-
pografii (czy typografii w ogóle), coraz częściej mieliśmy i mamy do czynienia 
z tekstami złożonymi niezgrabnie i nieczytelnie, z których, pomimo naszych 
najszczerszych wysiłków, nie jesteśmy w stanie zbyt wiele się dowiedzieć, a po 
ich lekturze okuliści zmuszeni są do przyjmowania większej liczby pacjentów.

Niniejszy artykuł ma na celu zaznaczenie problemu nieznajomości zasad 
typograficznych wśród naukowców oraz konsekwencji, jakie mogą się z tym 
wiązać. Analizować będziemy bardzo konkretny przypadek, tj. prezentacje 
multimedialne, towarzyszące coraz częściej różnego rodzaju wykładom czy 
referatom wygłaszanym na konferencjach. Wybór taki spowodowany jest dość 
specyficzną formą takiego przekazu, wobec której typografia nie wypracowała 

1 Więcej na temat „nowej typografii”, jej założeń i związanych z nią kontrowersji, zob. J. Tschi-
chold, Wiara i rzeczywistość, [w:] Widzieć, wiedzieć, red. P. Dębowski, J. Mrowczyk, Kraków 
2011, s. 57–70.
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jeszcze konkretnych reguł, łatwiej więc o karygodne błędy i w efekcie znie-
chęcenie słuchaczy. 

Typografia z perspektywy odbiorcy
Zanim omówimy kwestie związane z zasadami typograficznymi, warto zasta-
nowić się, w jaki sposób przetwarzamy informacje, patrząc jednocześnie na 
prezentację multimedialną i słuchając prelegenta wygłaszającego swój referat. 
Jest to o tyle istotne, iż w stosunkowo krótkim czasie otrzymujemy ogromną 
ilość multiplikowanych, bardzo specjalistycznych informacji, z których wła-
ściwą analizą musimy sobie radzić niemalże „w biegu”.

Podczas prelekcji/prezentacji, nasz centralny ośrodek nerwowy jest najczę-
ściej nastawiony na analizę komunikatów językowych. Ponadto analizujemy 
mowę ciała prelegenta, mającą niejako „reżyserować” atencję słuchaczy i sku-
piać ich uwagę na najistotniejszych elementach wystąpienia. Sytuacja ta zmie-
nia się w momencie wykorzystania przez prelegenta prezentacji multimedial-
nej. Możemy wtedy mówić o dwóch drogach, którymi podąży nasza percepcja.

W przypadku prezentacji stanowiącej jedynie tło wygłaszanego referatu, 
nasza uwaga wciąż skupiona jest na komunikatach werbalnych, a obrazy 
pojawiające się w tle, o ile są dobrze skonstruowane, postrzegamy intencjo-
nalnie, tak jakby były mocniejszym wyartykułowaniem słów przez prelegenta.

Rozbudowana prezentacja multimedialna odwraca dotychczasowy schemat 
percepcji, sprowadzając prelegenta do roli przewodnika po kolejnych odsło-
nach przygotowanego materiału. W takim przypadku coraz rzadziej skupiamy 
naszą uwagę na analizie komunikatów werbalnych, gdyż liczba komunikatów 
wizualnych, jaką powinien przetworzyć mózg, staje się bardzo duża.

Obie powyższe drogi mogą prowadzić zarówno do chaosu informacyjnego, 
jak i funkcjonalnego wypełnienia procesu komunikacji pomiędzy prelegentem 
a jego odbiorcą. Decydując się na wykorzystanie materiałów multimedialnych 
w swoim wystąpieniu, należy jednak mieć na uwadze zapewnienie jak naj-
lepszej czytelności tekstu (w skali makro- i mikrotypograficznej). Spróbujmy 
zatem prześledzić jak ową czytelność można osiągnąć.

Droga bodźców typograficznych zaczyna się, w dużym uogólnieniu, od ob-
razów liter docierających do mózgu za pośrednictwem nerwów wzrokowych 
(o ile zostaną przez nas wcześniej zinterpretowane jako nośnik informacji2). 

2 Mówimy tu o sytuacji, kiedy czytelnik dostrzegając ciąg znaków składających się na dany 
wyraz, jest w stanie zidentyfikować każdy z tych znaków jako konkretną literę, a w dalszej 
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Następnie są one przetwarzane w naszym mózgu na komunikat językowy. 
Jeśli do tego dodamy ciągle odbierane bodźce dźwiękowe generowane przez 
przemawiającego prelegenta, nagromadzenie r ó w n o w a ż n y c h  informacji 
przetwarzanych przez nasz mózg jest ogromne. Zatem jedynym weryfikato-
rem skuteczności komunikacyjnej, zastosowanych w prezentacji multimedial-
nej rozwiązań typograficznych, staje się zdolność odbiorcy do ich właściwej 
analizy. Podsumowując, aby jednocześnie zrozumieć referat i pojawiające się 
na ekranie treści, jeden z tych elementów musi być dopracowany do perfekcji, 
tak aby przetwarzanie związanych z nim bodźców odbywało się intencjonal-
nie. Ponieważ łatwiej jest nauczyć się podstawowych zasad typograficznych, 
niż nagle stać się genialnym oratorem, w tym artykule skupiamy się na tym 
pierwszym aspekcie.

Cały proces czytania, od początku naszej nauki, poddawany jest nieuświa-
domionej automatyzacji. Dzięki temu obrazy słów, które wcześniej poznaliśmy, 
odczytujemy znacznie szybciej. W wyniku tej automatyzacji proces czytania 
ma charakter dwustopniowy. „Każda recepcja pisma – a więc także w typo-
grafii – odbywa się na dwa sposoby: po pierwsze jako czytanie właściwe, czyli 
przetwarzanie widzianych liter w mózgu, po drugie jako (najczęściej postrze-
gane nieświadomie) widzenie obrazowe, które wywołuje skojarzenia z tym, 
co widzieliśmy przedtem i co wzbudza w nas emocje”3. Dzięki temu, jeśli 
dobrze zastosujemy reguły typograficzne, sprawniej radzimy sobie z tekstem 
wyświetlanym za plecami prelegenta, a cały proces komunikacji, włączając 
w to wygłaszany referat, przebiega bezkolizyjnie. „Nasza podświadomość 
zawsze stara się unikać dróg wiodących na manowce”4. 

Nad czytelnością tekstu – nadrzędną cechą typografii – od wielu lat pro-
wadzone są różne badania5, z których prawie zawsze wynika, iż w przypadku 
złych rozwiązań typograficznych, czytelnik, jeśli już przebrnie przez krnąbrne 
liternictwo do ukrytej za nim treści, odczuwa jedynie zmęczenie. W przy-
padku dobrego projektu typograficznego percepcja przebiega intencjonalnie, 

kolejności odtworzyć z całego ciągu logiczną strukturę. Wszelkie utrudnienia na tym 
etapie percepcji znaków liter (nieczytelność, błędy ortograficzne, błędy interpunkcyjne) 
mogą skutkować zatrzymaniem całego procesu jeszcze na poziomie poznawczym i w kon-
sekwencji brakiem pożądanej analizy na poziomie komunikacyjnym/językowym.

3 J. Hochuli, Detal w typografii, tłum. A. Buk, Kraków 2009, s. 10.
4 B. Warde, Kryształowy kielich, czyli druk powinien być niewidoczny, [w:] Widzieć, wie-

dzieć…, s. 44.
5 O niektórych z tych badań wspomina Tomasz Bierkowski zob. T. Bierkowski, Cel typografii, 

[w:] Widzieć, wiedzieć…, s. 237–250.
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więc odczucia, jakie towarzyszą obcowaniu z dobrze złożonym tekstem, wiążą 
się z jego sferą semantyczną, a czasem są nawet w stanie wpływać na nasze 
dobre samopoczucie i kreatywność6.

Należy zatem zadać sobie pytanie: jeśli właściwa typografia jest tak istot-
na dla naszych zdolności percepcyjnych, to czemu wiedza na ten temat jest 
wciąż ignorowana? Skutkuje to tym, że podczas nieciekawych referatów nie 
jesteśmy w stanie skupić się na prezentacji, a podczas interesujących – ta sama 
prezentacja rozprasza odbiorcę, zamiast wspomagać wypowiedź.

Co nas odstrasza od typografii
Po kilku wiekach rozwoju typografii, w ostatnich dziesięcioleciach przede-
finiowano podejście do tekstu utrwalonego. Platformą pracy nad tekstem 
stał się komputer, przez co znaczenie typografii uległo spauperyzowaniu 
i zmarginalizowaniu. Obecnie każdy może próbować swoich sił w składzie 
publikacji, projektowaniu graficznym czy organizacji treści w ogóle. „Ktoś 
mógłby wyrazić zastrzeżenie, że typografia jest tylko kwestią gustu. Taki 
argument byłby słuszny, gdyby dyscyplina ta ograniczała się do tworzenia 
ozdobników. Ponieważ jednak chodzi w niej głównie o przekazanie informacji, 
błędy mogą nie tylko irytować, lecz także szkodzić. A są to błędy najróżniej-
szego rodzaju. Powodując zmniejszenie czytelności tekstu mogą zupełnie 
uniemożliwić komunikację”7.

Poza upowszechnieniem narzędzi, które w swoim założeniu mają zastę-
pować typografa8, problemem jest również edukacja. Co prawda publikuje 
się coraz więcej książek traktujących o dobrej typografii, jednakże mało kto 
po nie sięga. Przez edukację należy rozumieć dwa główne kierunki działań, 
których, poza lokalnymi inicjatywami, trudno szukać we współczesnej kultu-
rze. Pierwszy z nich to promowanie dobrych rozwiązań9. Drugi to nauczanie 

6 Por. tamże, s. 243.
7 H. P. Willberg, F. Forssman, Pierwsza pomoc w typografii, tłum. M. Szalsza, Gdańsk 2008, s. 9.
8 Mówimy tu o coraz szerzej dostępnych programach do składu tekstu, ale też o zwykłych 

edytorach tekstu czy programach do tworzenia prezentacji multimedialnych. Dzięki tym 
narzędziom zwyczajny użytkownik komputera niejako otrzymuje możliwość publikowa-
nia, gdzie miarą sukcesu jest gotowy wydruk lub wyświetlana na ekranie prezentacja. Od 
czasu zarzucenia składu ręcznego każdy bowiem może złożyć wiersz tekstu, nie bacząc na 
konsekwencje swoich działań.

9 Analizując rozstrzygnięcia kilkunastu, przeprowadzonych w 2013 roku, konkursów na 
opracowanie logotypu dla instytucji państwowych, można odnieść wrażenie, iż wygrywały 
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typografii na każdym etapie edukacji. Szkolnictwo wyższe teoretycznie zaj-
muje się typografią: uczelnie artystyczne z chęcią otwierają kolejne katedry 
typografii, wykładając tam jedynie jej pragmatyczny aspekt; uczelnie humani-
styczne wchłonęły typografię w ramach edytorstwa naukowego, sprowadzając 
ją do syntaktyki w procesie komunikacyjnym. To, co zdaje się najistotniejsze, 
czyli odsłanianie sfery semantycznej, choć najbardziej naturalne (ale nie 
najłatwiejsze) do wyjaśnienia, nie znalazło uznania w programach nauczania. 
Fascynaci tej nauki odnajdą co prawda specjalistyczne kursy10, ukazujące całe 
jej skomplikowane spektrum, jednakże wciąż jest to inicjatywa niszowa, nie 
wpływająca na powszechne odrzucenie zasad typograficznych jako nieistot-
nych dla zwykłego użytkownika języka.

Cóż zatem takiego odrzucającego jest w tradycyjnej typografii i propo-
nowanych przez nią rozwiązaniach, iż kurczowo wzbraniamy się przed ich 
przyswojeniem? Jeden z argumentów z pewnością stanowi przekonanie o ich 
archaiczności, biorące się z dość banalnego skrótu myślowego, prowadzące-
go do stwierdzenia, iż typografia to powrót do czasów Gutenberga, co jest 
równie nieprawdziwym stwierdzeniem jak to, iż sławny Niemiec wynalazł 
druk. Jak słusznie zauważa Jan Tschichold – „postrzeganie dobrych zasad 
tradycyjnej typografii, odnoszących się do kompozycji i projektowania ksią-
żek, nie jest «cofaniem czasu», a ekscentryczny styl składu niemal zawsze 
budzi kontrowersje”11. Ekscentryczność jest też kolejnym powodem naszej 
niechęci do nauki typografii. Teksty przygotowane w sposób wyłamujący 
się z ustalonych zasad czyta się trudno i częstokroć krytykuje się ich aspekt 
wizualny. Z drugiej strony, niejednokrotnie można usłyszeć, iż sztywne za-
sady percepcji tekstu ograniczają kreatywność. Jednak, aby efektywnie (dla 
czytelnika) wyłamać się z nakazów typograficznych, trzeba wpierw pojąć ich 
ideę, która sama w sobie nie jest wymysłem artystycznym, ale odpowiedzią 
na nasze zdolności percepcyjne.

Nawet jeśli ktoś zainteresuje się tą dziedziną, znów powraca problem 
właściwej edukacji, który sygnalizują właściwie wszystkie dostępne definicje 

projekty stworzone przez domorosłych typografów, a wybrane zostały – wydawać by się 
mogło – przez ludzi o podobnych „umiejętnościach” i „wrażliwości” estetycznej/typo-
graficznej. Inicjatywy w sposób istotny i rzeczowy promujące typografię stanowią wciąż 
rzadkość w przestrzeni popkultury, jednocześnie nie mieszcząc się już w sztuce wysokiej.

10 Chociażby prowadzony z powodzeniem Akademicki Kurs Typografii na Wydziale Nauk 
Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

11 J. Tschichold, Wiara…, s. 65.
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typografii. „Większość definicji sprowadza typografię do roli narzędzia, za po-
mocą którego można jedynie stworzyć kompozycję literniczą lub ukształtować 
wygląd publikacji. Pozbawiają tym samym typografię funkcji komunikacyjnej, 
a równocześnie zbytnio podkreślają, czy nawet przeceniają, stronę estetyczną 
projektu graficznego”12.

Co więcej, dla niewyrobionego czytelnika (a w erze tabletów i e-booków 
takich właśnie nam przybywa) przeważającym bodźcem do lektury jest bo-
dziec konsumpcyjny. Jeśli bowiem chce przeczytać książkę, to nie interesuje 
go fakt, czy książkę „da się czytać”, zwłaszcza jeśli za taką abstrakcyjną cechę 
jak czytelność musielibyśmy więcej zapłacić. 

Zasady poprawnego typograficznie składu tekstu nigdy nie wchodziły w za-
kres powszechnej wiedzy, ale też nigdy nie musiały. Umiejętność operowania 
tekstem przekazywana była w warsztatach zecerskich z pokolenia na pokolenie, 
przez mistrzów tego fachu – ich uczniom. Jednakże dopiero w naszych czasach 
stała się wszechobecna. Tak jak operowanie językiem w mowie i piśmie prze-
stało być umiejętnością jedynie wybranych reprezentantów szlacheckich rodów 
magnackich, tak wiedza typograficzna powinna iść w parze z nauką języka 
właśnie. Bez tego połączenia i bez świadomości zagrożeń, jakie wynikają ze złej 
typografii, prawdopodobnie nieraz będziemy odkładać książki po 5 minutach 
lektury, a podczas różnego rodzaju wykładów, którym towarzyszyć będą pre-
zentacje multimedialne, będziemy się zastanawiać, na co zwracać uwagę: na 
prelegenta czy na jego tło, nie mogąc jednocześnie skupić się na obu. W jakim 
jednak zakresie pracownik naukowy powinien znać zasady typografii, aby po-
radzić sobie z tak trudnym materiałem, jakim jest prezentacja multimedialna?

Naukowiec czy typograf
W pierwszej kolejności postarajmy się odpowiedzieć na pytanie: czy nauko-
wiec musi być typografem? Czy na przykład biochemik powinien znać zasady 
typograficzne, a jeśli tak, to w jaki sposób mógłby je wykorzystać w swojej 
pracy naukowej i jakie wymierne korzyści przyniosłaby mu dodatkowa wie-
dza? Właściwe operowanie tekstem i obrazem (oba te czynniki podlegają 
prawom typografii) jest równie wymagające skupienia i wiedzy, jak każda inna 
dziedzina specjalistyczna. Bagatelizowanie tego prowadzi do trwałych szkód, 
choć potencjalnie niezauważalnych. Trudno bowiem ocenić, na ile przygo-
towana przez nas prezentacja multimedialna przyczyniła się do rozjaśnienia 

12 T. Bierkowski, Cel…, s. 240.
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bądź zaciemnienia omawianego problemu. Faktem jest, iż niezrozumienie 
naszych intencji zawartych w przygotowanym materiale może mieć poważne 
konsekwencje dla dalszej kariery naukowej, zwłaszcza jeśli ma decydować na 
przykład o przyznaniu grantu badawczego czy stypendium. 

W aktywności naukowej niemalże codziennie dochodzi do sytuacji, w któ-
rych wiedza typograficzna jest konieczna do zastosowania. Począwszy od 
artykułów naukowych, publikacji, różnego rodzaju korespondencji, referatów 
i prezentacji multimedialnych przygotowanych na konferencje naukowe, 
na skryptach zajęć dydaktycznych kończąc – cały czas poddawani jesteśmy 
rygorystycznym zasadom czytelności, bez których nasza praca może okazać 
się niezrozumiała. „Student czy doktorant wie, co chce napisać, ponieważ 
zgłębił badany temat. Nie uczył się jednak, jak ma to zapisać, zdaje się więc 
na intuicję. Z powodu nieprzejrzystej i mało czytelnej typografii szkodzi 
nieraz swojej pracy”13.

O ile jeszcze mamy możliwość poradzenia się w tych kwestiach praw-
dziwego typografa, tak jak to działo się przez stulecia, sprawa wydaje się 
stosunkowo łatwa. Jednakże model ten, jak już wspomnieliśmy, rozpadł 
się wiele lat temu i obecnie trudno o dobrego typografa, a jeszcze trudniej 
o możliwość stałej z nim współpracy w rytmie roku akademickiego. Zosta-
jemy zatem sami z trudnym zadaniem „opanowania” tekstu. Zadaniem, co 
należy podkreślić, niezwykle odpowiedzialnym, gdyż to na nas, jako autorach 
samodzielnie konstruujących treści, spoczywa troska o naszych czytelników. 
Odpowiedzialność jest tym większa, iż szerząc złe wzorce, przyczyniamy się do 
wzrostu powszechnej obojętności na zasady typograficzne. Autorytet pracow-
nika naukowego sugeruje naszym słuchaczom i czytelnikom, iż zastosowane 
przez nas rozwiązania warte są przyswojenia i powtarzania. Niestety, „bawić 
się językiem może poeta, nie zaś człowiek, który pisze list w interesach. Tak 
samo jest z językiem typografii”14.

Współcześnie niemalże każdy z nas wychodzi z założenia, iż wystarczy 
dostatecznie dobrze poznać program komputerowy, w którym będziemy 
wprowadzać kolejne dane według zasady: im więcej, tym ładniej, im większy 
przepych, tym treść wydaje się bogatsza. Postawiliśmy pytanie, czy słuszne jest 
wymaganie od pracowników naukowych, aby stali się typografami – ale więk-
szość z nich już dawno przeskoczyła ten etap stając się, w swoim mniemaniu, 
projektantami komunikatów wizualnych. Nie trzeba przy tym wspominać, iż 

13 H. P. Willberg, F. Forssman, Pierwsza pomoc…, s. 86.
14 Tamże, s. 10.
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nawet wśród projektantów ze świecą szukać tych, dla których zasady typo-
graficzne i czytelność stanowią jakąkolwiek wartość. Wystarczy rozglądnąć 
się wokół siebie. „Otaczają nas hałaśliwe orgie zdziczałych liter, tryskające 
nieskrywaną ignorancją”, jak powiedział kiedyś wybitny krakowski typograf 
Robert Oleś. „Projektanci często zapominają, że klasyfikacja estetyczna za 
pomocą kryteriów «ładne» lub «nieładne» nie przekłada się na «dobre» lub 
«złe» w rozumieniu wartości użytkowej”15. Ta sama uwaga dotyczy naukow-
ców podejmujących trud zapanowania nad tekstem na każdym możliwym 
polu jego eksploatacji.

Niedostępność specjalistycznych programów graficznych nie powinna 
być tu jakimkolwiek argumentem, ponieważ wrażliwość na czytelność tekstu 
kształtuje się już w szkołach podstawowych, podczas nauki zasad ortografii 
i stylistycznych. Typografia – jakkolwiek jest wiedzą specjalistyczną – ma 
służyć prostymi rozwiązaniami semantyce. Można w tym celu posłużyć się 
również powszechnie dostępnymi programami, jak na przykład PowerPoint. 
Należy jednak zadać sobie przy tym t r u d  r e d u k c j i   i  t r u d  t r o s k i. Pierw-
szy związany będzie z ograniczaniem treści do tych najbardziej potrzebnych, 
tak aby w ramach dostępnej nam przestrzeni zawrzeć wszystko to, co jest 
nam potrzebne do podkreślenia jakiegoś fragmentu wystąpienia, i tylko to, co 
owo podkreślenie zrealizuje najlepiej. Przenosząc całe wystąpienie na kolejne 
kadry prezentacji, równie dobrze możemy opuścić salę, w której odbywa się 
prelekcja, gdyż atencja naszych odbiorców i tak w pełni będzie skupiona 
na wyświetlanym materiale. Kiedy jednak uda nam się dokonać właściwej 
r e d u k c j i  tekstu należy z a t r o s z c z y ć  s i ę  o odbiorcę tych komunika-
tów. Właściwe opracowanie typograficzne spełni swoją rolę na dwa sposoby: 
podkreśli semantykę i nie znuży czytelnika, pozwalając mu z takim samym 
zainteresowaniem brać udział w dalszej części wystąpienia. Ogólnodostępne 
narzędzia są w pełni wystarczające dla świadomego ich operatora. 

Należy zatem postawić sprawę jasno: pracownik naukowy powinien 
znać zasady typografii, tak samo jak powinien znać zasady ortograficzne. 
Nieprzestrzeganie tych zasad w podobny sposób oddziałuje na naszych 
odbiorców: powoduje spadek zainteresowania i zaufania do naszej pracy 
oraz podważa autorytet osoby mającej coś istotnego do przekazania. Nie 
mówimy tu o zaznajomieniu się z zasadami typograficznymi na poziomie 
dziewiętnastowiecznych specjalistów tego fachu, ale o absolutnych pod-
stawach.

15 T. Bierkowski, Cel…, s. 241.
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Problem z prezentacjami multimedialnymi

Trudno jest jednoznacznie wskazać rozwiązania typograficzne bezpośred-
nio odnoszące się do prezentacji multimedialnych. Związane jest to przede 
wszystkim ze stosunkowo późnym rodowodem tego rodzaju komunika-
tów oraz stosunkowo szybkim ich rozpowszechnianiem – postulować dziś 
stosowanie określonych zasad wydaje się spóźnione. Wszelkie publikacje 
traktujące o typografii, nawet jeśli są uzupełniane w kolejnych wydaniach, 
skupiają się na aspekcie wydawnictw zwartych, ewentualnie na typografii 
akcydensowej i typografii internetowej (w kontekście stron internetowych). 
Prezentacje multimedialne musimy zatem sytuować pomiędzy akcydensami 
a stronami internetowymi. Można nawet odnaleźć wiele wspólnych cech, 
takich jak hasłowa organizacja tekstu, układ treści mający przyciągać uwagę 
czytelnika czy w końcu wizualna przyswajalność. Jest za to jedna istotna 
różnica: okoliczność naszego obcowania z prezentowaną treścią. Uczestnik 
konferencji, na której wygłaszanemu referatowi towarzyszą wyświetlane 
na ekranie obrazy, musi wykazać się podzielnością uwagi, bodźce słucho-
we mieszają się tu z bodźcami wzrokowymi i o ile prelegent dopracował 
wszystko do perfekcji, o tyle jesteśmy w stanie skupić na nim uwagę, a nasze 
zainteresowanie, bądź jego brak, będzie wynikało tylko i wyłącznie z tematu 
wystąpienia. Dopracowanie jest tu kluczowym elementem, gdyż czytelnik 
zaznajomiony z treściami prezentowanymi w internecie (prezentacja, po-
przez sposób ekspozycji, uruchamia skojarzenia z rzeczywistością wirtualną) 
posługuje się pewnymi utartymi schematami zachowań, odróżniającymi go 
diametralnie od czytelnika książek. Jest przede wszystkim bardziej niecier-
pliwy. „Niecierpliwość cyfrowego czytelnika wynika z kulturowych nawyków, 
a nie z zasadniczych cech technologii wyświetlania. Użytkownicy interneto-
wych stron mają inne oczekiwania niż użytkownicy druku. Ci pierwsi chcą 
się poczuć «produktywni», nie bierni, lecz refleksyjni. Oczekują, że będą 
działać w trybie szukania, nie przetwarzania. Spodziewać się także mogą, 
że doznają rozczarowania, a ich uwaga zostanie rozproszona i stracą czas, 
podążając fałszywym tropem”16. Dlatego też prezentacja multimedialna musi 
bardziej przypominać szkolną tablicę, na której wykładowca zapisuje jedynie 
te treści, które wymagają podkreślenia, bądź zaprezentowania w sposób, 
którego nie da się szybko opisać słowami. Takie nastawienie przynosi nam 
dwie wymierne korzyści.

16 E. Lupton, Narodziny użytkownika, [w:] Widzieć, wiedzieć…, s. 173.
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Tą najistotniejszą jest przywrócenie właściwej relacji pomiędzy prelegen-
tem a prezentacją. Słuchacze bez problemu zidentyfikują, kto jest podmiotem 
prezentującym treści, a co stanowi jego wsparcie merytoryczne. Zaburzenie 
tych proporcji – bądź przez „barokową” estetykę, bądź przez niedbalstwo – 
niemalże zawsze będzie skutkować rozkojarzeniem odbiorcy i skupieniem 
jego wzroku na tym, co „się świeci”, niezależnie od rodzaju pojawiających 
się treści. Typografię, bez względu na to, gdzie jest stosowana, należy zawsze 
traktować jak cichego asystenta. Jeśli doprowadzimy do sytuacji, kiedy asy-
stent stanie się głównym obiektem zainteresowania, słuszne wyda się pytanie 
o to, czy potrzebny nam jest jeszcze prelegent. Należy również pamiętać 
o tym, iż czas wygłoszenia referatu, a tym samym czas ekspozycji materia-
łu multimedialnego, nie licząc prezentacji towarzyszących wykładom lub 
ćwiczeniom ze studentami, zazwyczaj zamyka się w przedziale 10–30 minut. 
Jeśli dokonamy szybkich obliczeń matematycznych, jako elementy równania 
biorąc: czas potrzebny do przeczytania kilkunastu wersów tekstu (najczęściej 
w takiej liczbie umieszczanych na slajdzie) oraz liczbę slajdów pokazywanych 
w trakcie jednego wystąpienia (najczęściej kilkanaście), okaże się, że opasłe 
prezentacje nie pozostawiają w ogóle możliwości na przeanalizowanie tego, 
co sam prelegent ma nam do powiedzenia. Umiar jest w tym przypadku miarą 
skutecznej komunikacji.

Druga korzyść dotyczy jedynie przygotowującego prezentację naukowca. 
Oszczędne gospodarowanie treścią przysporzy nam zdecydowanie mniej 
problemów natury typograficznej, a przynajmniej zmniejszy zakres zasad, 
co do których musimy się stosować. Jeśli z dwudziestu wersów składających 
się z sześćdziesięciu znaków, zamieszczonych na jednym slajdzie, zrobimy 
trzy, cztery zawierające jedynie najważniejsze informacje, zwiększymy tym 
samym czytelność i nie będziemy musieli skupiać się na organizacji sporej 
ilości tekstu. Wydaje się to oczywiste, a  jednak na niemal każdej konfe-
rencji spotykamy się z wystąpieniami, którym towarzyszy – najpewniej 
niezamierzony – trening szybkiego czytania ze zrozumieniem. „Naczelną 
zasadą, od której nie ma odstępstw, jest to, aby tekst był czytelny. Na każdej 
stronie powinna znajdować się taka ilość tekstu, z którą czytelnik łatwo da 
sobie radę”17.

17 E. Ruder, Typografia porządku, [w:] Widzieć, wiedzieć…, s. 73.
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Najczęstsze błędy

Skupmy się zatem na kilku praktycznych rozwiązaniach, pomocnych w osią-
gnięciu właściwej czytelności i zachowaniu odpowiednich proporcji pomiędzy 
prelegentem a przygotowanym przez niego materiałem multimedialnym. 
Możemy sformułować tu nadrzędną zasadę, która najpewniej ukróci męki, 
tak prelegenta w przyswajaniu zasad typograficznych, jak i odbiorcy zmu-
szonego do oceny tych działań. Zasada ta, pozostająca w zgodzie z „brzytwą 
Ockhama”, brzmieć będzie: jeśli nie musimy robić prezentacji, nie róbmy jej. 
Niewłaściwie zapisane słowo może wyrządzić o wiele większą krzywdę niż jego 
brak. „Stawiana często na pierwszym miejscu atrakcyjność graficzna projektu 
analizowana w oderwaniu od treści przekazu […] nie może stanowić jedynego 
kryterium oceny medium komunikacyjnego”18. Jeśli zatem decydujemy się na 
podjęcie trudu projektowego, należy pamiętać o kilku zasadach. Wszystkie 
poniższe odnosić się będą jedynie do sfery percepcyjnej zaprojektowanych 
przez nas slajdów oraz ich zdolności komunikacyjnej. Kwestie estetyczne, 
o wiele trudniejsze do uchwycenia, nie będą bezpośrednim przedmiotem 
naszych rozważań.

Jedną z żelaznych zasad typografii, obecną od jej początków, jest konse-
kwencja w działaniu. Automatyzmy powodują, że niektóre struktury zdaniowe 
czytamy szybciej. Właściwa i przede wszystkim konsekwentna organizacja 
treści pomoże naszym czytelnikom swobodniej przyswajać przygotowa-
ny przez nas materiał oraz spowoduje zadowolenie związane z poczuciem 
kontroli nad treścią przekazu19. „Szukać i nie móc znaleźć – oto efekt złej 
typografii. Dotyczy to zarówno obszernych leksykonów, jak i drobniejszych 
elementów […]”20. Dbając o konsekwencję, dbamy równocześnie o zaintere-
sowanie i uwagę naszych odbiorców, a tym samym jesteśmy bliżej skutecznego 
zakomunikowania im naszego dorobku naukowego. 

Prezentacja multimedialna musi być zwięzła. Zdania powinny zawierać 
tylko tyle i aż tyle słów, aby spełniały rolę komunikacyjną. Jeśli informacji 
będzie więcej, zmusimy czytelnika do odwrócenia swojej uwagi od wygła-
szanej prelekcji i podjęcia próby odczytania wszystkiego, co zapisaliśmy na 
danym slajdzie. Jeśli informacji będzie zbyt mało, pozostawimy zbyt wiele 
niedomówień, które mogą, niczym drzazga pod paznokciem, przeszkadzać 

18 T. Bierkowski, Cel…, s. 241.
19 Por. tamże, s. 243.
20 H. P. Willberg, F. Forssman, Pierwsza pomoc…, s. 88.
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w skupieniu już do końca naszego referatu. Kwestia ergonomii języka ma 
swoje bezpośrednie przełożenie w organizacji tekstu. „Za krótkie albo za 
długie wiersze powodują zmęczenie i pogarszają przez to czytelność tekstu”21. 
Kiedy już ułożymy treść na stronie, warto kilka razy na nią spojrzeć z większej 
odległości i samemu ocenić, czy wers jest na tyle długi, że jesteśmy zmęcze-
ni na samą myśl o prześledzeniu go do końca, czy też jest na tyle krótki, że 
niemalże czytamy całość w pionie.

Problemem, pozornie tylko uznawanym za istotę typografii, jest zastoso-
wanie kroju pisma. Podejmowaniem tego rodzaju decyzji powinny kierować 
dwa czynniki, pragmatyczny i percepcyjny. Pierwszy sprowadza się do wyboru 
na tyle bezpiecznego kroju, aby podczas odtwarzania na innym komputerze 
mieć pewność, iż wszystkie zastosowane przez nas rozwiązania typogra-
ficzne pozostaną niezmienione. Uwarunkowania percepcyjne zmuszają nas 
do zachowania umiaru (jeden krój w całej prezentacji) oraz do korzysta-
nia z powszechnie znanych fontów. Jak bowiem tłumaczy Jost Hochuli, do 
osiągnięcia skutecznego i nieabsorbującego uwagę komunikatu konieczna 
jest „rozpoznawalna «swojskość» kształtu litery, wynikająca z przyzwyczajeń 
czytelniczych; oko czytającego nie może «potykać się» o jakiś nietypowy 
kształt”22. „Podczas lektury laik nie powinien zwracać uwagi na krój pisma, 
określając litery jako «szlachetne» bądź «nowoczesne»”23, najlepiej więc, aby 
jego uwaga skupiała się jedynie na komunikacie, którego forma będzie mu 
doskonale znana i bez problemu przyswajalna.

Odwiecznym mankamentem niemalże każdego tekstu, utrwalonego 
zarówno w postaci cyfrowej, jak i drukowanej, są wyróżnienia w tekście. 
Każdy podręcznik typograficzny w rozdziale traktującym o tym sposobie 
zdobień wyraźnie wskazuje, iż jedynym naturalnym wyróżnieniem tekstu, 
nieingerującym w proces czytania, jest pismo pochyłe (kursywne)24. Każda 
inna forma jest sztuczna i w konsekwencji powoduje zaburzenie rytmu 
rozpoznawania tekstu. Należy zatem pamiętać, iż już sama prezentacja 
multimedialna jest formą wyróżnienia tekstu, zarówno pod względem 
merytorycznym, jak i graficznym. „Inne sposoby wyróżniania, jak skład 
wersalikowy, gruba lub półgruba odmiana pisma podstawowego, podkre-
ślenie, większy stopień pisma, odmienny krój, użycie dodatkowego koloru 

21 J. Hochuli, Detal…, s. 34.
22 Tamże, s. 13.
23 Tamże, s. 10.
24 Por. tamże, s. 46.
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lub podłożenie rastra, dają w efekcie niespokojny obraz i przeszkadzają 
w czytaniu linearnym”25.

Nie bójmy się oszczędności i pamiętajmy o zachowaniu właściwych 
proporcji. Jeśli zaangażujemy wszystkie nasze siły w prace typograficzne, 
chcąc udowodnić sobie i zgromadzonym słuchaczom opanowanie przez nas 
trudnych zasad tego rzemiosła, niezależnie od tematu wystąpienia możemy 
zostać zapamiętani jedynie przez pryzmat estetyki zaprezentowanego przez 
nas materiału multimedialnego. Na taki zabieg mogą sobie pozwolić pra-
cownicy agencji reklamowych, chcący sprzedać swoim klientom koncepcję 
kampanii promocyjnej, w której osoba prezentująca jest tylko posłańcem, 
a istota pomysłu i powodzenie całej prezentacji niejednokrotnie związane są 
z jej wyglądem. Pracownicy naukowi prezentujący swój dorobek najpewniej 
wzdrygnęliby się na myśl, iż po doskonałym – w ich mniemaniu – wystąpie-
niu, publiczność zapamiętała jedynie kwieciste tło i zamiłowanie naukowca 
do określonego kroju pisma i to jeszcze w odmianie półgrubej pochylonej 
w kolorze czerwonym. Typografia musi spełniać swoją rolę asystenta wobec 
tego, kto stanowił nad nią pieczę i wobec tekstu, który został zgodnie z jej 
zasadami przygotowany. Mówiąc ogólnie – „typografia nie spełni swego 
zadania jeśli będzie zbyt «ładna»”26.

Osobną kwestią, jednak nie mniej istotną z punktu widzenia typografii, 
jest dokładne rozplanowanie i wybór ilustracji. Podobnie jak w przypadku 
tekstu, tak i tu należy stawiać na umiar i rozsądek, tak merytoryczny, jak 
i pragmatyczny. Jeśli już koniecznie potrzebujemy pokazać jakieś zdjęcie, 
rycinę czy schemat, warto czasem zaprezentować go na jak największym polu 
(polu całego slajdu). W ten sposób unikniemy nieprzewidzianych połączeń 
pomiędzy końcówką wersu a elementem obrazu, tworzącymi tym samym 
nową przestrzeń semantyczną, niekoniecznie zamierzoną przez autora. Pro-
blematyczne są również wykresy. Pokora w konstruowaniu tych elementów 
oraz powściągliwość w zapędach artystycznych przyniesie nam więcej dobrego 
niż najbardziej wyszukana forma graficzna. Pamiętajmy, iż prezentujemy dane 
matematyczne, a nie możliwości nasze i programu, którym się posługiwali-
śmy. Poza tym zbyteczny przepych „może się wiązać z ryzykiem, że grafika 
zdominuje tekst, zamiast go objaśnić. Czasami skromna prezentacja lepiej 
służy sprawie”27.

25 Tamże, s. 48.
26 H. P. Willberg, F. Forssman, Pierwsza pomoc…, s. 10.
27 Tamże, s. 94.
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Typografia wobec zasad językowych

Skład tekstu jest ściśle związany z jego sferą semantyczną, zatem od zawsze 
podporządkowany był zasadom gramatycznym. Dlatego też szczegółowe 
rozwiązania z zakresu mikrotypografii28 są dostosowane do różnych języków 
i uwzględniają ich specyfikę. Językoznawca szybko odkryje, iż tak zwane 
bękarty są błędem, gdyż dokonują rozbicia naturalnego upodobnienia mię-
dzywyrazowego, tym samym zakłócając rytm czytania. Przedstawiciel innej 
dziedziny naukowej niekoniecznie musi takie rzeczy wiedzieć, dlatego warto 
poświęcić więcej uwagi zasadom typograficznym, wynikającym po części 
z zasad gramatycznych. Co prawda kwestie takie jak dzielenie wyrazów czy 
składnia regulowane są w wydawnictwach normatywnych, jednak dobre 
rozwiązania typograficzne służą podtrzymaniu ich poprawności. 

„Typografia strukturalizuje język […]. Koniec wiersza […] decyduje, 
w którym miejscu przerwiemy lekturę”29, tak samo jak jego początek będzie 
decydował, jakie słowa znajdą się w pozycji akcentowanej. Przy stosunko-
wo krótkich wersach tekstu, a takie, jak już wspomnieliśmy, są najbardziej 
korzystne przy tym sposobie ekspozycji, może się zdarzyć, iż kolejne linijki 
będą zaczynać się od słów, które czytane po kolei (od góry do dołu) tworzyć 
będą zupełnie nowe i niezamierzone znaczenie. Tak samo rozbicie ważnych 
sformułowań na końcu wersu może przyczynić się do powstania nowych, 
niekiedy „tragicznych” w skutkach znaczeń. 

Podsumowanie
Typografia nie jest dziedziną łatwą, ale też przyswojenie jej zasad nie powin-
no spowodować zbyt wielu kłopotów osobie sprawnie operującej językiem. 
Osoba rozpoczynająca pracę nad tekstem musi jedynie pamiętać, iż jest za-
leżna od jego semantyki, zatem nie może działać schematycznie i za każdym 
razem swoją pracę powinna planować od początku, choć z zachowaniem 
tych samych zasad typograficznych. Nie potrafimy bowiem odczytać czegoś, 
czego odczytać się najzwyczajniej nie da. 

Jeśli nie chcemy, aby wystąpienie skutkowało dylematem poznawczym 
wśród odbiorców, warto poświęcić kilka minut więcej na jego przygotowanie, 
z zachowaniem dobrej zasady: im mniej, tym skuteczniej. Stosunek czasu, jaki 

28 Inaczej: typografii detalu. 
29 Tamże, s. 62.
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poświęcimy pracy nad typografią do sukcesu komunikacyjnego, jaki możemy 
osiągnąć, wydaje się wart zachodu.

Wszelkie szczegółowe rozwiązania typograficzne zostały szerzej opisane 
i wyjaśnione m.in. w przywoływanych tutaj publikacjach i warto sięgnąć po 
nie przed rozpoczęciem pracy z jakimkolwiek tekstem.
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Who is whose background?  
Typography in multimedia presentations

Abstract

The main purpose of multimedia presentation, especially the one presented during a sci-
entific paper, is to support its content. However, preparing such presentation is often 
treated either as if it was the least important element of the speech or its most important 
part. In both cases one can observe disregard of the basic typographic rules. This results 
in creating informational noise and disorientation of the listener, connected with lack 
of proper identification of what is most important in presented content and, what is more, 
who is the performing subject. This article outlines main typographical mistakes, which are 
often made in the scientific multimedia presentations and can lead to misunderstanding 
of the content of the speeches.

Keywords: typography, multimedia presentation, language, perception, readability/
legibility



Kto jest czyim tłem? Typografia w naukowych prezentacjach multimedialnych

Andrzej Świtniewski

doktorant Wydziału Filozoficznego Akademii Ignatianum w Krakowie (praca 
z zakresu filozofii języka). Absolwent edytorstwa i komunikacji medialnej na 
Wydziale Filologii Polskiej Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz dy-
plomowany technik poligraf ze specjalnością procesów przygotowawczych do 
druku. Z typografią związany zawodowo od piętnastu lat, zdobywał doświadcze-
nie w wielu krakowskich wydawnictwach oraz agencjach reklamowych. Od 2013 
roku właściciel Koła Kwadratu, zajmującego się propagowaniem i wydawaniem 
publikacji naukowych w oparciu o czytelną typografię.





w przestrzeni publicznej 267

Krój dedykowany – nowy typ krojów pism

Jakub Maciej Łubocki
Uniwersytet Wrocławski

Wstęp

W 2011 roku Fundacja Sztuki Nowej ZNACZY SIĘ ogłosiła międzynarodowy 
konkurs na krój literniczy im. Czesława Miłosza. Było to bardzo nowator-
skie podejście do projektowania krojów pisma, bowiem w zamyśle autorów 
konkursu wyłoniony w ten sposób krój, przeznaczony do składu tekstów 
polskiego noblisty, miał być jednocześnie uhonorowaniem jego dokonań. 
Jedna jaskółka wiosny nie czyni – konkurs ten można było uznać za jedno-
razową osobliwość, ciekawostkę w typograficznym świecie. Kiedy jednak 
rok później ta sama fundacja ogłosiła konkurs na krój pisma Szymborska, 
doszło do usankcjonowania nowej metody tworzenia krojów pism. Poza 
tym Fundacja ZNACZY SIĘ zamierza ogłaszać kolejne konkursy opar-
te na podobnej zasadzie: dość spiżowych pomników, laudacji i wielkich 
akademii „na cześć” – twórzmy kroje pism będące właściwym hołdem dla 
wielkich pisarzy.

Czy takie podejście jest jednak słuszne? Czy oprócz powstania kolejnego 
kroju (a przecież powstają ich setki rocznie) zyskujemy coś więcej? Jakie jest 
miejsce takich krojów na tle dotychczas powstałych? I przede wszystkim: czy 
nie jest to jedynie dorabianie ideologii do zwykłej, literniczej pracy? Na te 
pytania postaram się odpowiedzieć w niniejszym artykule.
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Klasyfikacje krojów pism 

Nie istnieje jedna uniwersalna klasyfikacja krojów pisma. Krój pisma jest bo-
wiem zbyt bogatym zjawiskiem, by dało się go ująć w sztywne ramy jednego, 
uporządkowanego zbioru. Istnieją różne metody klasyfikowania obierające 
jeden lub kilka kryteriów, według których dokonuje się typologizacji. Najczę-
ściej klasyfikacje tworzone są ekspercko, przez uznanego typografa, którego 
doświadczenie ma gwarantować jakość danego podziału. Tak też stało się 
w Polsce, gdzie najpopularniejszą jest Klasyfikacja pism drukarskich ART An-
drzeja i Romana Tomaszewskich. Obok niej dużą popularność zdobywa także 
ta zaproponowana przez Roberta Bringhursta. Niekiedy takie systemy zyskują 
status klasyfikacji narodowej, usankcjonowanej przez macierzystą organizację 
normalizacyjną. W ten sposób klasyfikacja Jana Solpery, czeskiego typografa, 
stała się normą branżową – ON 88 1101 (Klasifikace tiskových písem), zaś na 
klasyfikacji Maximiliena Voxa, francuskiego rysownika i teoretyka, opiera się 
ATypI-Vox Classification, czyli klasyfikacja Międzynarodowego Stowarzysze-
nia Typograficznego (Association Typographique Internationale – ATypI), 
do której nawiązuje norma brytyjska BS 2961:1967 (Typeface nomenclature 
and classification) oraz norma niemiecka DIN 16518 (Klassifikation der Schri-
ften). W Polsce obowiązującą normą jest PN-P-55009:1973 (Pisma drukarskie. 
Klasyfikacja i metody określania cech strukturalnych pism łacińskich). Każdy 
jednak może dokonać własnej klasyfikacji, którą dostosuje do swoich potrzeb 
lub oprze o kryterium uznane przez niego za najbardziej wartościowe. Jak 
szeroki jest to problem, obrazuje choćby zestawienie Luca Devroye’a od-
notowujące 105 różnych klasyfikacji1 – powtórzenie niektórych rekordów 
i tak nie wpływa na ogólny ogląd rozmiaru tego zagadnienia. Znajdują się 
tam klasyfikacje poszczególnych typografów, pracowni typograficznych oraz 
organizacji normalizacyjnych.

Większość z tych klasyfikacji (m.in. Voxa i jej pochodne, Tomaszewskich, 
Solpery) dzieli kroje na szeryfowe i bezszeryfowe, ze względu na epokę po-
wstania kroju (renesans, barok, klasycyzm, współczesność) oraz zróżnicowa-
nie grubości kreski (jedno- lub dwuelementowe). Osobno wydziela się kroje 
inspirowane pismem odręcznym (kaligraficznym lub gotyckim). Dotyczy to 
oczywiście pism łacińskich – niektóre z nich są rozbudowane o dział pism 
niełacińskich (greckich, hebrajskich, chińskich), jednak najczęściej bez dal-
szych podziałów. Osobliwością jest klasyfikacja Polskiej Normy, która nie 

1 http://luc.devroye.org/classify-index.html [dostęp: 20 maja 2013].



w przestrzeni publicznej 269

Krój dedykowany – nowy typ krojów pism

obejmuje epoki, obecności szeryfów czy alfabetu przeznaczenia, lecz dzieli 
pisma ze względu na grubość kresek znaków, szerokość i pochylenie znaków.

W dobie współczesności nie można pominąć również klasyfikacji, którymi 
posługują się repozytoria fontów, takie jak FontFont2, Dafont3 czy MyFonts4. 
Cyfrowe projektowanie krojów znacznie poszerzyło możliwości graficzne 
fontów i ich zróżnicowanie – teraz każdy, przy wyposażeniu w odpowied-
ni program, może zaprojektować swój font. Stąd wspomniane internetowe 
repozytoria wzbogaciły tradycyjne klasyfikacje o takie kategorie, jak „font 
komputerowy”/„font techniczny” (opierający się m.in. na sposobach wyświe-
tlania komunikatów za pomocą diod, pikseli czy laseru), „font czytelny”, „font 
symbolowy” (z poszerzoną paletą symboli i ornamentów, tzw. dingbats), „font 
matematyczny” (z poszerzoną paletą symboli matematycznych, np. ułamków), 

„font świąteczny” (np. walentynkowy, wielkanocny czy bożonarodzeniowy, 
wykorzystujące w różny sposób tradycyjne motywy danych świąt), „font 
zabawny” (np. komiksowy, kreskówkowy, pokrzywiony; istnieje nawet taka 
podkategoria jak „Lód i ogień”) oraz „font obrazkowy” (niekiedy niemający 
nic wspólnego z tradycyjnym pismem)5. Należy pamiętać, że takie podziały 
są dokonywane poprzez otagowanie danego fontu i bardzo często do danej 
kategorii trafia krój, który nie ma z nią wiele wspólnego – wszystko zależy 
od klarowności podziału i poziomu przygotowania tagującego (może to być 
zarówno wytrawny typograf, jak i internauta-laik). Zwłaszcza takie kategorie 
jak „font matematyczny”, „font świąteczny” czy „font zabawny” zwracają 
uwagę na potrzebę podziału pism nie tylko ze względu na ich pochodzenie 
czy sposób konstrukcji, lecz także ze względu na ich przeznaczenie.

Propozycja typologii rzeczowej pisma
Jak już powiedziano, wszystkie tradycyjne klasyfikacje szeregują kolejne grupy 
krojów ze względów formalnych (konstrukcja, chronologia, kształt, alfabet 
przeznaczenia). Można jednak wyobrazić sobie klasyfikację tworzoną ze 
względów rzeczowych na wzór wspomnianych internetowych repozytoriów 
fontów. Z pewnością będzie to bardziej dyskusyjna klasyfikacja, ponieważ 

2 https://www.fontfont.com/ [dostęp: 20 maja 2013].
3 http://www.dafont.com/ [dostęp: 20 maja 2013].
4 http://www.myfonts.com/ [dostęp: 20 maja 2013].
5 Nazwy wymienionych kategorii w języku oryginału (angielskim): Computer-related, Techno, 

Legible, Symbol, Mathematical, Holiday, Funny/Fancy, Picture. 
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oparta na kryterium przeznaczenia danego kroju. Niejednokrotnie projek-
tując pismo, komponuje się je właśnie z myślą o konkretnym przeznaczeniu 
i taka ukryta cecha, niewynikająca z samej konstrukcji litery, miałaby być 
podstawą szeregowania. Ponieważ jednak charakter takiej klasyfikacji byłby 
bardzo subiektywny, a nade wszystko nie zyskałby charakteru uniwersalnego6, 
chciałbym przedstawić projekt t y p o l o g i i  rzeczowej pism:

1. P i s m o  d z i e ł o w e  – kroje przeznaczone do składu tekstu ciągłego 
drukowanego; krój taki musi uwzględniać specyfikę druku (wyróż-
nianie za pomocą kursywy i wersalików, wiersz ok. 65–70 znaków czy 
problem szarości strony itp.).

2. P i s m o  c y f r o w e  – kroje pisma przeznaczone do składu tekstów 
elektronicznych; krój taki będzie częściej wyświetlany na ekranie (wy-
różnianie za pomocą pogrubień i kapitalików, dowolna szerokość 
wiersza, problem niskiej rozdzielczości monitorów), zdecydowanie 
rzadziej zaś widoczny na wydruku.

Pominę szersze omawianie tych dwóch typów, bowiem różnice między nimi 
i ich zastosowaniem od dawna są poruszane na łamach fachowej prasy oraz 
wielu publikacji. Zasadnicza różnica między nimi sprowadza się do tego, 
że kroje cyfrowe muszą być zdecydowanie prostsze od krojów dziełowych, 
gdyż rozdzielczość monitorów to ok. 140 dpi, drukarek laserowych – ponad 
600 dpi, zaś profesjonalnych naświetlarek – do 2400 dpi7. Jak słusznie i celnie 
zauważył Bringhurst: „ekran naśladuje niebo, nie ziemię” – odwołując się do 
tego stwierdzenia można pokusić się o analogię, że składanie tekstu elektro-
nicznego krojem dziełowym jest jak uczenie dżdżownicy latania. Drugim 
powodem, dla którego nie zatrzymuję się dłużej nad tym problemem, jest 
chęć przybliżenia pozostałych typów – o wiele ciekawszych, a mniej znanych.

3. P i s m o  d r o g o w e  – kroje pism przeznaczone do składu tekstów 
(a właściwie pojedynczych wyrazów) na tablicach drogowych – czy 
szerzej – na elementach systemów informacji miejskiej; krój taki musi 
cechować doskonała czytelność z odległości kilkunastu metrów, przy 
pospiesznym czytaniu i w zmiennych warunkach atmosferycznych.

6 Klasyfikacje powinny ogarniać ogół materii, którą się zajmują; warunek ten nie może zostać 
spełniony z uwagi na oczywisty fakt, że istnieją kroje pisma, które nie mają konkretnego 
przeznaczenia.

7 R. Bringhurst, Elementarz stylu w typografii, tłum. D. Dziewońska, Kraków 2008, s. 210.
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Marian Misiak stwierdza, że pismo drogowe powinno mieć: dużą aperturę 
(czyli szczelinę między zakończeniami w takich literach jak c lub s) zapobie-
gającą dążeniu do zamknięcia litery; dużą wysokość „x” przy małej różnicy 
między wysokością majuskuły i minuskuły; wydłużenia górne liter wyższe 
od majuskuły; duże światła międzyliterowe; dwie odmiany kroju – lżejszą dla 
tekstów na ciemnym tle i cięższą dla tła jasnego; staranny kerning, zwłaszcza 
w parach wielka litera – mała litera; świadomie zróżnicowane znaki 0/O (ze-
ro/o) oraz 1/l (jeden/l)8. 

Przykładami pism drogowych są: Clearview w Stanach Zjednoczonych, 
Transport w Wielkiej Brytanii (wykorzystany również w Danii, Portugalii, 
Grecji, Irlandii i Islandii) czy pismo drogowe Marka Sigmunda w Polsce, 
znane również jako font Drogowskaz, opracowany przez Emila Wojtackiego.

4. P i s m o  n a r o d o w e  – kroje pism przeznaczone do składu tekstów 
w danym języku, o unikalnych cechach konstrukcyjnych, dostosowa-
nych do specyfiki tego języka, co poprawia optykę składu.

Przykładowo w polskim języku dominują litery k, w oraz z, a do rzadkości 
należy f – zupełnie odwrotnie niż choćby w języku angielskim, w którym f jest 
literą popularną, zaś k i z stosowane są sporadycznie. Tak samo ma się rzecz 
z samogłoskami: w języku polskim podstawową samogłoską jest a, natomiast 
w języku angielskim e. Sprawa ta dotyczy nie tylko pojedynczych liter, ale 
również ich unikalnych sąsiedztw, o które trzeba zadbać przy projektowaniu 
odstępów międzyliterowych w konkretnych parach znaków. Pokrewnym za-
gadnieniem jest zaprojektowanie adekwatnych ligatur, np. dla tak popularnych 
dwuznaków w języku polskim jak sz, cz, rz, o które projektant angielski zadba 
mniej lub w ogóle, natomiast z pewnością wprowadzi ligaturę ff, która z kolei 
w języku polskim jest rzadko spotykana. Obok częstotliwości liter i ligatur, 
trzecim i najważniejszym wyznacznikiem pisma narodowego jest przygoto-
wanie dla niego odpowiedniego zestawu liter ze znakami diakrytycznymi. Po 
uwzględnieniu tych trzech cech, tekst w danym języku będzie czytelniejszy 
po złożeniu go krojem narodowym niż krojem z innego kręgu językowego.

Wiele krajów posiada swoje kroje narodowe, jednak stopień ich popu-
larności i częstotliwość stosowania są zróżnicowane. Wystarczy porównać 
rozpowszechnienie Garamondu w składaniu tekstów francuskich czy kroju 
Baskerville – przy tekstach angielskich z zastosowaniem Antykwy Półtaw-
skiego dla języka polskiego czy Antykwy Tusara dla – czeskiego.

8 M. Misiak, Polskie pismo drogowe, „2+3D” 2012, nr 43, s. 34.
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5. P i s m o  p r a s o w e 9 – przeznaczone do składu tekstów ciągłych, po-
wielanych w wysokich nakładach, przeznaczonych do ciągłego czytania, 
lecz o szybkim upływie terminu ważności zapisanej w nich pojedyn-
czej informacji; pismo takie musi być czytelne przy małym stopniu, 
ponieważ będzie służyć głównie drukowaniu gazet, ulotek, folderów, 
a więc materiałów o niewielkiej powierzchni zadruku w stosunku do 
ilości niesionej informacji, jednak samo w sobie nie musi cechować 
się wysokim walorem estetycznym czy pomysłowością, gdyż po prze-
kazaniu informacji nośnik zazwyczaj ulega zapomnieniu, a jeśli jest 
przechowywany i kolekcjonowany, to jedynie w celach archiwalnych.

6. P i s m o  a k c y d e n s o w e  – przeznaczone do składu napisów, które 
mają przyciągnąć uwagę, a więc nacisk położony jest na reklamowa-
nie i zapraszanie poprzez formę, z pominięciem właściwych treści; 
takie pismo nie nadaje się do składu tekstów ciągłych, gdyż zazwyczaj 
cechuje je wysoka ozdobność, dzięki czemu służy głównie do zapisu 
haseł, nagłówków lub tytułów. Pisma takie najczęściej spotykamy na 
akcydensach, czyli drobnych drukach o charakterze okolicznościo-
wym lub użytkowym, które nie są książką, czasopismem lub broszurą. 
Zaliczamy do nich akcydensy manipulacyjne – wszelkiego rodzaju 
druki i formularze urzędowe, świadectwa, dyplomy, kwestionariusze, 
zaproszenia, bilety wizytowe, papiery firmowe, papiery wartościowe, 
banderole oraz akcydensy przemysłowe – ulotki, foldery, druki re-
klamowe, afisze, etykiety, cenniki, katalogi, opakowania, obwoluty10. 
W typografii najbardziej rozpowszechnione są akcydensy afiszowe, 
które Tomaszewski wydziela z tej grupy jako osobny typ11. 

W tym właśnie miejscu pojawia się pytanie: czy w ukształtowanej na potrzeby 
tej publikacji typologii, jest miejsce na nowy typ? Moim zdaniem tak, w związ-
ku z czym proponuję dla niego nazwę: p i s m o  d e d y k o w a n e. 

9 Typ 5. i 6. zostały dodane po lekturze artykułu: R. Tomaszewski, Klasyfikacja pism drukar-
skich ART (Andrzeja i Romana Tomaszewskich), [w:] Z badań nad dawną książką. Studia 
ofiarowane profesor Alodii Kaweckiej-Gryczowej w 85-lecie urodzin, t. 2, red. P. Buchwald-

-Pelcowa i in., Warszawa 1993, s. 665.
10 Akcydens, [w:] Encyklopedia wiedzy o książce, red. A. Birkenmajer i in., Wrocław 1971, szp. 20.
11 R. Tomaszewski, Klasyfikacja pism…, s. 665.
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Pismo dedykowane

Za pismo dedykowane uznaję takie pismo, które zostało stworzone celo-
wo i świadomie do składu tekstów autorstwa jednego pisarza. Według słów 
Olgi Brzezińskiej z Fundacji ZNACZY SIĘ nikt ze świata literackiego przed 
Miłoszem nie doczekał się swojego kroju12. Oznacza to, że do tej pory ten 
typ reprezentuje jeden font – Milosz – autorstwa Damiena Collota. Jednak 
już wkrótce zostanie rozstrzygnięty kolejny konkurs – na font Szymborska – 
a sama Fundacja ZNACZY SIĘ planuje wyłonić w niedalekiej przyszłości 
projektantów kolejnych krojów pisma dedykowanych Josephowi Conradowi 
oraz Stanisławowi Lemowi13. Pula krojów dedykowanych będzie się zatem 
powiększać. Niestety wypełnianie się tej kategorii będzie nastręczać również 
problemów. W jaki bowiem sposób można odróżniać pisma dedykowane od 
niededykowanych? Z upływem czasu kryteria mogą się krystalizować, na 
razie jednak wydaje się, że jedynym jest tu właśnie celowość i świadomość 
projektowa autora, który wygrywa konkurs. Przyjrzyjmy się zatem bliżej 
cechom, które mogłyby wskazywać na pismo dedykowane.

N a z w a. Wydawać by się mogło, że najprostszym wyznacznikiem takich 
pism będzie nazwa. Tak zresztą jest właśnie w przypadku fontów Milosz 
i Szymborska. Co jednak z szeroką gamą krojów już istniejących, które mają 
nazwy utworzone od nazw osobowych, a zdecydowanie nie są krojami dedy-
kowanymi? W tradycji typograficznej od dawna nazywa się kroje pisma od 
nazwiska ich twórcy – dokonuje tego sam typograf lub inni w jego imieniu. 
Tak jest w wypadku krojów: Garamond, Bodoni, Frutiger, Zapfino, Carlson, 
Didot i dziesiątek innych. Odmiennym przypadkiem jest pismo Bell: zostało 
ono zaprojektowane przez Richarda Austina dla wydawcy o nazwisku John 
Bell i posłużyło za podstawę wersji cyfrowej o tej właśnie nazwie14. Z jeszcze 
innym przypadkiem mamy do czynienia, kiedy projektant tworzy krój i na-
zywa go imieniem jakiejś wybitnej postaci, ale robi to dlatego, że tę osobę 
ceni, a nie dlatego, że świadomie chce, aby składano nim dzieła tejże postaci. 
A może jednak jest to ciche życzenie tego projektanta? Ciężko jest to ocenić 
i właściwie nie da się wyjść poza sferę domysłów. Tak jest w przypadku pism 

12 O. Brzezińska, Ta litera musi być damą, rozmowę przeprowadził Ł. Gazur, „Dziennik Polski”, 
http://www.dziennikpolski24.pl/pl/aktualnosci/kultura/1273601-ta-litera-musi-byc-dama.
html [dostęp: 20 maja 2013].

13 Tamże.
14 R. Bringhurst, Elementarz…, s. 237.
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takich, jak: Dante autorstwa Giovanniego Mardersteiga15 czy Chopin – Clau-
de’a Pelletiera. Ostatni wymieniony krój przysparza ponadto dodatkowych 
problemów, jest on bowiem łudząco podobny do fontu URW Polonaise. Gdy-
byśmy uznawali font za dedykowany poprzez kryterium nazwy, krój Chopin 
byłby dedykowany, a URW Polonaise nie, choć w efekcie finalnym wyglądają 
tak samo (różnice między nimi dotyczą grubości linii i wynikają z oparcia się 
na tym samym wzorniku z ery przedkomputerowej). Mogłoby zatem dojść 
do kuriozalnej sytuacji, kiedy tekst, złożony w zasadzie takim samym krojem, 
raz byłby określony jako dedykowany, a raz nie. Aby więc zachować czystość 
kategorii pisma dedykowanego, ostatecznie należałoby odrzucić wszystkie te 
kroje, co do których nie ma niezbitej pewności, że zostały zaprojektowane 
z myślą o konkretnym autorze. 

„D u c h  k r o j u ”. Innym wyznacznikiem pisma dedykowanego może być 
tzw. duch kroju. Tym kryterium kierowało się jury konkursu na krój Milosz, 
które „stanęło przed zadaniem wybrania kroju, który nie tylko ukazywałby 
kunszt jego twórcy, ale także odzwierciedlałby ducha twórczości Miłosza. 
Kroju, który – cytując przyjaciela noblisty, Jerzego Illga – byłby jednocześnie 
«namiętny i ascetyczny, mistyczny i zmysłowy, młodzieńczy i wychylony ku 
śmierci, zdobywczy i subtelny, poważny i śmiejący się tubalnie»”16. Krój 
dedykowany Wisławie Szymborskiej Olga Brzezińska opisuje tak: „Musi być 
damą, z inteligentnym poczuciem humoru, błyskiem w oku, ale i z pazurem”17. 
Jest to jednak bardzo subiektywne kryterium, właściwie nie do uchwycenia. 
Jak bowiem określić, ile jest Miłosza w Miłoszu, Szymborskiej czy Lemie 
w krojach im dedykowanych? Co więcej, „duch” niektórych pisarzy jest bar-
dzo niesforny i ma za nic spokojne, klasyczne zasady, którymi kieruje się 
typografia czy szerzej: pismo i język w ogóle. Ostatecznie artyzm ma pełne 
prawo do rządzenia się własnymi prawami.

Wyobraźmy sobie na przykład konkurs na krój dedykowany Edwardo-
wi Estlinowi Cummingsowi, który metodycznie podpisywał się, nie używa-
jąc wielkich liter (e. e. cummings), co w pigułce skupia jego metodę literac-
ką, polegającą na odstępowaniu od przyjętych zasad pisowni i interpunkcji. 
Nikt nie zaprzeczy, że stosowane przez niego układy typograficzne w jego 
wierszach stanowią nie lada wyzwanie, jednak bez wątpienia zasługują na 
uznanie. Cummings zatem byłby idealnym kandydatem do uhonorowania 

15 Tamże, s. 245.
16 http://typemilosz2011.pl/ [dostęp: 20 maja 2013].
17 O. Brzezińska, Ta litera…
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go dedykowanym krojem. Jednak „duch” jego poezji kazałby nam poważnie 
rozważyć zasadność projektowania wersalików dla takiego kroju, co z punktu 
widzenia liternictwa jest bardziej niż kontrowersyjne. Kolejny przykład: Je-
rzy Andrzejewski – ceniony polski pisarz, przez wiele lat uznawany za kan-
dydata do literackiej nagrody Nobla. Jego sztandarową powieścią – obok Po-
piołu i diamentu – są Bramy raju, opowieść o krucjacie dziecięcej z 1212 roku. 
Najosobliwszą cechą powieści jest to, że składa się ona z dwóch zdań: pierw-
szego, rozciągniętego na 80 stron (w wydaniu z 1998 roku18) oraz drugiego, 
brzmiącego: „I szli całą noc”19. Oczywiście zdanie pierwsze jest tak długie 
z interpunkcyjnego punktu widzenia, a nie z punktu widzenia składni, bo-
wiem Andrzejewski osiągnął swój cel nie zastosowawszy pomiędzy kolejnymi 
zdaniami kropek i wielkich liter. Czy w związku z tym, ów „duch” powieści 
Andrzejewskiego może usprawiedliwić brak kropek w projektowanym dlań 
kroju? Te przykłady oczywiście można uznać za przesadzone, jednak takie 
problemy będą napotykać projektanci, jeśli kandydatów dla nowego kroju 
dedykowanego będą wybierać na podstawie czegoś tak ulotnego i amorficz-
nego jak „duch czyjejś twórczości”.

Na problem można również popatrzeć z drugiej strony: istnieje taki krój 
pisma jak Comenius, autorstwa Hermanna Zapfa. Wątpliwe jest, by Zapf, 
projektując go, istotnie inspirował się „duchem” pism Jana Ámosa Komen-
ský’ego. Według jego słów założenie było ogólniejsze: „stworzyć antykwę, 
będąca jednocześnie czytelną i bliską człowiekowi”20. Tymczasem Robert 
Bringhurst stwierdza: „Siedemnastowieczny czeski teolog Jan Ámos Komen-
ský […] jest pamiętany jako propagator powszechnego kształcenia w Eu-
ropie oraz zwolennik poglądu, że nie ma sprzeczności między nauczaniem 
świeckim a kościelnym. Trafnie nazwany jego imieniem krój pisma wyróżnia 
się klarownym połączeniem form humanistycznych i racjonalistycznych”21, 
dając tym samym do zrozumienia, że według niego ten krój właśnie oddaje 

„ducha” teologa. Czy to uprawnia nas do uznania kroju za krój dedykowany? 
Jest to problem, na który zdaje się nie można jednoznacznie odpowiedzieć 

18 J. Andrzejewski, Trzy opowieści, BN I 288, wstęp W. Maciąg, Wrocław–Kraków 1998, s. 159–
239.

19 Tamże, s. 239.
20 „The basic idea was to create a roman which was to combine good legibility with a more 

human feeling”, http://www.myfonts.com/fonts/berthold/comenius-bq/ [dostęp: 20 maja 
2013].

21 R. Bringhurst, Elementarz…, s. 245.
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i uważam to za sporą wadę rozpisywania konkursów w oparciu właśnie o ten 
wyznacznik – zawsze bowiem będzie to swoisty „konkurs piękności”, który 
nie będzie miał wiele wspólnego z samą twórczością danego literata.

P i s m o  o d r ę c z n e  i   i n n e  z w i ą z k i  z  a u t o r e m. Czy istnieje zatem 
szansa na uratowanie idei krojów dedykowanych? W mojej opinii jest ona 
na tyle interesująca i ciekawa, że powinna się rozwijać i przynosić kolejne 
kroje pism. Aby jednak przybliżyć ją do samej osoby pisarza, powinna się 
do niego odwoływać bardziej wprost niż do „ducha” jego twórczości. Moim 
zdaniem realizację tego celu można by osiągnąć poprzez odwoływanie się 
do cech charakterystycznych pisma odręcznego danego pisarza. Wiadomo, 
że niejednokrotnie pismo takie jest bardzo nieczytelne (tu za wzór można 
postawić samą Szymborską), jednakże krój ten nie musi przecież być od razu 
wiernym faksymiliom takiego pisma: może to być inspiracja kształtem liter, 
duktem pisma, osobliwościami i odchyleniami od normy polskiego pisma 
odręcznego (tj. tego, które jest nauczane w szkole podstawowej). Już sama 
litera a daje ogromne pole do popisu, gdyż może być domknięta, niedo-
mknięta, zbliżona kształtem do dwójki lub do czegoś w rodzaju gwiazdki. 
Niektórzy w piśmie odręcznym, wbrew polskiej normie, piszą r i z na spo-
sób francuski – to również powinno być uwzględnione w tak powstającym 
kroju. Możliwości zatem jest wiele. Jeśli pismo danego autora jest czytelne 
i ciekawie ukształtowane, projektowany krój mógłby być swego rodzaju 
transpozycją pisma ręcznego do formy fontu. Nie będzie to jednak odtwórcze 
kopiowanie, gdyż nie można zapomnieć, że pismo odręczne jest pokrewne 
kursywie, natomiast pełny garnitur kroju powinien mieć również odmianę 
prostą i grubą, które będą już jedynie autorską wariacją projektanta. Inspi-
racja pismem odręcznym daje również olbrzymie pole do popisu w zakresie 
wariantywności kształtu jednej litery – nikt nigdy nie stawia dwóch takich 
samych liter, dlaczego więc tego nie wykorzystać i nie zaprojektować np. pięć 
rodzajów litery t, z których wszystkie będą oparte na znakach t zapisanych 
niegdyś przez danego autora?

Innym sposobem jest wykorzystanie przedmiotów, którymi dany autor 
się otaczał. Być może korzystał z maszyny do pisania, a kształt jej liter był 
osobliwy lub w trakcie użytkowania stał się w jakiś sposób unikalny? Albo 
był przywiązany do jakiegoś osobistego przedmiotu, na którym znajdował 
się napis złożony zapomnianą czcionką? To może być papierośnica z oko-
licznościowym grawerunkiem, pocztówka od przyjaciółki z dalekiego kraju, 
kubek z napisem „Kudowa Zdrój” i tysiące innych – muzea literackie są pełne 
takich przedmiotów. Inspiracja nimi może przynieść nieoczekiwane efekty 
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liternicze. Takich zjawisk można zresztą szukać wszędzie – warto sprawdzić 
dzienniki i korespondencję literata: być może wspomina gdzieś o jakimś na-
pisie, który go urzekł? To może być szyld, neon, okładka książki… Odwołuję 
się tu do idei typespottingu, powołanej do życia przez Artura Frankowskiego. 
Jest to swego rodzaju polowanie na liternictwo otaczające nas w przestrzeni, 
zwłaszcza w przestrzeni miejskiej, ale nie tylko22. Genezą nawiązuje do tra-
inspottingu (ang. train ‘pociąg’ oraz spot ‘zauważać, dostrzegać’), hobby po-
legającego na wyczekiwaniu i rejestrowaniu numerów lokomotyw pociągów 
przyjeżdżających i odjeżdżających z danej stacji kolejowej. Może więc warto 
zapolować na liternictwo, które dostrzegli lite raci wrażliwi na otaczający ich 
świat? Możliwości zatem jest wiele i choć dotarcie do takich elementów nie-
wątpliwie będzie trudne i pracochłonne, to umożliwi zbliżenie do samego 
autora. Tym samym taki krój będzie prawdziwie dedykowany danemu twórcy.

Podsumowanie
Jak więc widać, zagadnienie krojów dedykowanych, które jest częścią pro-
jektowania kroju pisma w ściśle określonym celu, boryka się z wieloma 
problemami i niewiadomymi. O tym, jak skomplikowane jest to zagad-
nienie, może świadczyć krój Lexicon, który został zaprojektowany przez 
Brama de Doesa w 1992 roku na potrzeby nowego wydania słownika nider-
landzkiego. Musiał być pomyślany tak, by „z jednej strony był zwarty jak 
pisma drukarskie do składu Biblii, a z drugiej by sprawdzał się w składzie 
różnymi stopniami pisma i pozwalał na różne odcienie oraz poziomy wy-
różnień”23. Taka bowiem jest właśnie różnorodność struktury słownika. 
Ostatecznie krój Lexicon zawiera sześć odmian grubości, z kapitalikami 
w piśmie prostym i pochyłym w każdej z nich, jak również dwoma wa-
riantami minuskuły (z wydłużeniami normalnymi i skróconymi). Dzięki 
temu pismo to jest doskonałym pismem dziełowym o szerokim wachlarzu 
zastosowań, które dzięki tak wielu odmianom równie dobrze sprawdza się 
w składaniu przypisów i innych tekstów złożonych małym stopniem pisma24. 

22 Przykładem takiego odwołania się do otaczającej rzeczywistości i zgromadzonych w niej 
przedmiotów może być font Golonka FA, zainspirowany napisem z lat osiemdziesiątych 
XX wieku umiejscowionego na sklepowej witrynie (więcej na: http://www.fontarte.com/
typespotting/golonka-fa/, [dostęp: 20 maja 2013]). 

23 R. Bringhurst, Elementarz…, s. 259.
24 Tamże, s. 259.
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Efekt ten uzyskany został, dzięki dokładnemu zapoznaniu się ze specyfiką 
wydawnictwa, dla którego Lexicon był zaprojektowany. Podobną troskę 
i drobiazgowość należy zachować przy projektowaniu pism określanych 
przeze mnie jako dedykowane.

Nie można jednak zapominać, że pisma te są zjawiskiem świeżym, do-
piero wchodzącym w fazę konstytuowania się. Beata Czajkowska z Fundacji 
ZNACZY SIĘ przyznaje, że krój Milosz nie jest tak popularny, jak by sobie 
tego życzyła Fundacja, choć należy podkreślić, że Wydawnictwo Znak za-
mierza z niego korzystać. Publikacje dotyczące Festiwalu Miłosza również 
będą nim składane25. Jak więc widać, potrzebne są dalsze prace nad jego 
promocją i dystrybucją. Należy zatem uzbroić się w cierpliwość i z nadzieją 
oczekiwać kolejnych werdyktów konkursowego jury, niezależnie bowiem od 
tego, jakie w ostatecznym kształcie są kroje wyłonione w tych konkursach, 
to spełniają swoje podstawowe założenie – upamiętniają wybitną postać ze 
świata literatury i popularyzują jego twórczość – i jako takie zasługują na 
uwagę i popularność.
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Dedicated typeface –  
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Typografia w przestrzeni publicznej – przestrzeń 
publiczna jako obszar komunikacji miejskiej
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Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie

Celem niniejszego artykułu nie jest szczegółowa analiza realizacji typograficz-
nych i ich funkcji w zjawiskach komunikacji miejskiej, a jedynie wskazanie 
ich prymarnego charakteru. Analizie poddane zostaną te sposoby wykorzy-
stywania typografii, w których główny nacisk położony jest na jej funkcję 
informacyjną. Szczegółowemu omówieniu poddany zostanie polski system 
informacji drogowej i miejskiej – zarówno zasady uniwersalne, które spełniać 
musi oznakowanie, jak i rozwiązania nietuzinkowe – w oparciu o oznaczenia 
uliczne wybranych miast. Wskazane zostaną także przykłady dobrego pro-
jektowania i jego znaczenie dla systemów informacji miejskiej.

Głównym obiektem analizy „szaty informacyjnej” miasta będzie info-
grafika, czyli grafika informacyjna, która obrazowo przedstawia informacje 
w możliwie najprostszy i najbardziej efektywny sposób. Jej głównym celem 
jest informowanie, jednak ze względu na przestrzeń miejską, przepełnioną 
komunikatami, ważną rolę odgrywa w niej również walor estetyczny.

Przestrzeń miasta jest o wiele bardziej złożona i zróżnicowana niż jaka-
kolwiek inna przestrzeń publiczna. Niezliczona ilość ścieżek ją przecinająca 
tworzy sieć o różnym stopniu uporządkowania, która bez odpowiednich 
elementów organizujących staje się chaotyczna. Dlatego właśnie sygnifikuje 
się przestrzeń miejską – żeby ją uporządkować i umożliwić funkcjonowanie 
w niej społeczeństwa, a w dalszej kolejności jej rozbudowywanie. Typografia 
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odgrywa zatem bardzo ważną rolę w organizacji praktyk miejskich, ponie-
waż grafiki informacyjne – takie jak znaki, mapy, szyldy i tym podobne – są 
podstawowymi elementami porządkującymi ową przestrzeń.

Złożone znaki, które na co dzień spotykamy, przemierzając ulice miasta, 
są projektami o zróżnicowanym poziomie wykonania i funkcjonalności (sku-
teczności). O ile ocena dzieł sztuki może być subiektywna, o tyle w przypadku 
projektów informacyjnych dużo łatwiej jest wskazać realizacje udane bądź 
nieudane. Rolą projektanta informacji jest wizualna strukturyzacja gotowych 
komunikatów, czyli

nadawanie im formy oraz rozmieszczanie. Chodzi przede wszystkim 
o środki komunikacji zapewniające funkcjonowanie, czyli te, które 
pomagają nam, jako jednostkom i członkom wspólnoty społecznej 
i ekonomicznej, w organizowaniu sobie życia1. 

Gotowy projekt ma organizować przestrzeń, czyli ułatwiać orientację w niej. 
Stosując się do konwencjonalnych zasad, projektanci informacji przekazują 
w możliwie najprostszy sposób wiedzę o różnym stopniu skomplikowania. 
Nadają jej kształt – czyli przekładają szereg danych na język wizualny. Trzeba 
przy tym pamiętać, aby wizualizacje komponowały się z otoczeniem i nie 
dominowały nad nim, aby nie utraciły swojej funkcji informacyjnej. Byłoby 
to zaprzeczeniem efektywnego projektowania, którego podstawowym wy-
mogiem jest czytelność projektowanych przekazów.

System komunikacji wizualnej, szczególnie jeżeli dotyczy organizacji 
przestrzeni miejskiej, musi być zaprojektowany całościowo. Musi on stanowić 
spójną całość ze wszystkimi otaczającymi go elementami. Jeden dobry projekt, 
który sprawdził się w mieście „A”, ponieważ z myślą o nim został stworzony, 
wcale nie musi przyjąć się w mieście „B”. Dzieje się tak, ponieważ grafika 
informacyjna musi korespondować z kontekstem przestrzennym miasta. 
Szczególnie istotne jest to w przypadku miast historycznych.

Nietrudno wskazać błędne projekty. Wszędzie tam, gdzie pojawia się 
problem z odczytaniem intencji autora, mamy do czynienia ze źle zaprojek-
towaną informacją. Dotyczy to również projektów, które nie tylko w żaden 
sposób nie komponują się z otoczeniem, ale wyraźnie się z nim „gryzą”, zda-
ją się do nas „krzyczeć” – wyróżniają się i dominują przestrzeń (pomijam 
tutaj projekty, stworzone z taką właśnie intencją). Dobrze zaprojektowana 

1 D. Skopec, Dał nam przykład Bonaparte… Siedem zagadnień informacji wizualnej, „2+3D” 
2009, nr 32, s. 38.
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informacja powinna być widoczna, czytelna, ale jednocześnie powinna być 
częścią przestrzeni.

Polski system informacji drogowej
W przypadku systemów informacyjnych drogowych niezmiernie ważne jest, 
by były one zaprojektowane w sposób właściwy – chodzi przede wszystkim 
o bezpieczeństwo użytkowników dróg. W Polsce od 1975 roku funkcjonuje 
jeden spójny system, który został zaprojektowany z dbałością o wszelkie szcze-
góły. Dzięki temu nawet po upływie kilkudziesięciu lat pozostaje w użyciu 
w niemal niezmienionej postaci. Jest to Instrukcja o znakach i sygnałach na 
drogach Marka Sigmunda, zawierająca zasady umieszczania znaków dro-
gowych i ich opis, hierarchie i proporcje, wzory dopuszczalnych rozwiązań 
graficznych, a także wzory liter i cyfr zaprojektowanego pisma.

Krój, który stosuje się do oznaczeń drogowych, jest również w całości 
dziełem Sigmunda. Przy jego tworzeniu autor miał zwłaszcza na względzie 
jego rolę informacyjną i funkcjonalną, stąd szczególna dbałość o czytelność 
znaków, a także przystosowanie do łatwego powielania. Niektóre rozwiązania 
były wówczas innowacyjne, jak na przykład projekt poszczególnych par liter, 
których kształt wymagał niestandardowego podejścia do świateł międzylite-
rowych (przypomina to dzisiejsze pary kerningowe) [ryc. 1]2.

Pismo wykorzystywane w polskim oznakowaniu spełnia założenia, ja-
kie spełniać powinien krój używany do znaków drogowych. Ponieważ ma 
być przede wszystkim czytelny, jest to krój prosty, nieposiadający zbędnych 
zdobień (na przykład w postaci szeryfów). Jest także jednoelementowy, co 
oznacza, że wszystkie występujące w nim kreski mają tę samą grubość. Dzięki 
temu każda litera jest jednakowo widoczna z dużej odległości. Na podsta-
wie wymienionych cech krój Sigmunda można zaklasyfikować jako grotesk 
geometryczny. Jego forma wynika z funkcji. Odstępy między literami mają 
wysokość 1/6 wysokości wielkiej litery, od której rozpoczyna się każda nazwa 
własna umieszczona na znaku. Jest to o wiele więcej niż w przypadku kro-
jów wykorzystywanych na przykład do druku książek, ale takie zwiększenie 
pozwala uniknąć efektu „zlewania się” tekstu odczytywanego podczas ruchu 
z odległości kilku/kilkunastu metrów. Z wyjątkiem tych, można by powiedzieć, 
najważniejszych właściwości, jakimi powinno charakteryzować się pismo 

2 Ilustracje do artykułu zamieszczono na s. 315.
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drogowe, jest jeszcze cały szereg innych, równie istotnych cech, dzięki którym 
krój obecny na polskich drogach uznawany jest za dobrze zaprojektowany.

Dzięki dużym światłom wewnętrznym liter otwartych Sigmund rozwiązał 
problem podobieństwa niektórych liter. Dobrze widać to na przykładzie liter 
C, G i S, których przeciwległe zakończenia nie powinny dążyć do zamknięcia, 
bowiem istniałoby wówczas prawdopodobieństwo pomylenia na przykład 
litery C z literą O. Z tych samych przyczyn występuje duża różnica między 
literami i cyframi.

Wszystkie litery mają podobną wysokość – różnica między literami minu-
skułowymi a majuskułowymi jest stosunkowo niewielka – ponieważ niezależ-
nie od odległości każda z liter powinna być jednakowo widoczna. Z wyjątkiem 
pierwszej litery majuskułowej na początku członów nazwy własnej występują 
wyłącznie litery minuskułowe.

Dla lepszego efektu złożone wyrazy poddawane są korekcie optycznej 
elementów horyzontalnych (na przykład wydłużenia dolne, pętle, kreski od 
znaków diakrytycznych) i trzonów liter.

Polskie pismo drogowe posiada znaki języków takich jak: niemiecki, 
czeski, słowacki, litewski, rosyjski, białoruski i ukraiński. Wszędzie tam, 
gdzie występuje wielokulturowość, ściślej, gdzie jest ponad 20% obywateli 
używających innego języka, muszą znaleźć się tablice dwujęzyczne. Cho-
dzi o zapewnienie wszystkim użytkownikom dróg możliwości szybkiego 
odczytania znaków.

Krój zaprojektowany został w dwóch wariantach. Pierwszy – „lżejszy” 
z cieńszą kreską do ciemnego tła i drugi – „cięższy” z grubszą kreską do ja-
snego tła. W tym kontekście również ważną kwestią jest dobór koloru znaków 
i tła. Projektant opracował bowiem wzory dopuszczalnych rozwiązań graficz-
nych, które, jak widać, mają wpływ na kształt (w tym przypadku grubość) 
liter. Na czytelność typografii wpływ ma kontrast między kolorystyką tekstu 
i tłem, na którym został umieszczony. Jeżeli kontrast nie zostanie zachowany, 
wówczas zaburzona zostaje ostrość krawędzi liter i w konsekwencji zmniejszy 
się ich czytelność. Do znaków, w których wykorzystany został krój Sigmunda, 
a więc głównie znaki kierunku i miejscowości, wykorzystanych zostało kilka 
wariantów kolorystycznych: biały i zielony, biały i niebieski, biały i czerwony, 
biały i brązowy, żółty i czarny.

Projekt Sigmunda spełnia wszystkie wymogi, jakie powinno spełniać 
pismo drogowe, jednocześnie zachowując swój indywidualny charakter. 
Autor stworzył krój, pamiętając o jego głównym przeznaczeniu – informo-
waniu. Na przykładzie tego projektu doskonale widać, jaką przede wszystkim 
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funkcję powinna spełniać typografia obecna w przestrzeni publicznej. Jest 
to funkcja informacyjna. Nie należy jednak pomijać funkcji estetycznej, po-
nieważ w przypadku projektów tego typu to właśnie ona świadczy o dobrym 
projektowaniu. Należy podkreślić, że zarówno funkcja informacyjna, jak 
i estetyczna są niezwykle ważne, jednak bez tej pierwszej nie można mówić 
o poprawnej informacji graficznej. Znaki, które mijamy, mają nas prowadzić, 
informować o naszej lokalizacji, ale to ich forma decyduje o czytelności. 
W przypadku polskiego pisma drogowego już sam wybór kroju podnosi 
wartość projektu. Grotesk geometryczny – krój maksymalnie czytelny – do-
skonale nadaje się do przekazywania informacji drogowej. Jest estetyczny 
i nie zakłóca odbioru.

Ponieważ projekt Sigmunda, mimo że powstał kilkadziesiąt lat temu, 
posiada te wszystkie cechy, określany jest jako projekt historyczny, a Marian 
Misiak (projektant grafiki użytkowej i krojów pism) określił go jako typo-
graficzny fenomen3.

Jako użytkownicy polskich dróg nie do końca zdajemy sobie sprawę z tego, 
że mijając setki znaków drogowych obcujemy z dobrą typografią. Nie zwra-
camy na nią uwagi, ponieważ przywykliśmy do dobrego wzoru, który wyko-
rzystywany jest od lat w całym kraju.

SIM – System Informacji Miejskiej
Na terenie Polski nie ma jednego zunifikowanego systemu informacji miej-
skiej. Poszczególne miasta, jako jednostki niezależne i dbające o własny indy-
widualny charakter, mogą pozwolić sobie na odmienne rozwiązania. Nie ozna-
cza to jednak, że systemy te nie muszą być ze sobą spójne, wręcz przeciwnie.

Biorąc pod uwagę ukształtowanie przestrzenne poszczególnych miast, 
indywidualne rozwiązania typograficzne są wręcz konieczne. Na podstawie 
analizy systemów informacji miejskiej Warszawy, Łodzi i Bielsko-Białej po-
staram się wskazać cechy uniwersalne, które posiadać powinien każdy system, 
oraz nietuzinkowe, podnoszące wartość przestrzeni miejskiej. Spróbuję także 
uzasadnić, dlaczego tak ważne jest, aby SIM korespondował w szczególny 
sposób z ową przestrzenią.

Obecnie niewiele miast może pochwalić się dobrze zaprojektowanym, 
spójnym systemem oznakowania. W 1997 roku w Warszawie wprowadzono 
Miejski System Informacji zaprojektowany przez Towarzystwo Projektowe. 

3 M. Misiak, Polskie pismo drogowe, „2+3D” 2012, nr 43, s. 34–36.
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„Projekt obejmuje oznaczenia kierunków dla ruchu kołowego i pieszego, ulic, 
adresów, informacje o zabytkach w historycznym centrum Warszawy, punkty 
informacyjne, mapy, plany i foldery”4. Autorzy projektu przed przystąpieniem 
do pracy przeprowadzili szereg badań społecznych o znaczeniu urbanistycz-
nym. Pytali między innymi o elementy dzielące przestrzeń w mieście i o te, 
które je łączą, pomagając w orientacji topograficznej. Analiza urbanistyczna 
pozwoliła stworzyć tak zwaną siatkę odniesień dla informacji, która jest 
zestawem wyselekcjonowanych elementów miasta najważniejszych dla jego 
obywateli, w tym mających istotne znaczenie dla orientacji w terenie. Warsza-
wa jako miasto niespójne architektonicznie, odbudowywane po wojnie bez 
uwagi na przystawalność do siebie poszczególnych elementów, potrzebowała 
spójnego, charakterystycznego systemu informacji, który uporządkowałby 
chaotyczne zagospodarowanie przestrzenne. Nowy projekt przyjął się w War-
szawie bardzo dobrze, ponieważ „pozwala szybko i precyzyjnie orientować się 
w przestrzeni miasta, ale również pozytywnie wpływa na charakter i wartość 
przestrzeni publicznej”5.

Oprócz spójności projektu z przestrzenią miejską ważna jest też konse-
kwencja we wprowadzaniu systemu. Cała Warszawa oznakowana jest niebie-
sko-czerwonymi6 tablicami i tabliczkami, na których białe litery informują 
o nazwach ulic, numerach budynków, granicach dzielnic; wskazują drogę 
do centrum, do zabytków, do urzędów, do innych dzielnic, parkingów, toalet 
i tak dalej. Dla strefy staromiejskiej, w celu podkreślenia jej indywidualnego 
charakteru, zastosowano brązowe tło z czerwonym paskiem (litery są również 
białe). Wybór kolorów pozytywnie wpływa na wartość informacyjną projektu. 
Zachowany kontrast sprawił, że kontury liter są ostre – dobrze widoczne nawet 
z większych odległości. Zastosowany krój – Zapf Humanist – podobnie jak 
w przypadku kroju drogowego Sigmunda bardzo dobrze spełnia swoją funkcję. 
Jest prosty, jednoelementowy, nie posiada szeryfów, zachowuje niewielkie 
różnice wysokości liter majuskułowych i minuskułowych, ma duże światła 
wewnętrzne liter. Dzięki tym cechom krój jest czytelny, dlatego sprawdza się 
przy oznakowaniu miejskim.

Warszawski SIM skutecznie porządkuje przestrzeń stolicy. Nawet kolor tablic 
informuje o lokalizacji. Zaprojektowany z myślą zarówno o architekturze miasta, 

4 20 najlepszych projektów z ostatniego pięciolecia, „2+3D” 2006, nr 20, s. 30.
5 Tamże.
6 Na niebieskim tle znajduje się informacja o ulicy i numerze budynku, a na czerwonym 

pasku nazwa dzielnicy.
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jak i o społeczności w nim przebywającej, dzięki swojej spójności i konsekwent-
nemu rozmieszczeniu podnosi wartość całej przestrzeni miejskiej [ryc. 2].

Własne systemy miejskie wprowadzone zostały także między innymi 
przez Wrocław, Gdańsk, Częstochowę, Łódź i Bielsko-Białą, ale planowane są 
także między innymi w Krakowie, Lublinie, Szczecinie, Poznaniu i Szczytnie.

Łódzki SIM wdrożony został w 2005 roku. Kolorystyką przypomina 
system warszawski, ponieważ składa się z tabliczek niebiesko-czerwonych 
lub czerwono-brązowych (w przypadku miejsc o historyczno-turystycz-
nych walorach). Podobieństwo to nie jest przypadkowe, ponieważ władze 
Łodzi po sukcesie warszawskiego systemu informacyjnego wystąpiły o udo-
stępnienie graficznych wzorów i otrzymały je nieodpłatnie. Nowy system 
zastąpił dotychczasowe, niezbyt estetyczne tablice w kolorze piaskowym 
i amarantowym [ryc. 3].

Mimo że Łódź skorzystała ze sprawdzonego w Warszawie systemu infor-
macji miejskiej, nie dopilnowała, by został on przeniesiony z zachowaniem 
jego spójności. Dlatego obecnie toczą się głośne debaty dotyczące błędów 
i niedociągnięć w nowym systemie. Miasto podzielono na pięćdziesiąt sześć 
obszarów turystycznych, których nazwy widnieją na tablicach na czerwonym 
pasku (w miejscu warszawskich dzielnic). Takie rozwiązania nie spodobały 
się głównie łodzianom, którzy uznali, że w niektórych przypadkach granice 
obszarów zostały wyznaczone w sposób nieprzemyślany. Dezorientujące bywa 
również rozmieszczenie przestrzenne zwykłych tablic ulicowych i adresowych 
oraz turystycznych i historycznych, które często występując tuż obok siebie 
i mogą wprowadzać w błąd.

Przeniesienie dobrego projektu okazało się niewystarczające. Włożono za 
mało pracy w dostosowanie SIM do łódzkiej przestrzeni miejskiej. Widać to 
na przykładzie tablic dla oznaczenia rzek, których w Łodzi jest prawie dwa-
dzieścia. Nie zostały one zaprojektowane, w związku z czym pozostawiono 
stare, utrzymane w zupełnie innej stylistyce. Zaburza to obraz oznakowania 
miejskiego jako spójnego systemu.

Dwuznaczne instrukcje dotyczące rozmieszczania tablic doprowadziły 
do niekonsekwencji, która może wpływać dezorientująco. Nie przestrzegano 
również zasad proporcji i wzorów kształtu tablic. Według projektu wszyst-
kie powinny być wypukłe, a w rzeczywistości część jest płaska. Ponadto są 
różnych rozmiarów.

Zdarzały się także niedociągnięcia językowe, jak na przykład niekon-
sekwencja przy zapisie wyrazów/skrótów: plac/pl., ulica/ul., aleja/al., któ-
re powinny być zapisane małą literą, a notorycznie (niestety w Warszawie 
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również) pojawia się w tych miejscach majuskuła. Przypadkami skrajnymi są 
błędy ortograficzne, na przykład w nazwisku Próchniak czy wyrazie łódzkie.

To tylko niektóre z błędów. Są one spowodowane brakiem jednostki, której 
zadaniem byłaby koordynacja wdrażania nowego systemu. W rzeczywistości 
zajęły się tym poszczególne wydziały urzędu miasta. Szkoda, bo takie niedo-
ciągnięcia psują odbiór projektu, który, jak dowiedziono w Warszawie, jest 
skuteczny i może korzystnie wpłynąć na organizację przestrzeni miejskiej.

Bielsko-Biała jest miastem, które Systemem Informacji Miejskiej może 
chwalić się nie tylko w kraju. Jego autorem jest Towarzystwo Projekto-
we (twórcy systemu miejskiego Warszawy). System wprowadzony został 
w 2009 roku i składa się z informacji kierunkujących dla pieszych, informacji 
ulicowych i adresowych, standardów graficznych map i ich nośników oraz 
modułów informacyjnych historycznych i turystycznych, zawiera także 
oznakowania dla rowerzystów, które w dalszym ciągu w Polsce są rzadkością. 
Co ciekawe, w Bielsku-Białej projekt spójnego systemu informacji miejskiej 
objął także instalacje miejskie znajdujące się w historycznym centrum: ławki, 
latarnie i tym podobne. Dla podkreślenia historycznego charakteru miejsc 
zaprojektowano moduły informacyjne i tablice kierunkowe dla dziewięciu 
szlaków tematycznych. Właśnie dzięki wymienionym elementom i ich spój-
ności ten system informacji miejskiej można uznać za najlepszy w Polsce.

Wybór kroju dla projektu – Meta CE Book Ranam – podnosi wartość 
informacyjną projektu z dwóch powodów. Po pierwsze, mimo różnej gru-
bości kresek (choć różnica jest niewielka) i zdobniczego charakteru pisma 
krój nie stracił na czytelności. Po drugie, Meta CE Book Ranam podnosi 
także wartość estetyczną całości i doskonale koresponduje z pozostałymi 
elementami systemu, jak na przykład rozwiązaniami kolorystycznymi czy 
ujęciem w spójny system instalacji miejskich. W przypadku miejsc ważnych 
historycznie i turystycznie zastosowano brązowe tło i beżowe litery, natomiast 
w pozostałych częściach miasta beżowe tło i brązowe litery. W ten sposób 
nawet w przypadku niewielkiej odległości jednego typu znaków od drugich 
nie powstaje wrażenie chaosu [ryc. 4]. Wart uwagi jest także wykorzystany 
przy produkcji materiał – laminat HPL – papier sklejony żywicą i pokryty 
kolorowym laminatem, odporny na wodę i odbarwienia.

Niezależnie od miasta, dla którego SIM jest projektowany, musi on ko-
respondować z przestrzenią miejską. Musi komponować się z otoczeniem. 
Nie może w nim ginąć, ani nad nim dominować. Tylko wówczas będzie 
umożliwiał precyzyjną orientację w przestrzeni. Na podstawie przywołanych 
przykładów widać, że SIM nie tylko informuje i nawiguje, ale również może 
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pozytywnie wpłynąć na całą przestrzeń, dla której został zaprojektowany. 
Należy podkreślić także szczególną zależność między funkcjonalizmem a es-
tetyką takich projektów – są one nieodłączne i wzajemnie na siebie wpływają. 
Estetyka potęguje funkcjonalizm, a funkcjonalizm unaocznia estetykę.

Dobrze zaprojektowany SIM podnosi bezpieczeństwo i ułatwia komuni-
kację. Porządkuje przestrzeń publiczną zarówno pod względem wizualnym, 
jak i informacyjnym. Spójne Systemy Informacji Miejskiej nadają miastom 
integrujący walor, który niezbędny był na przykład w Warszawie. Oryginal-
ny projekt jest dodatkowym walorem estetycznym, ale należy pamiętać, że 
oryginalne projekty mają przede wszystkim informować i objaśniać – nie 
mogą zaskakiwać. Chociaż większość miast boryka się z szeregiem błędów 
wynikających nawet nie z niedociągnięć projektowych, ale z niekonsekwencji 
w działaniu podczas wdrażania systemów, to przykłady Warszawy i Bielsko-
-Białej są dowodem na to, że można odnieść sukces, że przestrzeń publiczna 
może zostać zaprojektowana „na piątkę”. Wracając raz jeszcze do sensu pro-
jektowania informacji – polega ono na nadawaniu gotowemu komunikatowi 
kształtu. Nie chodzi o tworzenie samej informacji, ale o stwarzanie jej wi-
zualnego obrazu. Właśnie dlatego w infografice bardzo ważna jest zarówno 
funkcja informacyjna, jak i estetyczna. Przestrzeń miasta dzięki jej sygnifikacji 
staje się bardziej zorganizowana i uporządkowana, a także, i to jest głównie 
zasługa dobrych projektów, staje się atrakcyjniejsza.
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The typography in the urban space – a public space 
as a space of an urban communication

Abstract

The article treats about the typography present in the public space and also its role in 
an urban communication. The article has a form of practical description of using the 
typography (the informational function of the typography of the descriptions has been 
clearly underlined). The main object of the analysis is the Polish vehicular information 
system (also the historical vehicular missive project of Marek Sigmund) and systems of 
urban information of the chosen cities. Information creation destined for public space is 
introduced in both bad and good aspects. The main aim of the article was to picture a role 
of the typography in a daily life.

Keywords: urban communication, vehicular missive, information design, public 
space, SIM – City Information System, typography
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student drugiego roku studiów magisterskich filologii polskiej ze specjalizacją 
edytorską w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Absolwent studium 
dziennikarskiego tej samej uczelni. Szczególne zainteresowania: zagadnienia 
związane z szeroko rozumianym edytorstwem współczesnym, w tym typografią 
i jej praktycznym wykorzystaniem w życiu codziennym.
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Visual pollution – przypadek Czeladzi

Anna Orska
Uniwersytet Śląski

Żyjemy w przestrzeni, która z różnych względów nam się podoba, lub nie. 
Każdy będzie ją odbierał na swój sposób, zwracając uwagę na inne elementy. 
Nie da się obiektywnie stwierdzić, czy miasto jest estetyczne czy wręcz prze-
ciwnie. Mimo relatywizmu towarzyszącego tego typu stwierdzeniom możemy 
jednak starać się klasyfikować otaczający nas świat. W niniejszym artykule 
przedstawiona zostanie taka próba na przykładzie miasta położonego w Za-
głębiu Śląsko-Dąbrowskim – Czeladzi. W toku swoich rozważań postaram się 
odpowiedzieć na pytanie, czy zjawisko wizualnego skażenia (visual pollution) 
przestrzeni jest tu obecne.

Pisząc o Czeladzi, skupię się na przestrzeni miejskiej, postrzeganej przez 
pryzmat badań Krzysztofa Bierwiaczonka i Tomasza Nawrockiego. Badacze ci 
stworzyli typologię przestrzeni publicznej, wyróżniając następujące elementy:

 – rynki i place miejskie,
 – ulice,
 – tereny otwarte (między innymi parki, place zabaw, cmentarze), 
 – wybrzeża,
 – przestrzenie prywatne z punktu widzenia prawnego, ale publiczne w sen-

sie społecznym,
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 – miejsca trzecie, miejsca spotkań i działań społecznych, które znajdują 
się w prywatnym posiadaniu, ale dostęp do nich jest swobodny,

 – przestrzenie lokalne (dzielnicowe, osiedlowe, sąsiedzkie)1.
Oczywiście, przestrzeń możemy klasyfikować niezależnie od tego, czy jest 

ona prywatna, czy publiczna. Ograniczam się do tej drugiej, ponieważ dostęp do 
niej jest otwarty. Swoje rozważania poprę badaniami opinii przeprowadzanymi 
wśród mieszkańców Czeladzi oraz zdjęciami wykonanymi na terenie miasta. 
Przestrzeń publiczna jest dostępna dla wszystkich, każdy jest w stanie wyrobić 
sobie opinię na jej temat, codziennie jej doświadczając. Tym bardziej ciekawe 
jest to, jak w takiej perspektywie kształtuje się zjawisko visual pollution. 

Czym zatem jest visual pollution? W dosłownym tłumaczeniu to wizualne 
skażenie. To zyskujące na popularności pojęcie, według Adriany Portelli, jest 
stosowane do określenia „nieatrakcyjnych wizualnie elementów miejskiego 
krajobrazu, takich jak np. billboardy, znaki firmowe, śmieci, graffiti, linie 
i słupy telefoniczne, przewody elektryczne”2. Według przywołanej defini-
cji zjawisko to jest bezpośrednio związane z przestrzenią publiczną miast. 
W zasadzie każdy z nas może odnaleźć w swoim otoczeniu wiele przykładów, 
którymi można zobrazować visual pollution. Powstaje jednak pytanie, czym 
dla każdego z nas jest to zjawisko? Czy dla mieszkańców miast wizualnym 
skażeniem są właśnie elementy przywołane przez Portellę, czy może zbudo-
waliby oni definicję w odmienny sposób? 

To, w jaki sposób postrzegamy rzeczywistość, jest w bezpośredni sposób 
związane z naszą percepcją. Terminy te są do siebie bardzo zbliżone i niejed-
nokrotnie traktowane zamiennie. Percepcja jest obiektem zainteresowań wielu 
dyscyplin naukowych – od psychologii, przez historię sztuki czy socjologię. 
W najprostszy sposób określa ją Słownik Języka Polskiego – jako „złożony 
proces poznawczy, który prowadzi do odebrania przez człowieka jakichś 
zjawisk lub procesów, zachodzący wskutek działania określonych bodźców 
na narządy zmysłowe; postrzeżenie”3. Żyjemy w określonej rzeczywistości, 
która w naturalny sposób podlega naszej nieustannej percepcji. Oczywiście, 
informacje dostarczane nam przez otaczającą rzeczywistość są filtrowane 

1 K. Bierwiaczonek, B. Lewicka, T. Nawrocki, Rynki, malle i cmentarze. Przestrzeń publiczna 
miast śląskich w ujęciu socjologicznym, Kraków 2012, s. 37–39. 

2 A. A. Portella, Evaluating Commercial Signs in Historic Streetscapes: the Effects of the Control 
of Advertising and Signage on User’s Sense of Environmental Quality, 2007, http://discovery.
ucl.ac.uk/10817/1/10817_Front.pdf [dostęp: 10 sierpnia 2013], s. 1.

3 http://sjp.pl/percepcja [dostęp: 10 sierpnia 2013].
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przez czynniki kulturowe oraz warunkujące nas cechy psychologiczne. Zatem 
to, co podlega naszej ocenie i waloryzacji, to już nie tyle percypowana przez 
nas w sposób bezpośredni rzeczywistość, ale jej obraz, jaki ukształtował się 
w naszej świadomości4. Na to, jak postrzegamy przestrzeń miejską, ma wpływ 
cały szereg czynników – kapitał kulturowy, ale także znajomość historii i kul-
tury danego miejsca. Nie mniej istotne są nasze osobiste życiowe doświadcze-
nia – w tym charakteryzujące nas czynniki demograficzne. Miejsca, które dla 
jednych osób są zwyczajne, nieciekawe lub wręcz brzydkie, dla innych mogą 
stanowić pasjonujące obiekty obserwacji (wyobraźmy sobie europejskiego 
turystę na targowisku w małej, głośnej i zatłoczonej indyjskiej miejscowości). 
Skromny domek dla bezdomnej osoby będzie szczytem marzeń, dla innych 
może okazać się za mały i zbyt brzydki. Wiele osób zna pewnie to uczucie 
z autopsji, kiedy jesteśmy szczęśliwi i cały świat wydaje się piękny, oraz to, gdy 
jesteśmy smutni, a cały świat jest szary i brudny. Każdy z nas będzie inaczej 
odbierał świat i oceniał go w inny sposób: 

Tworzenie środowiskowego obrazu jest dwustronnym procesem mię-
dzy obserwatorem i obserwowanym. Spostrzeganie opiera się na ze-
wnętrznej formie, ale interpretacja i organizowanie oraz kierowanie 
uwagi wpływa na to, co się widzi. Ludzki organizm jest elastyczny 
i zdolny do daleko idących adaptacji, dlatego różne grupy mogą mieć 
znacząco różniące się obrazy takiej samej zewnętrznej rzeczywistości5.

W niniejszym artykule chciałabym się skupić na wybranym mieście Zagłębia 
Śląsko-Dąbrowskiego, jakim jest Czeladź. Cały zagłębiowski obszar jest nie-
zwykle ciekawym obiektem badań. Choć leży w województwie śląskim, to jego 

mieszkańcy pod względem etnograficznym i językowym należą do 
grupy małopolskiej […]. Zagłębie, leżąc na pograniczu małopolsko-

-śląskim, przez długi czas było niejako pomijane [w badaniach] lub 
traktowane marginalnie6.

Czeladź to najstarsze miasto Zagłębia i jednocześnie jedno z najstarszych w ca-
łym kraju (pierwszą wzmiankę o Czeladzi datuje się na 1228 rok w dokumencie 

4 B. Jałowiecki, Społeczna przestrzeń metropolii, Warszawa 2000, s. 154.
5 K. Lynch, Obraz miasta, tłum. T. Jeleński, Kraków 2011, s. 155.
6 D. Skonieczna-Gawlik, Kultura duchowa, społeczna i materialna mieszkańców tożsamo-

ści zagłębiowskiej, [w:] Zagłębie Dąbrowskie. Tożsamość – Samorządność – Polityka, red. 
M. Kaczmarczyk, W. Wojtasik, Sosnowiec 2011, s. 44.
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Kazimierza Opolskiego7). Od najwcześniejszych lat była miastem rzemieślni-
czo-rolniczym, ale w XIX wieku zaczął się zmieniać jej charakter i przeistoczy-
ła się w ośrodek przemysłowy. Wtedy też zaczęła się dynamicznie rozwijać – 
niewątpliwie przyczyniły się do tego dwie kopalnie węgla: „Czeladź” i „Saturn”, 
przy których powstały kolonie robotnicze. Do lat siedemdziesiątych XX wieku 
kopalnie były siłą napędową miasta. Nadszedł jednak czas, kiedy zasoby 
węgla zaczęły się kończyć, a co za tym idzie – malało zarówno zatrudnienie, 
jak i wydobycie. Czas transformacji ustrojowej podsumował los czeladzkich 
kopalń i 31 grudnia 1996 roku zlikwidowano KWK „Saturn”, a miasto zmieniło 
swój charakter z górniczo-przemysłowego na handlowo-usługowy. Otwarcie 
niespełna rok później – 8 grudnia 1997 roku – pierwszego w Polsce Centrum 
Handlowego M1 przypieczętowało ten proces8.

Czeladź w XX wieku stanowiła zaplecze mieszkalne nie tylko dla górników 
z pobliskich kopalń, ale także dużych zakładów przemysłowych, umiejsco-
wionych nie tylko w niej samej, ale także w okolicznych miastach. Budowa 
Huty „Katowice” w Dąbrowie Górniczej sprawiła, że w Czeladzi zaczęły po-
wstawać bloki mieszkalne, a nawet osiedla dla napływowych pracowników. 
Poskutkowało to daleko idącymi zmianami w planach zagospodarowania 
miasta. Przewidywano, że do końca stulecia Czeladź będzie liczyć 100 000 
mieszkańców9. Jak wiemy dzisiaj – prognozy się nie sprawdziły. W Czeladzi 
mieszka zaledwie około 35 000 osób. Przemysł ciężki, na potrzeby którego 
pracowały czeladzkie przedsiębiorstwa, zaczął upadać i pociągnął za sobą 
miasto. Zakładom coraz trudniej było się utrzymać na rynku. Jednym z roz-
wiązań były masowe zwolnienia – „z dnia na dzień przypomniano sobie 
o zapomnianym słowie – bezrobocie”10.

Dzisiaj Czeladź to miasto o charakterze usługowym. Wiele osób traktuje 
je także jako miasto-sypialnię, dojeżdżając do szkoły czy pracy w innych 
okolicznych ośrodkach miejskich, zarówno zagłębiowskich, jak i śląskich. 
W koloniach kopalnianych, tak zwanych familokach mieszka wiele osób, 
których system pozbawił zatrudnienia i ich sytuacja nie zmieniła się do dziś.

Podobnie jak doświadczenia jednostki wpływają na percepcję rzeczywisto-
ści, historia miasta wpływa na jego wizerunek. Wędrując ulicami widać jego 
dzieje. To, co go ukształtowało, wyraźnie decyduje o jego obecnym wyglądzie. 

7 http://www.czeladz.pl/pl/historia [dostęp: 10 sierpnia 2013].
8 http://czeladz.org.pl/index.php?historia=kalendarium [dostęp: 10 sierpnia 2013].
9 http://www.czeladz.pl/pl/historia [dostęp: 10 sierpnia 2013].
10 http://www.czeladz.pl/pl/historia [dostęp: 10 sierpnia 2013].
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Badanie zjawiska visual pollution w Czeladzi przeprowadzałam wspólnie 
z Jakubem Olszewskim. Nie chcieliśmy posługiwać się jedynie przywołaną już 
definicją Portelli, zamykając się w ten sposób na postrzeganie tego zjawiska 
przez różne osoby. Dlatego zdecydowaliśmy się skonfrontować ją z interpre-
tacją wizualnego skażenia przez samych mieszkańców Czeladzi. W tym celu 
poprosiliśmy dwadzieścia osób mieszkających w jednej dzielnicy (Piaski) 
o narysowanie map mentalnych najbliższej okolicy. Jednym z pierwszych, 
który użył tej koncepcji w badaniach był amerykański architekt i urbanista – 
Kevin Lynch. Mapy te możemy nazwać zarówno mentalnymi, jak i poznaw-
czymi czy też szkicowymi – w opracowaniach pojawiają się różne tłumaczenia 
(dalej przyjmuję określenia „mapa mentalna” i „mapa wyobrażeniowa”). „To, 
co jest tu odwzorowywane [na mapach], to jest abstrakcja – nie rzeczywistość 
fizyczna sama w sobie, ale uogólnione wrażenia, które rzeczywista forma 
wywiera na obserwatorze, w pewien sposób indoktrynowana”11. Mapy wy-
obrażeniowe zatem bardzo różnią się od siebie i nie są faktycznym odwzoro-
waniem krajobrazu, a jedynie jego wyobrażeniem wytworzonym w naszym 
umyśle. Pomaga nam ono orientować się w przestrzeni. Warto zwrócić uwagę 
na drugi wymiar tego wyobrażenia – metafizyczny, symboliczny. Przypisy-
wanie znaczeń oraz funkcji przestrzeni sprawia, że można odczytywać z niej 
kody i szyfry semiotyczne. Lynch wyróżnił pięć podstawowych elementów 
struktury miasta, a co za tym idzie – również elementów map mentalnych, 
które dodatkowo ułatwiają nam postrzeganie przestrzeni. Są to:

 – krawędzie (edges),
 – rejony (districts),
 – punkty orientacyjne (landmarks),
 – ścieżki (patos) – linie,
 – węzły (nodes)12.

Respondenci – autorzy map mentalnych – wykorzystywali powyższe ele-
menty w swoich rysunkach. Nie na każdej mapce znalazły się wszystkie, 
jednak musimy pamiętać, iż wykreowane przez nich prace są subiektywnym 
wyobrażeniem miasta, a nie jego rzeczywistym odwzorowaniem. 

Kiedy mapy były gotowe, prosiliśmy autorów o zaznaczenie na nich innym 
kolorem miejsc, które wg nich są wizualnie zanieczyszczone, brzydkie [mapa 3, 
mapa 4]13. Co ciekawe, respondenci rysując mapy czasem pomijali „brzydkie” 

11 K. Lynch, Obraz…, s. 173. 
12 Tamże, s. 54, 55.
13 Ilustracje do artykułu zamieszczono na s. 316.
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elementy swojego otoczenia, dorysowując je dopiero po naszej prośbie o za-
znaczenie innym kolorem miejsc nieestetycznych [mapa 1, mapa 2]. Być może 
są one wypierane ze świadomości mieszkańców, z drugiej strony – możliwe 
że są już do ich widoku na tyle przyzwyczajeni, że najzwyczajniej nie zwracają 
na nie uwagi. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że respondenci wyznaczając miejsca 
związane z visual pollution, wskazywali najczęściej: 

 – opuszczone budynki i nieużytki,
 – nielegalne wysypiska śmieci,
 – zły stan przystanków, ogrodzeń i innych elementów miejskiej infra-

struktury,
 – konkretne ulice bądź osiedla, które od lat cieszą się złą sławą wśród 

mieszkańców.
Okazało się więc, że gdyby sami stworzyli definicję tego zjawiska, zapewne 
nie pokrywałaby się z tą autorstwa Portelli (na przykład billboardy, znaki 
firmowe, śmieci, graffiti, linie i słupy telefoniczne, przewody elektryczne). 

Miejsca, które respondenci zaznaczyli na swoich mapach, skategoryzo-
waliśmy w następujący sposób:

 – budynki,
 – elementy zmienne,
 – śmieci,
 – graffiti,
 – reklamy zewnętrzne,
 – ludzie.

Należy dodać, iż niektóre z przedstawianych przez nas „skażeń” zaliczają się 
do kilku kategorii jednocześnie. Kolejnym etapem naszych badań była doku-
mentacja fotograficzna miejsc, które autorzy map uznali za wizualnie skażone. 

Budynki
To bardzo szeroka kategoria. Czeladź jest złożona z „szarych klocków” – blo-
ków zbudowanych w przeciągu ostatnich pięćdziesięciu lat, osiedli domów 
jednorodzinnych, pokopalnianych familoków czy domków fińskich. Poprze-
platane są usługowymi budynkami różnego typu i opuszczonymi obiektami, 
których najlepsze lata przypadały na poprzedni ustrój. W każdej z tych grup 
znaleźć można wyznaczniki visual pollution – nieatrakcyjne, szare, brudne, 
budowane chaotycznie obiekty. Niektóre z nich, poddane renowacji – mogłyby 
stanowić ozdobę miasta, jak na przykład stare, zniszczone kamienice [ryc. 1] 
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czy opuszczone kino [ryc. 2]. Ciekawym przykładem jest kościół parafialny 
pod wezwaniem św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, znajdujący na 
osiedlu Dziekana. Dzwonnica ze słupa przekaźnikowego, garaż z bezpo-
średnim wejściem do zakrystii i krzyż z metalowych prętów, a to wszystko 
na placu pełnym gruzu. W tym miejscu już od około dwudziestu lat sfera 
sacrum styka się z profanum… [ryc. 1–5]

Elementy zmienne
Elementy zmienne to te, które związane są z pogodą, porami roku czy też 
innymi przejściowymi zjawiskami. Na niektóre z nich nie mamy wpływu, na 
inne tak. Niemniej jednak, nawet remonty i budowy, choć niezbędne, psują 
miejski krajobraz. Na szczęście – tylko okresowo [ryc. 6–9].

Śmieci
Kategoria ta razi tym bardziej, że bezpośredni wpływ na jej powstawanie 
mają mieszkańcy miasta. Materiału do obserwacji i dokumentacji niestety nie 
brakuje. Podobne zdjęcia moglibyśmy zrobić prawdopodobnie w większości 
polskich miast. Spotkać można miejsca, będące jednocześnie dzikimi wysy-
piskami i miejscami alkoholowych libacji [ryc. 11]. Znajdują się w zaroślach 
za przystankami autobusowymi lub garażami, często przy głównych drogach. 
Są nie tylko zaśmiecone i brzydkie, ale też niebezpieczne. Nie zawsze trzeba 
jednak odchodzić daleko od ulicy, by zobaczyć podobne obrazki – niektórzy 
nie silą się nawet, by wywieźć śmieci do pobliskiego lasku, zostawiając je 
tuż przy drodze. Trudno powiedzieć, którą praktykę uznać za gorszą. Wiele 
śmietników jest przepełnionych, a służby miejskie nie wystarczająco dbają 
o ich lokalizację – stoją nieogrodzone na trawnikach, w pobliżu placów zabaw, 
stając się osiedlowymi mini-wysypiskami [ryc. 10–12].

Graffiti
Graffiti – ładne czy brzydkie – często jest jedynym barwnym akcentem w mie-
ście. Mury i ogrodzenia wzdłuż głównych ulic to forum nie tylko artystów, ale 
też chuliganów [ryc. 13]. Farba potrafi oszpecić zarówno świeżo odnowione 
budynki [ryc. 14], jak i zabytkowe kamienice [ryc. 15]. Ktoś w końcu wpadł 
na pomysł, aby ta sama substancja nabrała wartości informacyjnej. Niestety, 
równie niekorzystnie wpływając na wizerunek okolicy [ryc. 16, 17].
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Reklamy zewnętrzne

Reklamodawcy przeprowadzili prawdziwą inwazję kolorów oraz krzykli-
wych i często niewyszukanych estetycznie haseł. Wiele do życzenia pozo-
stawia też jakość samych nośników, wynikająca z niskich kosztów produkcji 
[ryc. 18, 19, 20]. Słupy ogłoszeniowe i tablice informacyjne to kolejne plansze, 
na których rozgrywa się tylko gra chaosu z niechlujstwem – wszak „reklama 
dźwignią handlu”… Ilu szyldów dopatrzyć się można na zdjęciu Spółdziel-
czego Domu Kultury Odeon w Czeladzi [ryc. 21], nie sposób zliczyć. Choć 
gdy popatrzymy na inne puste billboardy, możemy zacząć się zastanawiać, co 
jest dla krajobrazu szkodliwsze – plakaty, czy ich brak [ryc. 22]. 

Reklamy i plakaty w mieście mogą być wykorzystane w sposób przemyśla-
ny i efektowny. W Czeladzi na niektórych budynkach znajdują się billboardy 
pokazujące najbliższe otoczenie, ale sprzed bardzo wielu laty [ryc. 23]. Niestety 
ich jakość pozostawia wiele do życzenia. 

Ludzie
Jak już pisałam, mieszkańcy Czeladzi borykają się z problemem bezrobo-
cia. Ono zaś pociąga za sobą inne niekorzystne zjawiska, jak ubóstwo czy 
alkoholizm. Niektóre obszary, które respondenci zaznaczyli jako związane 
z visual pollution, są tak postrzegane ze względu na osoby w tych miejscach 
przebywające [ryc. 24].

Przestrzeń publiczna jest otwarta, inkluzyjna, dostępna dla każdego. Staje 
się często obiektem kłusownictwa przestrzennego – co widać zwłaszcza na 
przykładzie graffiti czy reklam. To bardzo często kłusownictwo w sferze sym-
bolicznej. Wszystko to, co widzimy w przestrzeni miasta, mówi nam bardzo 
wiele o jego mieszkańcach – miasto można bowiem porównać do palimpsestu, 
na którym kolejne pokolenia nadpisują swoją rzeczywistość. Wśród zjawisk 
zawłaszczenia przestrzeni są takie, które na dobre się w niej zadomowiły (stając 
się często wręcz punktami orientacyjnymi – nawet w rozumieniu Lynchow-
skim), oraz takie, które nazwać możemy jedynie chwilowymi incydentami. 
Mogą być stanowić przejawy przekonań lokalnej społeczności (również po-
litycznych, homofobicznych czy antysemickich, jak na przykład napis „Jude 
raus”), określać terytorium kibicowskich ultras, mogą stanowić afirmację 
subkulturowej przynależności czy ekspresję osobistych, intymnych uczuć 
(napis „Kocham Julkę” na murze szkoły). Paweł Załęcki powiedział kiedyś: 
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Visual pollution – przypadek Czeladzi

Kto w przestrzeni publicznej postawi swój pomnik, w sposób rzeczy-
wisty zawłaszcza ją dla siebie, swojej idei. Mówi się: tam, gdzie są groby 
naszych zmarłych, tam jest nasza ziemia. Podobnie można powiedzieć: 
tam, gdzie nasze pomniki, tam jest nasz teren14.

Tam, gdzie nasze graffiti – tam jest nasz teren… 

Co więc krajobraz Czeladzi mówi o jej mieszkańcach? Czy osoby, które brały 
udział w badaniu, dostrzegają wszystkie przejawy wizualnego skażenia wo-
kół siebie, czy może są już przyzwyczajone i ich nie dostrzegają? „Codzienne 
odczytywanie przestrzeni prowadzi do […] powstawania w umysłach ludzi 
trwałych obrazów, przekonań, stereotypów i wyobrażeń konstytuujących tak 
zwane mapy pamięciowe (mapy mentalne)”15. Każdy z nas kreuje swoją własną 
mapę, która wraz z czasem zmienia kolory lub formę. Czasem dochodzą do 
niej nowe elementy, a inne stają się coraz mniej istotne, aż w końcu – znikają. 
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Visual pollution – Czeladź case

Abstract

The space of the city – we can like it or not. It is difficult to objectively determine whether 
the city is aesthetically pleasing. Everyone perceives reality and gives it a different value. 
When we are talking about the elements of urban space, which we define as “ugly”, we can 
use the term visual pollution. It identifies the parts of the landscape of the city, which are 
unattractive – including billboards, logos, or graffiti. In the text this problem is presented on 
the example of the particular city – Czeladź. There is a theoretical background, and studies 
using mental maps, conducted among residents of the city. The next part of the article 
is a photographic documentation of the phenomenon of visual pollution in Czeladź along 
with a brief commentary.

Keywords: city, space, visual pollution, Czeladź
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krotną laureatką stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zajmuje 
się socjologią miasta oraz socjologią kultury. 
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Mapa 2. Mapa mentalna, respondent nr 2. Źródło: Badania własne.
Mapa 3. Mapa mentalna, respondent nr 3. Źródło: Badania własne.
Mapa 4. Mapa mentalna, respondent nr 4. Źródło: Badania własne.
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Ryc. 1. Kamienica w Czeladzi. Fot. A. Orska, J. Olszewski.
Ryc. 2. Pustostan – stare kino w Czeladzi.  

Fot. A. Orska, J. Olszewski.
Ryc. 3. Pustostan – KWK „Saturn”.  

Fot. A. Orska, J. Olszewski.
Ryc. 4. Pustostan – budynek na osiedlu.  

Fot. A.  Orska, J. Olszewski.
Ryc. 5. Kościół p.w. św. Archaniołów Michała,  

Gabriela i Rafała na osiedlu Dziekana w Czeladzi.  
Fot. A. Orska, J. Olszewski.

Ryc. 6. Remont drogi. Fot. A. Orska, J. Olszewski.
Ryc. 7. Kałuże. Fot. A. Orska, J. Olszewski.
Ryc. 8. Remont szkoły. Fot. A. Orska, J. Olszewski.
Ryc. 9. Podwórze kamienicy. Fot. A. Orska, J. Olszewski.
Ryc. 10. Śmietnik w Czeladzi. Fot. A. Orska, J. Olszewski.
Ryc. 11. Dzikie wysypisko. Fot. A. Orska, J. Olszewski.
Ryc. 12. Śmieci na ulicy. Fot. A. Orska, J. Olszewski.
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Ryc. 13. Graffiti. Fot. A. Orska, J. Olszewski.
Ryc. 14. Graffiti na świeżo pomalowanym budynku. 

Fot. A. Orska, J. Olszewski.
Ryc. 15. Graffiti na starej kamienicy. Fot. A. Orska,  

J. Olszewski.
Ryc. 16. Graffiti – piekarnia. Fot. A. Orska, J. Olszewski.
Ryc. 17. Graffiti – autogaz. Fot. A. Orska, J. Olszewski.
Ryc. 18. Reklama na sklepie. Fot. A. Orska, J. Olszewski.
Ryc. 19. Tablica ogłoszeń. Fot. A. Orska, J. Olszewski.

Ryc. 20. Tablica ogłoszeń. Fot. A. Orska, J. Olszewski.
Ryc. 21. Dom Kultury Odeon w Czeladzi.  

Fot. A. Orska, J. Olszewski.
Ryc. 22. Puste nośniki. Fot. A. Orska, J. Olszewski.
Ryc. 23. Plakaty dokumentujące miejsca sprzed lat. 

Fot. A. Orska, J. Olszewski.
Ryc. 24. Człowiek koło śmietnika. Fot. A. Orska, 

J. Olszewski.
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