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Książkę złamano krojami Sharik Sans i Tzimmes 
Michała Jarocińskiego oraz Podium Sharp Mateusza 
Machalskiego. Rączka na stronie 143 pochodzi z kroju 
Geller Ludki Binek. Decyzja, by wykorzystać kroje, które 
nie powstały w dwudziestym wieku, była całkowicie 
świadoma.

Książkę w formie e-booka można ściągnąć za darmo  
ze strony gfijas.pl.

Jeżeli książka Ci się spodobała, autor będzie wdzięczny, 
jeśli dasz mu znać, np. wysyłając e-mail na adres  
g.fijas@gmail.com lub wiadomość na facebookową stronę 
„Niebezpieczne litery – typografia i edytorstwo”.
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9wprowadzenie

Nigdy wcześniej typografia nie zmieniała się tak 
dynamicznie, jak w dwudziestym wieku. Miały na 
to wpływ przemiany technologiczne, estetyczne 
i społeczne. Zmieniło się jednak coś jeszcze – same 
nazwy krojów. 

O ile pochodzący z końca dziewiętnastego stu-
lecia krój mógł jeszcze nosić nazwę Akzidenz 
Grotesk (grotesk akcydensowy, czyli współcześnie 
«bezszeryfowe pismo reklamowe»), o tyle jego 
dwudziestowieczne kopie to już Helvetica, Uni-
vers czy Arial. Oczywiście duże znaczenie miały 
względy marketingowe  – klient chętniej kupi 
kojarzącą się z Alpami i szwajcarskim porządkiem 

Wprowadzenie
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Helveticę niż anonimowy Neue Haas Grotesk (jak 
pierwotnie nazwano ten projekt). Niezależnie 
od ich motywacji – dwudziestowieczni twórcy 
i producenci krojów uznali, że w nazwie można za-
wrzeć coś więcej niż suchą, techniczną informację.

Stąd już niedaleko do twierdzenia, że wybór 
kroju pisma to nie tylko decyzja estetyczna i prak-
tyczna, lecz także komunikat, który podlega inter-
pretacji. Kroje nie istnieją w próżni i wraz z ko-
lejnymi użyciami w różnych projektach nabierają 
nowych znaczeń. Czym innym była Futura w 1927 
roku, gdy powstawała w pracowni Paula Rennera 
jako krój symbolizujący postęp, a czym innym jest 
dziś, kiedy za jej pomocą udało się zareklamować 
wszystko – od dyskontów spożywczych po butiki 
high fashion.

Idąc tym tropem, wybrałem dwadzieścia kro-
jów pisma powstałych w dwudziestym stuleciu, 
żeby na ich przykładzie opowiedzieć o typografii – 
o jej przemianach, interpretacjach i relacjach ze 
światem. Lista w tej książce nie zawiera krojów 
najlepszych ani nawet moich ulubionych. Każdy 
z nich zinterpretowałem w kontekście jednego 
zjawiska, choć to oczywiście nie przekreśla innych 
możliwości – ten sam krój można zinterpretować 
w różny sposób. 

Starałem się unikać zbędnych technicznych 
szczegółów i typograficznego żargonu, ponieważ 
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moim głównym celem jest popularyzacja wiedzy 
o typografii. Po tę książkę mogą sięgnąć wszyscy 
niespecjaliści zaciekawieni tematem. Ze względu 
na jej niewielką objętość do poszczególnych tek-
stów dołączyłem wskazówki, gdzie szukać rozwi-
nięcia tematu; na końcu natomiast zamieściłem 
krótką bibliografię.

Specjalistów może z kolei zainteresować wciąż 
rzadko spotykana perspektywa kulturowego in-
terpretowania typografii, a także dawka historii, 
o której w codziennej walce z projektami często 
się zapomina.

W typografii niezwykle ważny jest kontekst. 
W zależności od tego, jak użyjemy danego kroju 
pisma, zmieniająją się jego wygląd i znaczenie. 
Dlatego zamiast klasycznego przedstawiania kro-
ju w formie wzornika znaków, starałem się ukazać 
je w działaniu (klasyczne wzorniki dziś też łatwo 
znaleźć w internecie). Bardzo owocne wydało mi 
się zwłaszcza zestawienie ze sobą różnych krojów 
pisma. W ten sposób najłatwiej ukazać, co jest 
niezwykłego w danym projekcie, czym kierował 
się jego twórca oraz dlaczego do danych zadań 
stosujemy akurat taki typ pisma.

Warto też zaznaczyć na wstępie, że napisałem 
książkę ze swojego – polskiego i europejskiego – 
punktu widzenia, więc poświęcona jest przede 
wszystkim zachodniej i  łacińskiej typografii. 



Problem z europocentryczną perspektywą w ba-
daniach nad typografią, odkąd żyjemy w zglobali-
zowanym świecie, jest oczywisty, więc w ramach 
zadośćuczynienia piszę o nim szerzej w rozdziale 
poświęconym pismu Unified Arabic.

W ten sposób powstał nietypowy wzornik pism. 
Można go przeglądać, czytać w całości lub na 
wyrywki. Dla wygody czytelnika podzieliłem go 
na trzy większe części. W pierwszej piszę o typo-
graficznych wyzwaniach, przed którymi stanęli 
projektanci w dwudziestym wieku. W drugiej – 
o relacjach między typografią a polityką i zja-
wiskami społecznymi; w trzeciej – o typografii 
w codziennym życiu.
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Choć w książce unikam zbędnych fachowych okre-
śleń, to trudno pisać o typografii, nie używając 
kilku podstawowych terminów. Warto je objaśnić, 
ponieważ są wieloznaczne. Oto krótka lista:

Typografia
To w najszerszym znaczeniu dziedzina zajmująca 
się wizualnym wymiarem języka. Innymi słowy to 
działalność i wiedza związana z wyglądem pisma.

Tradycyjnie częścią typografii nie były kali-
grafia, która zajmowała się pismem odręcznym 
(pisanym za pomocą pióra), ani liternictwo, które 
z kolei skupiało się na literach malowanych, ry-
sowanych i konstruowanych za pomocą różnych 
narzędzi (na przykład pędzla, kredy, sprayu  – na 
szyldach, tablicach, ścianach). Typografia doty-
czyła więc tylko tego rodzaju pisma, które moż-
na było reprodukować, na przykład za pomocą 
metalowych czcionek albo cyfrowego fontu. Dziś 
jednak to rozgraniczenie nie jest tak wyraźne.

W najwęższym rozumieniu typografia to tech-
nologia druku wypukłego, czyli takiego, w którym 
korzysta się na przykład z metalowych i drewnia-
nych czcionek (dziś częściej stosuje się w odnie-
sieniu do niej angielskie określenie letterpress).

Kilka terminów na start
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Krój pisma
To rodzaj pisma, którego poszczególne elementy 
coś łączy. Zazwyczaj jest to wizualne podobieństwo 
uzyskane dzięki powtarzającym się cechom zna-
ków, takim jak grubość, wysokość, oś nachylenia, 
zwieńczenia liter, kontrast itp. 

Krój pisma może przybrać różną formę, na przy-
kład kompletu metalowych czcionek lub cyfrowe-
go pliku. Może też istnieć jako narysowany projekt, 
który przetrwał w archiwum (zob. Sachsenwald), 
lub dość luźny zbiór reguł, które go cechują (zob. 
Solidaryca).

Krój pisma dziś najczęściej rozumie się jako 
synonim rodziny pism typograficznych. Więcej 
na ten temat w rozdziale o kroju ff Scala.

Potocznie o kroju pisma mówi się jako o «czcion-
ce», jednak typograficzni puryści uważają to za 
karygodny błąd. Według nich słowa «czcionka» 
można używać tylko w odniesieniu do czcionek sto-
sowanych w druku wypukłym. Część środowiska 
uważa to za niepotrzebne komplikowanie sprawy.

Szeryf
To poprzeczne lub ukośne zwieńczenie litery. Kroje 
pisma można podzielić na te posiadające szeryfy oraz 
na bezszeryfowe. W kontekście dwudziestowiecz-
nej typografii to bardzo ważne rozróżnienie – ze 
względu na dużą popularność pism bezszeryfowych.

W świecie cyfrowych 
fontów zdarza się, że 
konkretny krój pisma 
pojawia się w wielu 
wersjach, które 
przygotowali różni 
projektanci z różnych 
domów typograficznych. 
Dzieje się tak głównie 
w wypadku pism, 
które mają przeszłość 
w świecie metalowych 
czcionek. W związku 
z tym obecnie 
możemy korzystać 
z wielu wariantów 
Garamonda, Helvetiki 
czy Futury. Często trudno 
powiedzieć, która z nich 
jest najlepsza, a wybór 
zależy od preferencji 
projektanta.
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Pisma bezszeryfowe nazywa się także groteska-
mi, a w nomenklaturze anglojęzycznej spotyka się 
określenie gothic (nie można go mylić z tradycyj-
nymi pismami gotyckimi).

Przykładowe szeryfy 
w «T» w krojach Geller, 
Clavo oraz Minion Pro.

Porównanie krojów szeryfowego i bezszeryfowego. U góry Geller, na dole Gaultier.

Grotesk i gothic 
mogą też oznaczać 
konkretne typy pism 
bezszerfyfowych.
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Antykwa
To najpopularniejszy obecnie typ łacińskich kro-
jów pism, wywodzący się z renesansowego pisma 
humanistycznego. Dziś stosuje się ją praktycznie 
wszędzie, choć jeszcze na początku dwudziestego 
wieku w wielu krajach popularniejsze były kroje 
gotyckie, sięgające swoją historią czasów średnio-
wiecza (zob. Antykwa Półtawskiego, Sachsenwald).

Antykwa może przybrać także formę bezsze-
ryfową.

Antykwa powstała 
jako synteza rzymskiej 
kapitały, z której 
wzięliśmy dzisiejsze 
wielkie litery, 
z minuskułą karolińską, 
która dała początek 
małym literom.

Często mówi się o antykwach renesansowych, 
barokowych i klasycystycznych. Są to etapy roz-
woju antykwy, do których projektanci odwołują 
się do dziś.



Garamond to przykład antykwy renesansowej. 
Charaktereyzuje się ona m.in. niewielkim kontra-
stem oraz pochyloną osią litery (zaznaczoną w «o»).

Antykwy klasycystyczne mają za to wyraźniej-
szy kontrast oraz pionową oś litery. Na ilustracji 
Questa Grande – współczesna wariacja na temat 
tego typu krojów.

Antykwy barokowe są stadium pośrednim 
między antykwą renesansową a klasycystyczną. 
Jedną z najsłynniejszych jest czcionka Johna Ba-
skerville’a (zob. Mrs Eaves).
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TYPOGRAFICZNE 
DYLEMATY

SYSTEM / POSTMODERNIZM 
CZYTELNOŚĆ / RODZINA / MODA / DIY



 

Nie interesują nas rygorystyczne postulaty 
artystyczne ani działalność twórcza.

Emil RudER, autor podręcznika Typographie (tłum. A. Sak)*

Dwudziestowieczna typografia 
rozpoczęła się na dobre w 1928 
roku, kiedy Jan Tschichold, 
dwudziestosześcioletni projektant, 
opublikował Nową typografię, książkę, 
w której podsumował dynamiczny 
rozwój ówczesnej grafiki. Młodzi 
gniewni odrzucili tradycję i stworzyli 
własne zasady gry. Co jednak 
ważniejsze, uczynili z typografii 
dziedzinę, o której się pisze i mówi 
poza wąskim gronem specjalistów.   

Pod koniec wieku jeszcze młodsi 
i jeszcze bardziej gniewni projektanci 
jeszcze więcej dyskutowali o swojej 

pracy. Różnica była zasadnicza: 
głównym obiektem ataku stała 
się spuścizna Tschicholda i jemu 
podobnych. 

Konflikt pokoleń trwał, a w tle 
zmieniała się technologia – świat 
metalowych czcionek stał się 
światem cyfrowych fontów. To 
wszystko znalazło odbicie 
w tworzonych krojach pism oraz 
typograficznych modach. Na ich 
przykładach możemy prześledzić, 
jak «nowa» typografia się zestarzała  
i jak pod koniec wieku wyglądało jej 
najnowsze wcielenie. 

* Jeżeli nie podano nazwiska tłumacza, cytaty w przekładzie autora.
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Zobacz też:
Akzidenz Grotesk, 

Arial, Folio, Frutiger, 
Futura, Helvetica

UNIVERS,
CZYLI SYSTEM

Autor: Adrian Frutiger
Premiera: 1957
Dystrybutor: Deberny & Peignot*

Gdzie go można zobaczyć:
Univers jest jednym z najczęściej używanych krojów 
w dwudziestym wieku. Znaleźć można go chociażby 
w logo Deutsche Banku, w komunikacji wizualnej 
Igrzysk Olimpijskich z 1972 i 1976 roku. Poprowadził 
też George’a W. Busha do zwycięstwa w wyborach 
prezydenckich w 2000 i 2004 roku.

* Dziś często istnieje wiele cyfrowych wersji danego kroju, które 
mogą mieć różnych dystrybutorów. W metryczce na początku 
każdego rozdziału podaję oryginalnego zleceniodawcę / 
dystrybutora.
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W 1957 roku na rynku pojawiły się dwa pisma, 
które ukształtowały typograficzny krajobraz na 
najbliższe kilkadziesiąt lat. Większą sławę zdobyła 
Helvetica, ale wśród koneserów to Univers uchodzi 
za lepszy projekt.

Oba kroje przyczyniły się do popularyzacji szwaj-
carskiego stylu w typografii (zwanego niekiedy 
międzynarodowym), który stał się najdojrzalszą 
formą prądu modernistycznego. W skrócie cho-
dziło o to, żeby projektowanie było jak najbardziej 
racjonalne i funkcjonalne. Jeden z najważniej-
szych modernistów Massimo Vignelli uważał, 
że najlepszym strojem dla projektanta będzie 

Helvetica to dżinsy, a Univers to wyjściowa marynarka. 
Helvetica zawsze pasuje.

AdriAn Frutiger (tłum. J. Mrowczyk)   

AdriAn Frutiger 
(1928–2015) – szwajcarski 
projektant krojów pism, 
niektóre z nich to Avenir, 
Frutiger, Meridien. Jest 
również autorem książki 
Człowiek i jego znaki  
(polskie wydanie – 2003 r.).

SzwAjcArSki Styl 
w typogrAFii – 
modernistyczny prąd 
w projektowaniu 
graficznym, który 
zakładał wykorzystanie 
siatek modułowych 
oraz minimalistycznej 
typografii.
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laboratoryjny fartuch, jednak jego amerykańscy 
koledzy wyperswadowali mu ten śmiały pomysł.

Według modernistów dobry krój pisma powi-
nien być prosty, ahistoryczny i pozbawiony do-
datkowych znaczeń. W związku z tym za idealne 
uznawali pisma bezszeryfowe – szeryf miał być 
niepotrzebnym ornamentem, naddatkiem kom-
plikującym formę litery oraz stanowiącym zna-
czeniowy bagaż.

Zarówno Helvetica, jak i  Univers (dla nie-
wprawnego oka mogą uchodzić za ten sam krój) 
opierały się na czcionce Akzidenz Grotesk z końca 
dziewiętnastego wieku, która uchodziła za typo-
graficzny wzorzec, jednak nie bardzo nadawała 
się do łamania tekstów w mniejszym rozmiarze. 
Adrian Frutiger, autor Universa, postanowił, że 

MASSiMo Vignelli  
(1931–2014) – jeden 
z najbardziej znanych 
projektantów graficznych 
dwudziestego wieku. 
Autor wielu ikonicznych 
realizacji (na przykład 
schematu nowojorskiego 
metra) oraz twierdzenia, 
że pięć krojów pisma 
wystarczy do wszystkich 
możliwych projektów.

Identyfikacja wizualna 
Igrzysk Olimpijskich 
w Monachium 
autorstwa Otla 
Aichera – kwintesencja 
modernistycznego 
projektowania.

Universa uzupełniał 
zestaw zaprojektowanych 
na siatce piktogramów.
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Akzidenz Grotesk 
vs. Univers 
Na okładce płyty 
Ornette Colemana 
wykorzystano Akzidenz 
Grotesk (proj. Loring 
Eutemy). Niżej  
odtworzono ten projekt 
z użyciem Universa. 
Widać, jakie zmiany 
w poszczególnych 
znakach wprowadził 
Frutiger. 

Poza wyraźnymi  
zmianami na przykład  
w «R», «E» albo 
«Q» warto zwrócić 
uwagę, że sam tekst 
sprawia wrażenie 
bardziej harmonijnego 
i zrównoważonego  – 
mimo zachowanych 
nieregularnych 
odstępów między 
wyrazami i literami.

Pozostaje jednak 
pytanie: który krój 
lepiej oddaje charakter 
awangardowej muzyki 
twórcy free jazzu?
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Przejrzystość układu Frutigera psuje też nieintuicyjne 
umieszczenie w nim pism pochyłych, które zajmują parzyste 
pozycje w osi poziomej.

Kiedy Univers debiutował, czcionki odlewano z metalu, 
w związku z czym wyprodukowanie każdej kolejnej odmiany 
było kosztowne. Frutiger zaprojektował więc tylko te style, 
które można było powszechnie stosować. Nie znajdziemy w jego 
schemacie na przykład Universa 99 (czyli bardzo wąskiego 
i bardzo grubego).

Dziś – kiedy dominują 
fonty cyfrowe – 
ograniczenia są mniejsze. 
Mateusz Machalski, 
projektując krój Podium, 
przygotował aż dwieście 
trzydzieści cztery 
odmiany. Wykorzystał 
system nazewnictwa 
zainspirowany 
Universem: Podium 
1.1 to pismo najcieńsze 
i najwęższe, 9.13 zaś 
najgrubsze i najszersze. 
Każdy styl ma też 
odpowiadające mu 
pismo pochyłe.



jego krój – zgodnie z nazwą – będzie prawdziwie 
uniwersalny i sprawdzi się we wszystkich zada-
niach. W tym celu stworzył dwuosiowy system, za 
pomocą którego nazywał odmiany pisma. Jedna 
oś odpowiadała za grubość, druga zaś za szerokość 
danej odmiany, Univers 79 oznaczał więc mocno 
zwężone pismo półgrube. 

Racjonalny system Frutigera sprawił, że mało 
kto poza nim samym potrafił go sprawnie używać. 
Dziś jednak modernizm przeżywa renesans za 
sprawą bujnie rozwijającego się projektowania 
UX. Z kolei Variable Fonts, nowy standard plików 
z fontami, wymusza na nas, abyśmy znowu za-
częli nasze kroje nazywać za pomocą liczb. Tylko 
że zamiast dziesięciostopniowej skali Frutigera 
mamy nawet stukrotnie większy zakres regulacji. 
Kto to teraz wszystko zrozumie?

projektowAnie uX 
(uSer eXperience) –   
współczesny prąd 
w projektowaniu 
skupiający się 
przede wszystkim 
na funkcjonalności 
produktu i potrzebach 
jego użytkowników. 
Wokół niego wyrosła 
cała dziedzina badań 
i metod projektowych.

VAriAble FontS (Fonty 
wAriAcyjne) – 
najnowszy standard 
cyfrowych krojów pism. 
Zamiast korzystać ze 
sztywno ustalonych 
odmian krojów dzięki 
vF możemy płynnie 
zmieniać ustawienia 
parametrów takich jak 
grubość czy szerokość 
pisma (w granicach 
ustalonych przez twórcę 
kroju).

Na ilustracji Acumin 
Variable Concept (Robert 
Slimbach).
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OPTIMA,
CZYLI POSTMODERNIZM

Autor: Hermann Zapf
Premiera: 1958
Dystrybutor: D. Stempel (dziś Linotype)

Gdzie ją można zobaczyć:
Optima to jeden z najpopularniejszych krojów 
pisma. Pojawia się chociażby w logotypach drogerii 
Rossmann i linii Qatar Airways, na tabliczkach 
z nazwami ulic we Wrocławiu, w czołówce filmu 
Frantic Romana Polańskiego czy na singlu Soldiers 
of metal thrashmetalowej  grupy Anthrax. Bardzo 
postmodernistyczny zestaw.

Zobacz też:
Albertus, FF Meta, 

Pascal, Stellar, 
Trajan, Weiss
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Zaledwie rok po debiucie Helvetiki i Universa 
pojawiła się Optima – czcionka, która stworzyła 
w typografii nową jakość, chociaż Hermann Zapf 
tak naprawdę nie wymyślił niczego nowego. Ge-
niusz jego projektu polegał na mistrzowskim połą-
czeniu elementów, które już w typografii istniały.

Optima podsumowuje rozwój łacińskiego pi-
sma. Znajdziemy w niej echa rzymskich napi-
sów kutych w kamieniu, renesansowej antykwy 
w stylu Garamonda czy pism klasycystycznych jak 
Bodoni. Co jednak najważniejsze, Zapf zdecydował 
się na nowoczesną bezszeryfową formę.

OPTIMA,
CZYLI POSTMODERNIZM

Chciałem nazwać ten krój Neu Antiqua, ale dział sprze-
daży w odlewni Stempla wymyślił Optimę.

HermAnn zApF

Zawsze chciałem tworzyć fonty, bo jako projektant zdałem 
sobie sprawę, że nie ma ucieczki od postmodernizmu, 
skoro wszystkie dostępne kroje są bardzo stare albo ba-
zują na bardzo dawnych wzorach. Nawet gdy próbujesz 
zrobić coś współczesnego, polegasz na tych starych krojach 
i konwencjach.

JeFFery Keedy (tłum. D. Żukowski)

HerMAnn zApF 
(1918–2015) – niemiecki 
projektant krojów 
pism, m.in. Palatino 
czy Zapfino. Miał duże 
zasługi dla rozwoju 
programów służących 
do cyfrowego łamania 
tekstów (dtp).

bodoni – słynna 
antykwa klasycystyczna 
stworzona przez 
Giambattistę 
Bodoniego pod koniec 
osiemnastego stulecia. 
Tego rodzaju pisma 
charakteryzują się 
pionową osią litery 
i bardzo mocnym 
kontrastem.
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Oczywiście, na pierwszy rzut oka widać, jak 
bardzo krój ten różni się od ulubionych grotesków 
modernistów. Optima jest lekka, niepozbawiona 
kontrastu, wdzięku i – na co wskazuje jej geneza – 
historycznego dziedzictwa. Helvetica dla porów-
nania przygniata ciężarem, a jej linearna budowa 
(pozbawiona kontrastu poza optyczną korektą) 
miała w założeniu sprawiać wrażenie neutralności.

Niektórzy więc Optimę nazywają bezszeryfo-
wym krojem szeryfowym, gdyż w charakterze 
bardziej przypomina ona wspomniane pisma hi-
storyczne. Nierzadko łamie się nią dłuższe teksty, 
chociaż intrygujące litery kroju równie często 

gArAMond – jedna 
z pierwszych i do dziś 
stosowanych antykw 
renesansowych, 
stworzona przez 
francuskiego typografa 
Claude’a Garamonda 
w szesnastym wieku.

Na ilustracji u góry 
oryginalne logo 
drogerii Rossmann  
wykorzystujące 
Optimę, a niżej ten sam 
napis złamany Adobe 
Garamondem Pro 
i Arialem, czyli klonem 
Helvetiki.   
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Impulsem do 
zaprojektowania 
Optimy była wycieczka 
do Włoch. Zapf 
zainspirował się 
liternictwem, które 
zobaczył w bazylice 
Santa Croce we Florencji. 
Podczas zwiedzania nie 
miał przy sobie czystego 
papieru, więc pierwsze 
szkice powstały na 
tysiąclirowym banknocie.

wykorzystuje się jako pismo tytułowe, a nawet 
w brandingu. 

Gdy mówi się o postmodernistycznej typografii, 
wskazuje się zazwyczaj na lata 80. i 90. (zob. Keedy 
Sans, Mrs Eaves), cyfrowy przełom (a w nim także 
Zapf miał znaczny udział) i działalności domu 
typograficznego Emigre. Jednak równie dobrze 
za postmodernistyczny (choć pozbawiony dys-
kursywnej wykładni) krój – w którym twórczo 
przetwarza się różne tradycje i proponuje wielość 
inspiracji w przeciwieństwie do modernistycz-
nego pragmatycznego minimalizmu – można 
uznać Optimę.

eMigre – amerykańskie 
czasopismo (a potem 
dom typograficzny), 
które odegrało dużą 
rolę w popularyzacji 
nowych trendów 
w projektowaniu 
graficznym pod koniec 
dwudziestego wieku. 
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Nietypowe zwieńczenia 
w literach Optimy 
sprawiają, że trudno 
ją jednoznacznie 
zaklasyfikować do 
pism szeryfowych lub 
bezszeryfowych.

Można powiedzieć, 
że projekt Zapfa 
rozpoczął wielką karierę 
takich krojów, które 
w nomenklaturze 
anglosaskiej nazywa się 
flare lub glyphic serif. 
Nazwy te wskazują na 
związek z liternictwem 
grawerowanym 
w kamieniu lub metalu. 
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Zobacz też:
OCR-a

Autor: Adrian Frutiger
Premiera: 1968
Dystrybutor: Monotype

Gdzie go można zobaczyć:
OCR-b to bardzo ładne pismo o stałej szerokości 
i technicznym charakterze. Z tego względu korzysta 
się z niego czasem w identyfikacji wizualnej. Lubią 
z nim pracować także niektórzy programiści 
(zob. Courier). Poza tym znajdziemy go także 
na współczesnych banknotach, co ułatwia ich 
elektroniczny odczyt.

OCR-B,
CZYLI CZYTELNOŚĆ
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Adrian Frutiger miał gen racjonalizatora (zob. Uni-
vers), a przede wszystkim – wybitną rękę do typo-
grafii. Trudno wyobrazić sobie lepszego kandydata 
do stworzenia pisma, które byłoby czytelne dla 
komputerów.

W latach 60. nie było jeszcze pecetów, ale kom-
putery na dobre rozgościły się na uczelniach, 
w ośrodkach badawczych i bankach. Pomagały 
w obliczeniach, jednak na linii człowiek–komputer 
często dochodziło do nieporozumień, gdyż posłu-
giwali się oni różnymi alfabetami. Do komunikacji 
z maszynami służyły taśmy perforowane – każdą 
informację dla komputera trzeba było przepisać na 

AdriAn Frutiger, 
zob. Univers.

Celem studiów Frutigera było wypracowanie alfabetu, 
który zapewniłby bezbłędne odczytywanie znaków przez 
urządzenia elektronowe, a równocześnie był łatwo percy-
powany przez ludzkie oko.

Redakcja «Litery», 1968 r.

CZYTELNOŚĆ

literA – polskie 
czasopismo poświęcone 
zagadnieniom 
typografii ukazujące 
się w latach 1966–1978 
pod redakcją Romana 
Tomaszewskiego.
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specjalnej maszynie. Pismo ocr-b miało cały pro-
ces przyspieszyć, gdyż jego znaki miały być od razu 
po zeskanowaniu odczytywane przez komputer. 

Już wcześniej istniały takie rozwiązania, lecz 
problem pojawiał się po drugiej stronie. Pisma te 
były, delikatnie mówiąc, brzydkie i nieczytelne 
dla ludzkiego oka, które podczas lektury nie roz-
poznaje poszczególnych liter, ale kształty sylab 
i słów. Frutiger miał stworzyć krój, który byłby 
akceptowany zarówno przez ludzi, jak i komputery.

Postęp technologiczny jednak sprawił, że ma-
szyny bardzo szybko nauczyły się rozpoznawać 
także inne kroje pisma (dziś radzą sobie z tym 
znakomicie, co jest wielkim udogodnieniem przy 
digitalizacji zbiorów bibliotecznych), a ocr-b szyb-
ko stracił swoją pierwotną funkcję.

Historia tego kroju dobrze pokazuje, jak umow-
nym pojęciem jest typograficzna czytelność i jak 
wiele zmiennych na nią wpływa. Moderniści 

Taśma perforowana 
(dziurkowana), 
służąca jako program 
komputerowy.
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Jak czytamy?

Kiedy czytamy, nie rozpoznajemy pojedynczych liter, ale całe wyrazy. 
Dlatego też łatwiej czytać tekst złamany małymi i wielkimi literami –  
wyrazy tworzą w nim wyraźniejsze obrazy, które wprawny  
czytelnik zapamiętuje. Na przykładzie pismo Gaultier Mateusza Machalskiego. 

Dotyczy to jednak zazwyczaj płynnej lektury, na przykład czasopisma lub 
książki. Czasem przyjmujemy inny model czytania – wyszukujemy konkretne 
słowa, «skanujemy» tekst, szukamy literówek albo próbujemy odnaleźć 
drogę na nieznanym nam lotnisku. W języku angielskim w związku z tym 
funkcjonują dwa słowa określające czytelność: readability i legibility. Tym 
pierwszym określamy na przykład dobrze zaprojektowaną książkę, którą 
dobrze i szybko się nam czyta. To drugie zaś odnosi się do rozróżnialności 
poszczególnych znaków. Założeniem OCR-b było osiągnięcie maksymalnej 
równowagi między tymi dwoma parametrami. 

Bez kontekstu często trudno nam określić, o jaki znak chodzi. Po lewej OCR-b, 
a po prawej Futura. Czy potrafimy powiedzieć od razu, który znak to zero, a który 
litera O? W Futurze, uznawanej za jedno z najlepszych pism dwudziestego wieku, 
wiele znaków ma problemy z legibility.

* Więcej na temat procesu czytania z punktu widzenia typografii znajdziesz w książce  
Josta Hochulego Detal w typografii (Kraków 2009).
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OCR-a to konkurencyjne 
amerykańskie 
rozwiązanie. Ma 
zdecydowanie 
uproszczoną formę 
graficzną, co ułatwiało 
rozpoznawanie znaków 
przez komputery. Bardzo 
trafnie wykorzystał 
je zespół Kraftwerk 
na okładce albumu 
Computer World.

Na ilustracji porównanie 
OCR-b (góra) z OCR-a 
(dół).



uważali, że najczytelniejsze pismo to pismo naj-
prostsze, czyli w ich mniemaniu – bezszeryfo-
wa antykwa linearna (ale równie dobrze można 
przyjąć inne kryteria prostoty). Bardzo łatwo ich 
aprioryczne twierdzenie obalić: wystarczy kazać 
im czytać długą powieść złamaną Helveticą. 

Przy pracach nad ocr-b Frutiger skupił się 
na tym, by każdy znak od siebie maksymalnie 
odróżnić, lecz to w wypadku czytania przez czło-
wieka także nie jest optymalne rozwiązanie. Inne 
badania czytelności wskazywały, że najlepiej czy-
tamy tekst złamany tym krojem, który najlepiej 
znamy. Projektanci z kolei słusznie zauważali, że 
czymś innym jest czytelność w wypadku powieści, 
a czym innym w wypadku sklepowego szyldu. 
A jaki wpływ na czytelność mają interlinia i inne 
parametry mikrotypograficzne? 

Z własnego doświadczenia – czytelnika wielu 
źle zaprojektowanych książek – jeżeli człowiek 
chce lub musi, przeczyta wszystko. Tylko po co 
to utrudniać?

ocr to skrót od Optical 
Character Recognition 
(optyczne rozpoznawanie 
znaków). Na co dzień 
z technologią ocr 
mamy do czynienia, 
gdy korzystamy 
z systemów cAptcHA. 
Wykorzystywane są 
w nich litery, z którymi 
nie poradziło sobie 
oprogramowanie ocr. 
Z każdym wypełnionym 
formularzem sztuczna 
inteligencja robi się w tym 
coraz lepsza, a przy okazji 
pomagamy odczytywać 
zbiory cyfrowych bibliotek. 
Kiedy więc kolejny 
raz nie uda się wam 
gdzieś zalogować, warto 
wspomnieć Frutigera 
i jego projektowe 
dylematy.
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FF SCALA,
CZYLI RODZINA

Autor: Martin Majoor
Premiera: FF Scala – 1990, FF Scala Sans – 1993
Dystrybutor: FontFont

Gdzie ją można zobaczyć:
FF Scalę bardzo często stosuje się – zgodnie z intencją 
autora – do projektowania książek i czasopism. 
Co ciekawe, projektanci nie zawsze wykorzystują 
oba warianty. Robert Bringhurst w kultowym 
podręczniku Elementarz stylu w typografii FF Scalę 
Sans połączył z Minionem Roberta Slimbacha.

Zobacz też:
Większość 

popularnych 
fontów to dziś 

superrodziny. 
Jednymi 

z pierwszych były 
Eureka, Lucida, 

Rotis, Thesis. 
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Jak wygląda polityka prorodzinna w wypadku 
typografii? Na dobre rozpoczęła się pod koniec 
dwudziestego wieku i jednym z jej ojców jest bez 
wątpienia Martin Majoor, holenderski twórca, który 
w latach 1990–1993 przedstawił światu typograficz-
ne rodzeństwo (czy może małżeństwo?): ff Scala 
i ff Scala Sans.

Majoor twierdzi, że dobry projektant krojów 
musi być też dobrym projektantem książek. Tylko 
wtedy będzie świadomy problemów, które mogą 
sprawiać jego niesforne dzieci. Choć radykalni 
modernistyczni minimaliści twierdzili, że dobrze 

Z estetycznego punktu widzenia niektóre kombinacje 
krojów (na przykład Garamond i Univers czy Bodoni i Gill 
Sans) powodują poważny ból głowy. Takie połączenia mogą 
się przydać tylko w wypadku reklamy, gdzie ból głowy  
może być użyteczny.  

mArtin mAJoor

Garamond w niniejszej publikacji jest hołdem złożonym 
ujmująco pięknemu pismu renesansowemu. Wstawki 
w Akzidenz Grotesk można potraktować jako sól w oku 
nieskazitelnego Garamonda. MArtin MAjoor  

(ur. 1960) – holenderski 
autor krojów pism, 
oprócz Scali m.in. Serii 
oraz Nexus. Przez 
kilkanaście lat był 
także odpowiedzialny 
za oprawę wizualną 
festiwalu «Warszawska 
Jesień».

robert bringHurSt 
(ur. 1946) – kanadyjski 
typograf i poeta. 
Jego Elementarz 
stylu w typografii to 
jedna z najlepszych 
i najpopularniejszych 
książek poświęconych 
projektowaniu 
typograficznemu.

HAns rudolF bossHArd o książce Reguła 

i intuicja (tłum. P. Piszczatowski)
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zaprojektować publikację da się przy pomocy jed-
nego kroju, a nawet jednego stopnia pisma (mniej 
skrajni, jak na przykład Massimo Vignelli, głosili, 
że na całe dizajnerskie życie wystarczy pięć fon-
tów), to praktyka wskazuje, że najczęściej stosuje 
się dwie połączone ze sobą rodziny. Zazwyczaj 
taka para składa się z pisma szeryfowego i bezsze-
ryfowego, co sprawia, że czytelnik łatwo odróżni 
jedno od drugiego.

Ale po kolei – czym jest w typografii rodzina? 
Najprościej mówiąc: to wszystkie odmiany danego 
kroju, czyli pismo proste, pochylone, pogrubio-
ne, szerokie, wąskie, dostosowane optycznie do 

FF Scala i Scala Sans. 
Litery mają podobną 
konstrukcję, szerokość 
i ciężar optyczny.

Garamond i Arial. Litery 
różnią się kształtem 
i ciężarem. Nawet 
przecinki wyglądają 
zupełnie inaczej.

MASSiMo Vignelli, 
zob. Univers.
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większych lub mniejszych stopni i wszystkie inne, 
które wymyśli i zaprojektuje jego twórca. Dzięki 
temu wiemy, że na przykład pogrubienia w tek-
ście będą «pasować» do reszty. Za taką pierwszą 
rozbudowaną rodzinę można uznać Universa 
(dwadzieścia jeden odmian).

Czasem jednak, jak wcześniej zauważyłem, jedna 
rodzina nie wystarcza. Stajemy przed wyborem, 
jak dobrać partnera dla naszego kroju. Majoora 
font pairing doprowadzał do bólu głowy. Więk-
szość używanych wówczas krojów bezszeryfowych 
była konstruowana w oderwaniu od tradycyjnych 
antykw szeryfowych (za wyjątek może uchodzić 
Optima). Uzyskanie harmonijnego połączenia wy-
magało żmudnego i często bezowocnego porówny-
wania kształtów liter. Za jedyne sensowne rozwią-
zanie Majoor uznał projektowanie jednocześnie 
dwóch pism, które opierały się na tych samych 
zasadach, a kształty liter bezpośrednio do siebie 
nawiązywały. Tak wraz z ff Scalą narodziła się 
typograficzna superrodzina.

Martin Majoor 
twierdzi, że pierwszą 
superrodzinę, choć 
chyba nieświadomie, 
stworzył Eric Gill. Jego 
dwa najpopularniejsze 
kroje Gill Sans oraz 
Joanna doskonale do 
siebie pasują, co widać 
na ilustracji.

eric gill (1882–1940) – 
angielski grafik, rzeźbiarz 
i typograf. Choć 
kroje Gilla ciągle są 
bardzo popularne, to 
kontrowersje wokół jego 
życia osobistego sprawiły, 
że obecnie dorobek ten 
ulega przewartościowaniu.
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W 1997 roku Majoor 
poszerzył superrodzinę 
o krój Scala Jewel, 
który składał się 
z ozdobnych wersalików. 
Typograficzne 
podobieństwo bierze 
się przede wszystkim 
z niedostrzegalnych 
na pierwszy rzut oka 
parametrów, takich 
jak szerokość, ciężar 
optyczny, oś nachylenia 
znaku i kontrast.

Dlatego też pisma 
w typie Universa (Arial, 
Helvetica) stworzą lepszą 
harmonię z antykwami 
klasycystycznymi, jak 
chociażby Bodoni.



Dziś superrodzina to standard w wypadku kro-
jów tekstowych. Często zdarza się, że jej członków 
przybywa i pojawia się chociażby wersja z sze-
ryfami blokowymi. Poszerza się ją też o kolejne 
alfabety, znaki alternatywne – w wypadku cyfro-
wych fontów mamy nieograniczone możliwości, 
a projektanci latami udoskonalają swoje kroje. To 
spełnienie modernistycznego marzenia à rebours: 
dziś, żeby zaprojektować piękną rozbudowaną 
publikację, wystarczy jeden krój, pod warunkiem 
że będzie superrodziną.

A jeżeli nie zależy nam na harmonii? Zawsze 
możemy sparować Garamonda z Universem – nie-
których co najwyżej rozboli głowa.
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Autor: Erik Spiekermann
Premiera: 1991
Dystrybutor: FontFont

Gdzie ją można zobaczyć:
Lista jest bardzo długa, m.in.: The Weather Channel, 
organizacja Free Tibet, Mozilla Corporation, rząd 
Grecji, Hermann Miller (amerykański producent 
mebli), «The International Design Magazine»; wraz 
z Optimą tworzy identyfikację wizualną drogerii 
Rossmann.

FF META,
CZYLI MODA

Zobacz też:
Calibri, Fira Sans, 

Frutiger (krój 
pisma), Gill Sans, 

Johnston, Lato, 
Myriad, Optima, 
Syntax, Tahoma, 
Verdana i wiele 

więcej.
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W latach 80. wśród aspirujących typografów modne 
stało się narzekanie na Helveticę. Martin Majoor 
rwał włosy z głowy, dobierając dla niej odpowied-
niego partnera, inni zaczęli ją utożsamiać z kor-
poracyjnym kapitalizmem, czy wręcz z imperia-
listyczną polityką USA. Dla Erika Spiekermanna 
było jej przede wszystkim wszędzie za dużo.

Moda na Helveticę tylko w pewnym stopniu wy-
nikała z naśladowania modernistycznych wzorców. 
Co najmniej równie istotną rolę odegrała jej (lub 
jej klonów) powszechność i dostępność w każdej 
drukarni. W czasach sprzed cyfrowego przełomu 
miało to niebagatelne znaczenie, jednak i dziś 

Nazwa, logo, kolor i krój pisma – to podstawa każdej 
firmowej identyfikacji wizualnej. (…) Najmniej kłopotu 
sprawia ten czwarty element. W Niemczech to musi być 
Helvetica. Ewentualnie Univers.

eriK spieKermAnn

erik SpiekerMAnn 
(ur. 1947) – niemiecki 
projektant krojów, 
m.in. superrodziny 
Officina. Założyciel 
FontShopu, jednego 
z najważniejszych 
cyfrowych 
dystrybutorów fontów. 
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Bardzo wiele 
powstających dziś pism 
to tzw. humanistyczne 
pisma bezszeryfowe. 
Na ilustracji od góry: 
FF Meta, Calibri, Lato, 
Myriad Pro, Verdana, 
Source Sans. Kroje tego 
typu dobrze sprawdzają 
się w brandingu oraz na 
ekranach komputerów 
i smarfonów, jednak 
są do siebie bardzo 
podobne. 

Jedno  z nich faktycznie 
wykorzystuje Poczta 
Polska w logo, jednak 
czy jesteśmy w stanie od 
razu stwierdzić które?
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możemy dostrzec to zjawisko. Kiedy w 2010 roku 
pojawił się font Lato, można było zobaczyć go 
wszędzie. Po pierwsze dlatego, że jest bardzo do-
brym i uniwersalnym krojem. Po drugie zaś – 
ponieważ autor, Łukasz Dziedzic, udostępnił go 
za darmo. Dziś zdarza się też, że firmy rezygnują 
z własnego, specjalnie zaprojektowanego fontu 
na rzecz open source’owych rozwiązań, które le-
piej sprawdzają się w międzynarodowej firmie. 
Historia zatoczyła koło.

ff Meta powstała jako rozbudowana wersja 
kroju dla zachodnioniemieckiej poczty (prace roz-
poczęły się jeszcze przed upadkiem muru ber-
lińskiego). Spiekermann stwierdził, że Helvetica 
zupełnie nie nada się do tego zlecenia. Tak ważna 
instytucja (jak sam zauważył – największy praco-
dawca w Europie) musiała wyraźnie różnić się od 
wszystkich otaczających firm, a jej krój powinien 
pozostawać czytelny w małych stopniach pisma 
wydrukowany na kiepskim papierze. Helvetica 
tych kryteriów nie spełniała. 

PT55 – jak wówczas nazywał się projekt – mimo 
wielu pozytywnych reakcji (nawet na szczeblu 
rządowym) nie wszedł do użycia u pierwotne-
go klienta. «Antyteza Helvetiki» zrobiła jednak 
furorę jako komercyjny krój wypuszczony na 
rynek w 1991 roku. Font wymyślony specjalnie do 
brandingu znalazł swoją niszę i wiele firm, które 

ŁukASz dziedzic  
(ur. 1967) – polski 
projektant, jego kroje 
to m.in. FF Clan, FF Good 
czy FF Mach. Krój Lato 
można zobaczyć między 
innymi na obecnym 
wzorze polskich 
dowodów osobistych.
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Darmowa Fira Sans 
(na dole) stworzona 
przez Spiekermanna 
dla Mozilli (która 
wcześniej korzystała 
w identyfikacji wizualnej 
właśnie z FF Mety – na 
ilustracji u góry) w dużej 
mierze opiera się na jego 
wcześniejszym projekcie.



postanowiły odświeżyć swój wizerunek, użyło 
właśnie projektu Spiekermanna. Jeżeli lata 90. 
byłyby fontem, byłyby ff Metą.

Paradoksalnie powstała więc nowa moda i na-
wet jeśli ktoś nie wykorzystał tego konkretnego 
kroju, to wkrótce pojawiło się mnóstwo podobnych. 
Krajobraz brandingu zdominowały bezszeryfowe 
kroje humanistyczne – czyli takie, które nie wy-
wodziły się z dziewiętnastowiecznego Akzidenz 
Grotesku, a czerpały inspirację z tradycyjnego 
liternictwa, kaligrafii i klasycznej typografii (zob. 
Optima). Ich uniwersalny wygląd oraz dostępność 
w licznych odmianach sprawiają, że doskonale na-
dają się do tworzenia skomplikowanych systemów 
identyfikacji wizualnej.

W 2007 roku powstała  
FF Meta Serif i tym 
samym krój stał się 
superrodziną  
(zob. FF Scala).
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Autor: Jeffery Keedy
Premiera: 1991 (wtedy krój trafił na rynek, wcześniej 
korzystał z niego w swoich projektach sam Keedy)
Dystrybutor: Emigre

Gdzie go można zobaczyć:
Krój powstał jako osobisty projekt Keedy’ego, 
jednak niektórzy odważyli się go użyć w swoich 
pracach. Znajdziemy go m.in. w logo zespołu 
Prodigy, a także – co ciekawe – w identyfikacji 
graficznej marki aparatów natychmiastowych 
Instax (i trzeba zauważyć, że świetnie to współgra 
z wyglądem modelów takich jak Instax Mini).

KEEDY 
SANS,
CZYLI DIY

Zobacz też:
Dead History, 

Exocet, Lo-Res, 
Modula, Mrs Eaves  

i wiele innych 
krojów z wytwórni 

Emigre
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Jeden z najciekawszych teoretyków pisma, Gerrit 
Noordzij, przekonywał, że formę liter w najwięk-
szej mierze kształtuje narzędzie, przy pomocy 
którego ją tworzymy. Jego teoria świetnie się 
sprawdza w wypadku kaligrafii oraz tradycyjnej 
typografii, w znaczący sopsób naśladującej pi-
smo ręczne. Gdyby przystawić do niej większość 
fontów stworzonych przez najważniejszy dla cy-
frowego przełomu dom typograficzny Emigre, 
albo trzeba by ją było całkowicie odrzucić, albo 
nie uznawać tych krojów za pismo. 

Możemy też jednak poszerzyć zasadnicze 
założenie Noordzija – o odbiciu się narzędzia 

Popatrz na historię projektowania, weźmy na przykład 
kogoś takiego jak Theo van Doesburg. Miał określone 
poglądy i potrzebował określonego kroju, więc go sobie 
zaprojektował. Pomyślałem, że to supersprawa!

JeFFery Keedy (tłum. D. Żukowski)

jeFFery keedy  
(ur. 1957) – amerykański 
grafik i twórca krojów, 
jeden z najważniejszych 
współpracowników 
«Emigre».

gerrit noordzij 
(ur. 1931) – holenderski 
typograf, projektant, 
pisarz i teoretyk 
typografii. Autor m.in. 
Kreski. Teorii pisma 
(Kraków 2014).
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Instax vs. Polaroid 
Najpopularniejsza 
obecnie marka aparatów 
błyskawicznych Instax 
wykorzystuje w logotypie 
Keedy Sans. 

Warto porównać 
wygląd jej produktów 
z konkurencyjnym 
Polaroidem, który 
odwołuje się w dizajnie 
do modernistycznych 
wzorców (w logotypie 
wykorzystuje krój 
Frutiger). Co ciekawe, 
dzięki temu Polaroidy 
wyglądają retro i vintage. 
Żywe trupy modernizmu 
żerują na nostalgii za 
nowoczesnością, choć 
trudno im konkurować 
z bezpretensjonalną 
zabawą oferowaną przez 
Instaxy.
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w piśmie – i powiedzieć, że to właśnie w takich 
pismach jak Keedy Sans odbija się nowe pisarskie 
narzędzie – już nie pióro ani dłuto – ale komputer. 

Keedy, zgodnie z duchem tamtych czasów, deli-
katnie mówiąc, nie przepadał za modernistycznym 
projektowaniem (swój polemiczny artykuł zatytu-
łował Modernizm żywych trupów). Jednak inaczej 
niż w wypadku Spiekermanna oraz Majoora nie 
chodziło mu o likwidację błędów czy stworzenie 
doskonalszego pisma. Jego głównym celem była 
dekonstrukcja myślenia o dizajnie jako racjonal-
nym, obiektywnym i neutralnym procesie oraz 
podważenie mitu czytelności.

Bo gdy spojrzymy na jego krój pisma, to nie przy-
pomina on żadnego innego, a mimo to bez kłopotu 
potrafimy odczytać poszczególne słowa (choć ra-
czej nikt nie pokusiłby się o złamanie nim książki). 
To, że dzięki komputerom tworzenie pism stało 
się prostsze, szybsze i tańsze, pozwoliło młodym 
projektantom na eksperymenty, które wcześniej 
nie były możliwe. Jeżeli ktoś nie znalazł odpo-
wiedniego pisma, nic nie stało na przeszkodzie, 
żeby stworzył je samemu.

Konserwatywnie nastawieni miłośnicy typogra-
fii powiedzą, że większość z tych eksperymentów 
to porażki i aby stworzyć dobry krój, potrzeba wie-
dzy, umiejętności oraz lat praktyki; kroje w stylu 
Keedy Sans nadają się co najwyżej do reklamy, ale 

W 2011 roku Keedy Sans – 
podobnie jak FF Meta – 
trafił do nowojorskiego 
Museum of Modern 
Art. To dwie zupełnie 
różne polemiczne 
reakcje na dominację 
modernistycznej 
typografii.
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Eksperymentalne kroje 
Emigre. Widać w nich 
wyraźne eksperymenty 
z geometrią, co 
łączy je z próbami 
modernistów z początku 
dwudziestego wieku 
(zob. Futura).

Od góry: Keedy Sans, 
trzy kroje Zuzany 
Licko (Variex, Lo-res, 
Narly) oraz Backspacer, 
autorstwa Nancy Mazzei 
i Briana Kelly’ego. 



prawdziwa typografia zaczyna się przy łamaniu 
powieści Dostojewskiego… 

Łatwo zarzucić takim projektom brzydotę, ale 
celem projektowania nie zawsze musi być piękno. 
Czasem odbiorcę trzeba zaszokować (robocza nazwa 
Keedy Sans to Bondage) i zadziwić – Helvetica 
i Univers nam w tym nie pomogą. David Carson, 
jeden z najbardziej wpływowych projektantów lat 
80. i 90., powiedział: «Nie pomyl czytelności z ko-
munikowaniem». Modernizm w projektowaniu 
nigdy nie umarł, ale na szczęście dzięki takim pro-
wokatorom jak Keedy «żywe trupy» odrobinę ożyły. 

Dziś, żeby stworzyć własny krój pisma, po-
trzebujemy głównie komputera. Bez problemu 
znajdziemy też darmowe oprogramowanie, któ-
re nam w tym pomoże. Powstało już mnóstwo 
pięknych krojów, więc może warto spróbować 
własnych sił i stworzyć dla odmiany coś, co zmieni 
typografię? Jeffery’emu Keedy’emu się udało, więc 
do it yourself!

dAVid cArSon 
(ur. 1955) – amerykański 
projektant graficzny, 
znany ze swoich 
eksperymentów 
z typografią 
i projektowaniem 
layoutów. Dyrektor 
artystyczny czasopisma 
«Ray Gun» (zob. też Zapf 
Dingbats).



KAPITALIZM / NOWOCZESNOŚĆ  
NACJONALIZM / DEMOKRACJA 

KOLONIALIZM / REWOLUCJA / PŁEĆ

NIEBEZPIECZNE 
LITERY



Jan Tschichold nie był tylko 
heroldem nowoczesnej typografii. 
Wspólnie z innymi przedwojennymi 
modernistami wraz z typografią chciał 
zmienić cały świat. Rozpolitykowani 
projektanci kreślili śmiałe wizje 
przyszłości, które jednak rozpadały 
się w drobny mak w zderzeniu 
z prawdziwą i brutalną polityką.

Wojny i kryzysy, ale też 
okresy stabilności i wzrostu 
znajdują odbicie w rozwoju 
dwudziestowiecznej typografii. 
Niektóre kroje pisma trafiły na 
sztandary ruchów politycznych, 
inne – stały się wizualną 
reprezentacją władzy państwowej, 

biurokracji i urzędów. Wybór kroju, 
jak nigdy wcześniej, przestał być 
tylko decyzją estetyczną i pozornie 
neutralną. Zaczął nieść za sobą 
konsekwencje światopoglądowe 
i polityczne.

Pod koniec wieku z kolei 
wraz ze sprzeciwem wobec 
modernistycznych dogmatów 
pojawiło się też żądanie, by 
mówić o przemilczanych wątkach 
w typografii. Dlaczego wśród 
projektantów nie ma kobiet? 
Dlaczego rozmawiamy tylko 
o alfabecie łacińskim? Krój pisma 
mógł się stać odpowiedzią na te 
pytania.
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FUTURA,
CZYLI KAPITALIZM

Zobacz też:
Avant Garde, Avenir, 

Bauhaus (krój 
pisma), Century 

Gothic, Erbar, 
Eurostile, Gotham, 
Kabel, Komunikat, 

Universal

Autor: Paul Renner
Premiera: 1927
Dystrybutor: Bauer

Gdzie ją można zobaczyć:
Na okładce książki Wystrzegaj się Futury Douglasa 
Thomasa znajduje się lista najbardziej znanych 
marek wykorzystujących ten krój. Zacytuję jej 
początek: Ikea, Castorama, Louis Vuitton, Dolce & 
Gabbana, Calvin Klein, Nike…
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Reklama jest dźwignią handlu, a dźwignią re-
klamy jest niewątpliwie Futura. Na krój Paula 
Rennera niemal zawsze natkniemy się podczas 
wyprawy na zakupy  – niezależnie od tego, czy szy-
kujemy remont, uzupełniamy zapasy w dyskoncie 
czy odwiedzamy którąś ze stolic mody.

Wcale jednak nie miało tak być. Futurą za-
chwycają się graficy z całego świata, ponieważ 
to jeden z najdoskonalszych typograficznych pro-
jektów w dwudziestym wieku. Powstała pod-
czas modernistycznej gorączki w dwudziestoleciu 
międzywojennym, a jej korzeni należy doszuki-
wać się w awangardowej sztuce początku wieku. 

Czcionka na dziś i jutro!
Pierwsze hasło reklamowe Futury

W roku 1960, na sympozjum w Lurs w Górnej Prowansji, 
uznani typografowie ogłosili, że najlepsze lata Futura 
ma już za sobą, a jej stosowanie trąci anachronizmem.

KlAus detJen, autor książki Światy zewnętrzne. 

O projektowaniu okładek (tłum. P. Piszczatowski)

pAul renner 
(1878–1956) – niemiecki 
grafik i projektant krojów. 
Choć żaden z jego 
projektów nie zdobył 
takiej popularności jak 
Futura, to jego nazwisko 
znajduje się w każdej 
książce poświęconej 
historii typografii.
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Paulowi Rennerowi udało się idealnie wyważyć 
proporcje między konstrukcją opartą na geo-
metrycznych formach a tradycyjnym kształtem 
liter. W jego ojczyźnie, gdzie ciągle dominowały 
pisma gotyckie, Futura wyruszyła na front walki 
o nowoczesny alfabet i jeszcze nowocześniejsze 
społeczeństwo (zob. też Antykwa Półtawskiego).

Jej prawdziwa kariera rozpoczęła się jednak 
za oceanem. Pragmatycznych Amerykanów nie 
interesowały europejskie spory i dylematy, a ide-
ologiczną otoczkę modernizmu w najlepszym 
wypadku ignorowali (niektórzy ironizowali, na-
zywając napływające ze Starego Świata trendy 
«proletariacką» i «antykapitalistyczną» rewolucją). 
Przekonały ich przede wszystkim niezwykła pla-
styczność i czytelność Futury   – wkrótce niemal 
każda drukarnia w USA miała na wyposażeniu ten 
krój (lub jego klon, których powstało mnóstwo).

Pragmatyzm Amerykanów sięgnął tak daleko, 
że podczas ii wojny światowej mimo bojkotu 
niemieckich produktów za pomocą kroju Rennera 
drukowali wojskowe mapy i materiały propa-
gandowe.

Wkrótce potem rozpoczęła się zimna wojna 
i Futura, choć korzenie miała raczej lewicowe, na 
dobre zagościła po kapitalistycznej stronie bary-
kady. Nie tylko jako jedno z najpopularniejszych 
pism reklamowych i brandingowych, ale jako 

Futura to jeden 
z najczęściej 
klonowanych (czy też 
może plagiatowanych) 
krojów pism. Jej niektóre 
kopie to: Paneuropa 
(używana w Polsce), 
Spartan, Vogue, Tempo, 
Twentieth Century, 
Airport Type,  
Metro no. 2.

«Think small» to jedna 
z najsłynniejszych 
kampanii reklamowych 
wszechczasów. Jej twórcy 
do łamania tekstów 
wykorzystali oczywiście 
Futurę.
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Praca Barbary Kruger, 
dotycząca dostępu 
do aborcji, oraz logo 
marki Supreme. 



wizytówka amerykańskiego establishmentu. Do 
dziś na Księżycu znajduje się tabliczka z napisem 
złożonym krojem Rennera, którą zostawił tam 
Neil Armstrong podczas pierwszego księżycowego 
spaceru. Kapitalizm wygrał kosmiczny wyścig 
i towarzyszyła mu w tym Futura.

Krój na tyle zrósł się z konsumpcyjnym stylem 
życia proponowanym przez powojenny kapitalizm, 
że używano go również w różnych subwersywnych 
działaniach artystycznych, z czego najsłynniejsze 
stały się prace Barbary Kruger. Wykorzystywała 
ona w kolażach fragmenty reklam uzupełnione 
o hasła podważające konsumpcyjny model życia. 
Paradoksalnie charakterystyczne napisy złamane 
Futurą na czerwonym tle szybko przejęła marka 
Supreme, sprzedająca streetwearową odzież w ab-
surdalnie wysokich cenach. 

Kapitalizm poradził sobie z krytyczną wobec 
siebie sztuką równie brutalnie co ze Związkiem 
Radzieckim. Ostatecznie zwyciężył w zimnowojen-
nym pojedynku, a wraz z nim ciągle trwa globalna 
dominacja Futury. 

Obecnie na rynku 
dostępnych jest 
dwanaście cyfrowych 
wersji Futury, 
przygotowanych przez 
różne firmy.

Jeżeli font w nazwie 
wykorzystuje słowo 
«Futura», zarabiają też na 
tym spadkobiercy Paula 
Rennera.
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Autor: Jan Lewitt
Premiera: 1929
Dystrybutor: Odlewnia czcionek J. Idźkowskiego 

Gdzie go można zobaczyć:
Krój znajdziemy przede wszystkim na izraelskich 
ulicach. 

CHAIM,
CZYLI NOWOCZESNOŚĆ

Zobacz też:
Antykwa 

Półtawskiego, 
Futura
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Nieprzypadkowo najważniejsza dwudziestowiecz-
na książka o projektowaniu nazywa się Nowa ty-
pografia. Choć drukarstwo od początku napędzało 
przemiany społeczne i ekonomiczne w Europie, to 
mniej więcej w połowie dziewiętnastego wieku 
dostało zadyszki. Świat wraz z rewolucją przemy-
słową poszedł do przodu, a projektowanie typogra-
ficzne zatrzymało się gdzieś pół wieku wcześniej.

Pojawiły się co prawda nowe rozwiązania tech-
nologiczne, które sprawiły, że druk stał się szyb-
szy i tańszy, jednak znacznie spadła jego jakość. 
Rozdźwięk między zmieniającą się rzeczywisto-
ścią a brzydką i chaotyczną typografią sprawił, że 

Nowa idea eksploduje na gruncie starych form; w sto-
sunku do starych form jest ona tak rewolucyjna, że nie 
może się w nich zmieścić. Wówczas następuje walka 
między dwoma przeciwieństwami, a dawna forma musi 
zostać przełamana. Nowa idea musi otrzymać dla siebie 
odpowiedni kształt. 

HenryK berlewi, cyt. za: A. Szydłowska,  

M. Misiak, Paneuropa, Kometa, Hel

jAn lewitt 
 (1907–1991) – polsko- 

-brytyjski grafik, znany 
z wieloletniej współpracy 
z Jerzym Himem. 
W czasie ii wojny 
światowej pracował 
dla brytyjskiego 
Ministerstwa Informacji 
i projektował liczne 
plakaty propagandowe. 

Henryk berlewi 
 (1894–1967) – jeden 
z najważniejszych 
polskich (pochodzenia 
żydowskiego) artystów 
awangardowych 
w dwudziestoleciu 
międzywojennym.
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młodzi projektanci rozpoczęli pościg za nowoczes-
ną formą pisma. W Niemczech wiązało się to też 
z dyskusją na temat rezygnacji z używania pism 
gotyckich (zob. Antykwa Półtawskiego).

Z takich pobudek powstała Futura Paula Ren-
nera. Typografowie uznali, że najlepiej ducha 
czasów odda krój oparty na prostych, geome-
trycznych formach, które pozbawią litery kali-
graficznego dziedzictwa oraz nadadzą im «obiek-
tywny», techniczny charakter lepiej wyrażający 
ideę postępu. 

Zaledwie dwa lata po premierze Futury w War-
szawie w odlewni Jana Idźkowskiego pojawiła się 

W 1978 roku izraelski 
grafik David Tartakover 
zaprojektował logotyp 
dla lewicowego ruchu 
społecznego Pokój Teraz. 
Wykorzystał w nim dwa 
kroje pisma. Pierwsze, 
Koren, nawiązuje do 
tradycyjnego biblijnego 
alfabetu hebrajskiego, 
drugim jest Chaim. 
W ten sposób chciał 
pokazać dwa oblicza 
współczesnego Izraela.



czcionka Chaim. Podobnie jak projekt Rennera 
opierała się na geometrycznych figurach (jednak 
bez koła), ale była krojem hebrajskim. Stworzył 
ją zaledwie dwudziestodwuletni grafik samouk 
Jan Lewitt.

O ile możemy traktować Futurę jako kolejny 
etap ewolucji pisma łacińskiego, o tyle Chaim 
był zmianą gwałtowną i radykalną. Typografia 
hebrajska od wieków stała w martwym punkcie, 
a tymczasem społeczność żydowska od końca 
dziewiętnastego wieku w związku z rozwojem 
ruchu syjonistycznego przeobrażała się bardzo 
szybko. Z powrotem zaczęto używać języka he-
brajskiego, który wcześniej zastrzeżony był tylko 
dla sytuacji religijnych. W związku z tym alfa-
bet hebrajski miał w sobie coś ze sfery sacrum. 
Postępowe i świeckie społeczeństwo żydowskie 
potrzebowało nowoczesnego pisma.

W przeciwieństwie do Futury Chaim nie miał 
poważnej konkurencji. Bardzo szybko trafił do Pa-
lestyny, gdzie zdobył wielką popularność i do dziś 
dominuje w wizualnym krajobrazie Izraela. Sta-
nowi też punkt odniesienia dla innych współcze-
snych pism hebrajskich. Jak widać – w typografii 
nowoczesność nieprędko się starzeje. Zwłaszcza 
gdy wyrazimy ją za pomocą geometrii.
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ANTYKWA 
PÓŁTAWSKIEGO,
CZYLI NACJONALIZM

Autor: Adam Półtawski
Premiera: 1931
Dystrybutor: Odlewnia czcionek J. Idźkowskiego 

Gdzie ją można zobaczyć:
Antykwę Półtawskiego można zobaczyć w licznych 
książkach i akcydensach z dwudziestolecia 
międzywojennego i PRl.

Zobacz też:
Apolonia, Brygada, 

Danova, Lazarus, 
Nowy Karakter 

Polski
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W 1934 roku Adolf Hitler, świeżo wybrany kanc-
lerz Rzeszy Niemieckiej, wygłosił w Reichstagu 
przemówienie. Nie pierwsze i nie ostatnie, ale 
chyba jedyne, w którym zabrał głos na temat typo-
grafii. Choć powszechnie kojarzymy nazistowskie 
Niemcy z gotyckimi krojami pisma, to wówczas 
przywódca NSdAP zachęcał do rezygnacji z ich 
używania.

Hitler odniósł się do trwającego od wielu lat 
sporu w Niemczech o to, jakim alfabetem należy 
zapisywać tamtejszy język: sięgającą średniowie-
cza niemiecką frakturą czy znaną z innych euro-
pejskich krajów humanistyczną antykwą. Wraz 

ANTYKWA 
PÓŁTAWSKIEGO,
CZYLI NACJONALIZM

Dobrze by było, żeby przyszedł czas, żebyśmy się prze-
świadczyli, że ani francuski, ani niemiecki druk do na-
szego polskiego języka nie są stosowne, że dla polskiego 
języka wcale własnych potrzeba druków.

JoAcHim lelewel, dziewiętnastowieczny 

historyk, bibliofil i działacz polityczny

W rezultacie Półtawski wymyślił problem projektowy, 
a następnie go rozwiązał. Mówiąc inaczej, stworzył funk-
cjonalne uzasadnienie dla potrzeby symbolicznej.

AgAtA szydłowsKA

AgAtA SzydŁowSkA 
(ur. 1983) – polska 
historyczka i krytyczka 
dizajnu. Autorka wielu 
publikacji poświęconych 
typografii.
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z rozwojem ruchów nacjonalistycznych kwestia 
pisma stała się sprawą wagi państwowej.

Te zagadnienia nie ominęły też Polski. W Niem-
czech chodziło przede wszystkim o konflikt mię-
dzy modernizacją a tradycją oraz rywalizację 
z Francją. W naszym kraju własny krój pisma 
miał pomóc w walce o niepodległość i pozbyciu 
się kulturowych wpływów zaborców. Od początku 
dwudziestego wieku na łamach prasy specjali-
stycznej toczyły się dyskusje, jak miałaby wyglą-
dać narodowa czcionka. U naszych zachodnich 
sąsiadów dominacja fraktury wynikała z histo-
rii, u nas musieliśmy znaleźć inne rozwiązanie, 

FrAkturA – jeden 
z rodzajów pisma 
gotyckiego, zwany 
niekiedy pismem 
niemieckim.
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ponieważ w dawnym polskim drukarstwie naj-
częściej korzystano ze szwabachy, czyli również 
pisma gotyckiego. Byłby to strzał w stopę ozna-
czający akceptację niemieckich wpływów.

Wyzwanie podjął Adam Półtawski, znany cho-
ciażby jako autor szaty graficznej młodopolskiego 
czasopisma literackiego «Chimera» oraz projek-
tant banknotów z pierwszych lat niepodległości. 
Jego pomysł wykorzystywał znane w typografii 
zjawisko – tekst złamany tym samym krojem 
pisma, ale w innym języku, wygląda zupełnie 
inaczej. Dzieje się tak dlatego, że każdy język ma 
pewne cechy charakterystyczne: średnią długość 
słów, częstotliwość występowania danych liter, nie-
spotykane w innych językach połączenia liter 
i sylab czy specjalne znaki diakrytyczne.

Według Półtawskiego zachodnie antykwy nie 
sprawdzały się u nas ze względu na często powta-
rzające się w polskich wyrazach sekwencje liter 
o skośnych kreskach, takich jak «k», «y» czy «z», 
które tworzyły w kolumnie tekstu liczne białe 
plamy. Dlatego jego krój zamiast ostrych skosów 

Charakterystyczny 
wygląd tekstu 
złamanego w języku 
polskim zainspirował 
Wayne’a Coyne’a z zespołu 
The Flaming Lips do 
nagrania płyty Oczy 
mlody. Coyne znalazł 
w antykwariacie polską 
książkę i zachwycił się 
wyglądem polskich słów. 
Na ilustracji typografia 
z okładki albumu.
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Pierwsze zdania Cierpień 
młodego Wertera po 
polsku (tłum.  
F. Mirandola), niemiecku 
i angielsku (tłum.  
R.D. Boylan). Wszystkie 
złamano tym samym 
krojem (Minion Pro), ale 
każdy akapit sprawia 
inne optyczne wrażenie.
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ma nietypowe zaokrąglone formy, które kojarzą 
się także z secesyjnym wzornictwem. 

 Antykwa Półtawskiego wzbudziła zachwyt 
współczesnych, jednak z perspektywy czasu wi-
dzimy, że nie rozwiązała typograficznych proble-
mów z polszczyzną. Zdobyła dużą popularność 
w dwudziestoleciu i korzystano z niej także po 
wojnie, jednak ze względu na dużą ozdobność 
nie nadawała się do użycia w dłuższych tekstach. 
Wbrew założeniu autora okazała się po prostu 
niepraktyczna, choć do dziś określa się ją mianem 
polskiego kroju narodowego.

Podobnie zresztą było w Niemczech. We wspo-
mnianym przemówieniu Hitler stwierdzał, że 
antykwa jest bardziej praktyczna i nowoczesna. 
Propaganda nazistowska jednak wyżej od aspektu 
modernizacyjnego ceniła konserwatywny skład-
nik ideologii, stąd późniejsza dominacja gotyku. 
W 1941 roku ze względu na problemy komuni-
kacyjne w okupowanej Europie (pismo gotyckie 
poza terenami Rzeszy było nieczytelne) nakazano 
jednak posługiwać się antykwą, a pisma gotyckie 
nazwano «żydowską szwabachą».

Charakterystyczne litery 
Antykwy Półtawskiego.
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SzwAbAcHA – jeden 
z rodzajów pisma 
gotyckiego, często 
stosowany we wczesnym 
polskim drukarstwie.
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Na ilustracji przykład 
druku z szesnastego 
wieku złamanego 
właśnie szwabachą. 
Warto zwrócić uwagę 
na fakt, że ze szwabachy 
korzystano do łamania 
tekstu głównego, zaś do 
wyróżnień wykorzystano 
antykwę i kursywę.
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TIMES NEW 
ROMAN,
CZYLI DEMOKRACJA

Autor: Stanley Morison
Premiera: 1932
Dystrybutor: Monotype

Gdzie go można zobaczyć:
W pracach dyplomowych, pismach urzędowych, 
ogłoszeniach – Times to niewidzialny kod wizualny 
dla państwa i jego instytucji. Często łamie się nim 
książki naukowe, gdyż oferuje szeroki wachlarz 
znaków (na przykład symboli matematycznych). 
Rzadko stosuje się go jako pismo tytułowe albo 
reklamowe, choć wykorzystywała go w latach 
60. na przykład Coca-Cola (z0b. s. 83). Pojawia się 
też w napisach początkowych filmu Pulp Fiction 
Quentina Tarantino, gdzie za jego pomocą stylizuje 
się tekst na słownikową definicję.

Zobacz też:
Liberation Serif, 

STiX
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Każdy, kto ma przyjemność pisać pracę dyplo-
mową, przechodzi szybki kurs typografii. Times 
New Roman, stopień pisma – 12, interlinia – 1,5, 
wyrównanie do obu stron marginesu, koniecz-
nie bez dzielenia wyrazów. Tak sformatowany 
tekst na kartce A4 stał się typograficznym wzor-
cem z Sèvres i w związku z tym spotykamy go 
w urzędach, szkołach, ogłoszeniach od spółdzielni 
mieszkaniowej itd. Wszędzie tam, gdzie ktoś ma 
dostęp do komputera i drukarki.

Choć trudno tego wzorca bronić (można co naj-
wyżej argumentować, że nie jest to najgorsza moż-
liwa kombinacja), to jego istnienie dowodzi ważnej 

Wybór Timesa to nie wybór, to brak wyboru.
mAttHew buttericK, autor Typography for Lawyers

Żeby nowy krój pisma odniósł sukces, musi być tak dobry, 
żeby tylko nieliczni dostrzegli, że jest nowy.

stAnley morison

StAnley MoriSon 
(1889–1967) – angielski 
projektant krojów 
i działacz typograficzny, 
wieloletni doradca 
firmy Monotype, był 
jedną z najważniejszych 
postaci w anglosaskiej 
typografii.
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Gdyby ta książka była 
złamana według zasad, 
które proponuje się na 
uczelniach i w urzędach, 
wyglądałaby mniej więcej 
tak jak na ilustracji.

Jednym z największych 
problemów jest justowanie 
(wyrównywanie tekstu 
do obu krawędzi), 
jednak bez domyślnie 
włączonej opcji dzielenia 
wyrazów oraz dostępu 
do innych parametrów 
mikrotypograficznych. 
Skutkuje to ogromnymi 
dziurami w tekście, które 
utrudniają płynną lekturę. 
Dużo efektywniejsze 
jest łamanie tekstu 
w tzw. chorągiewkę, 
czyli z wyrównaniem 
tylko do lewej krawędzi 
i «poszarpaną» prawą 
stroną. Choć przeczy 
to ergonomii czytania, 
a wiele autorytetów 
typograficznych 
przekonywało do 
stosowania chorągiewki, 
to wielu osobom ciągle 
tekst niewyjustowany 
wydaje się nieelegancki 
i nieprofesjonalny.
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zmiany, która dokonała się pod koniec dwudzie-
stego wieku. Dziś prawie każdy jest typografem.

Gdy zaczynałem studia, usłyszałem z ust jed-
nego z wykładowców seksistowski i klasistowski 
komentarz: «Word to program dla sekretarek». 
Gdy je kończyłem, jeden z większych specjalistów 
od spraw typograficznych w Polsce powiedział: 
«Word to potężne narzędzie». I to temu drugiemu 
stwierdzeniu trzeba przyznać rację. Dostęp do pa-
kietu biurowego Office daje nam możliwości, jakich 
drukarze, graficy i artyści nie mieli przez wieki.

Niektórzy nad tą zmianą ubolewają i wskazują, 
że wraz z powszechnym dostępem do cyfrowych 
narzędzi upada typografia. Że nie przestrzega się 
reguł i ignoruje tradycję. Dlatego właśnie powstają 
takie bezsensowne przepisy na to, jak powinien 
wyglądać dobrze sformatowany dokument. Za-
miast edukacji i argumentów – proste reguły, któ-
re wymagają bezmyślnych kliknięć. A prawdziwa 
wiedza typograficzna pozostaje zarezerwowana 
dla nielicznych wybrańców.

Inni dostrzegają, że dzięki cyfrowemu przełomo-
wi w projektowaniu można wyzwolić niesamowite 
pokłady kreatywności. I choć w wielu wypadkach 
spotykamy typografię pod jakimś względem nie-
udaną, to niekoniecznie jest ona bezwartościowa. 

Za dobry przykład może służyć zjawisko typo-
polo, czyli fenomen amatorskich reklam i szyldów, 

Times New Roman 
powstał jako pismo 
dla angielskiego 
konserwatywnego 
dziennika «The 
Times». Z jego 
uwspółcześnionych 
wersji gazeta korzysta 
do dziś (obecnie Times 
Modern, za którego 
odpowiada Neville 
Brody).    

neVille brody 
(ur. 1957) – angielski 
typograf i projektant 
graficzny, znany m.in. ze 
współpracy z licznymi 
grupami muzycznymi.



które pojawiły w Polsce w latach 90. wraz z po-
wszechnym dostępem do komputerów. Począt-
kowo typopolo było obiektem kpin i synonimem 
złego smaku, z czasem jednak coraz więcej profe-
sjonalnych grafików inspirowało się tą estetyką. 
Dostrzeżono jej kulturowe znaczenie i wyjątkowy 
polski kontekst.

W demokracji chodzi w dużej mierze o wybór. 
Nigdy nie mieliśmy do dyspozycji tylu krojów 
pisma co dziś. Wykorzystajmy to, a Timesa zo-
stawmy na sytuacje, kiedy naprawdę będzie nam 
potrzebny. 

W 2019 roku 
w Virginia Tech w usA 
przeprowadzono 
badania dotyczące 
postrzegania krojów 
pism przez pryzmat 
politycznych doktryn. 
Naukowcy jednym 
z obiektów badań 
uczynili Timesa, jako 
typowy krój szeryfowy. 
Według wyników 
postrzega się go jako 
bardzo konserwatywny.
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UNIFIED 
ARABIC,
CZYLI KOLONIALIZM

Autor: Nasri Khattar
Premiera: 1957
Dystrybutor: IBM

Gdzie go można zobaczyć:
Unified Arabic nie wszedł do powszechnego użycia. 
Khattar wydrukował za jego pomocą m.in. książkę 
dla dzieci Shouf Baba Shouf, która służyła do nauki 
pisania.

Zobacz też:
Chaim, Noto 

(zlecona przez 
Google’a open 

source’owa 
superrodzina 

krojów obsługująca 
dziewięćdziesiąt 

trzy skrypty), 
Yakout (inny 
arabski krój 

z okresu 
dekolonizacji 

autorstwa Nahiba 
Jaroudiego) 
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W większości wypadków, jeśli ktoś mówi lub pisze 
o typografii, ma tak naprawdę na myśli typogra-
fię łacińską. Choć alfabetem wywodzącym się ze 
starożytnego Rzymu posługuje się obecnie około 
siedemdziesięciu procent światowej populacji, to 
reszta (czyli ponad dwa miliardy ludzi!) korzy-
sta z innych systemów pisma (zwanych niekiedy 
w typografii skryptami). Do dziś stosuje się wobec 
nich zbiorcze określenie «niełacińske», które jasno 
stawia sprawę: najważniejsza jest łacinka, a cała 
reszta to jej mniej istotni krewni.

Ten typograficzny europocentryzm można pró-
bować tłumaczyć historią. To przecież w 1455 roku 

Trzeźwa analiza arabskiego i łacińskiego systemu pisma 
łatwo dowodzi, że przewaga tego drugiego nie wynika 
z jego wyższości jako alfabetu, ale raczej z jego «druko-
walności».

nAsri KHAttAr

W innych dziedzinach język i terminologia dostosowały 
się do środowiska globalnej wioski, w czym odzwierciedla 
się postęp, który społeczeństwo zrobiło w kilku ostat-
nich dekadach. (…) Tylko typografia ciągle pozostaje bez-
wstydnie stronnicza w stosunku do zachodniej cywilizacji.

peter bil’AK

nASri kHAttAr 
(1911–1988) – libański 
architekt i projektant.

peter bil’Ak  
(ur. 1973) – słowacki 
projektant graficzny, 
wykładowca i twórca 
krojów pism, takich jak 
FF Eureka, Fedra i Greta.
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moguncki złotnik Johannes Gutenberg wydał 
Biblię i rozpoczął wielką karierę metalowych czcio-
nek. Problem w tym, że drukarnia Gutenberga 
wcale nie była pierwsza – w Chinach z ruchomych 
czcionek korzystano już od jedenastego wieku. Ten 
punkt widzenia wynika więc raczej z wielowieko-
wej europejskiej dominacji kulturowej i ekono-
micznej, która zaczęła się w czasach kolonizacji.

Zachód interesował się innymi skryptami, o ile 
mógł na nich zarobić. Na przykład od początku 
dwudziestego wieku firma Linotype eksportowa-
ła do krajów arabskich i Indii swoje maszyny do-
stosowane do tamtejszych skryptów. Każde z tych 
pism miało jednak za sobą wielowiekową tradycję, 
dlatego prawdziwe przebudzenie nastąpiło po 
ii wojnie światowej wraz z procesem dekolonizacji.

W wypadku pisma arabskiego już w 1945 roku 
Akademia w Kairze ogłosiła konkurs na projekt 
jego modernizacji i uproszczenia, tak aby stało się 
łatwiejsze do nauczenia i dostosowane do druku.

Choć ostatecznie nie udało się wybrać jednego 
panarabskiego rozwiązania, to niektóre ze zgło-
szeń zasługują na szczególną uwagę. Na przykład 
krój Unified Arabic stworzony przez Nasriego 
Khattara, libańskiego architekta i projektanta. 
Khattarowi przyświecało poczucie misji – dzięki 
nowemu pismu chciał walczyć z analfabetyzmem 
w krajach arabskich. Ograniczył liczbę znaków, 

W 1986 roku Nasri 
Khattar był nominowany 
do Pokojowej Nagrody 
Nobla za swoją pracę na 
rzecz projektu  
Unified Arabic.
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W 2013 roku pojawiła się cyfrowa wersja kroju – uA Neo – za którą 
odpowiedzialne jest studio 29lt.
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co uprościło druk, a także sprawiło, że można 
było Unified Arabic wykorzystać w maszynach 
do pisania.

Projekt Khattara napotkał jednak wiele prze-
szkód. Po pierwsze, dla wielu Arabów jego pro-
pozycja szła za daleko i pozbawiła ich pismo 
tradycyjnego kaligraficznego charakteru, zbyt 
upodabniając je do praktycznego i ekonomicznego 

Font Tzimmes Michała 
Jarocińskiego, którym 
złamano tekst główny 
tej książki, to przykład 
fontu multiskryptowego. 
Oprócz alfabetu 
łacińskiego posiada on 
też znaki cyrylicy.

Fragment Zbrodni i kary 
Fiodora Dostojewskiego 
w anonimowym 
tłumaczeniu (Warszawa 
1928).



Obecnie dla typografii 
multiskryptowej 
niezwykle ważny jest 
standard Unicode, 
za pomocą którego 
kodujemy znaki do 
postaci cyfrowej. 
Według Script Encoding 
Initiative (jednostki 
badawczej Uniwersytetu 
w Berkeley) ciągle ponad 
sto pism znajduje się 
poza tym systemem.

pisma łacińskiego (Unified Arabic można więc 
także postrzegać jako działalność kolonizacyjną). 
Po drugie zaś, za sprawą rozwoju nowych tech-
nologii druku ograniczenia, z którymi Khattar 
walczył, znikły. Dzięki m.in. cyfrowej rewolucji 
arabska typografia mogła się rozwinąć na dobre. 
Porażka Unified Arabic oznaczała więc jednocześ–
nie spełnienie życiowej misji Khattara.

Dziś na szczęście, dzięki typografii multiskryp-
towej (zob. też ff Scala), zagadnienia «niełaciń-
skich» pism stały się kluczowe. Powstały domy 
typograficzne specjalizujące się w tego typu pro-
jektach, pracują w nich międzynarodowe zespo-
ły. Praktyka wyprzedza teorię – mamy świetne 
pisma, teraz wystarczy na nowo napisać historię 
typografii.
Ciekawostka:
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SOLIDARYCA,
CZYLI REWOLUCJA

Autor: Jerzy Janiszewski
Premiera: 1980

Gdzie ją można zobaczyć?
W latach 80. Solidaryca zdobyła tak dużą 
popularność, że podczas wyborów w 1989 roku 
podrabiano ją nawet na plakatach zachęcających do 
głosowania na PZPR. Po 1989 roku wykorzystywano 
ją bardzo często w różnych kontekstach, często 
w sprzeciwie wobec konserwatywnej narracji, 
z którą zaczęto utożsamiać «Solidarność».
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Dwudziestowieczna typografia przeszła kilka 
rewolucji. Niektóre wynikały z przemian tech-
nologicznych, inne z chęci dokonania estetyczne-
go przełomu. Nigdy wcześniej jednak typografia 
tak mocno nie związała się z polityką. Zaciągnię-
to ją do walki na wielu frontach: o wyzwolenie, 
o niepodległość, o modernizację, o postęp, o do-
minację. Problem w tym, że zawsze ostatecznie 
to, co wymyślali politycy i ideolodzy, przegrywało 
z typograficznym pragmatyzmem (zob. Antykwa 
Półtawskiego, Chaim, Futura, Unified Arabic).

Rewolucja to też domena ludzi młodych, dlatego 
jeden z najlepszych przykładów sprzężenia walki 

SOLIDARYCA,
CZYLI REWOLUCJA Znak «Solidarności» jest projektem Jerzego Janiszew-

skiego, Solidaryca – dziełem wspólnotowym wielu ano-
nimowych osób.

Agata Szydłowska i Marian Misiak

jerzy jAniSzewSki 
(ur. 1952) – polski grafik 
i działacz opozycji w prl. 
Emigrował w trakcie 
stanu wojennego 
i założył własne studio 
projektowe w Hiszpanii. 

AgAtA SzydŁowSkA, 
zob. Antykwa 
Półtawskiego.

MAriAn MiSiAk 
(ur. 1982) – projektant 
i krytyk dizajnu. 
Sam o sobie mówi: 
«typoaktywista». 
Współautor (wraz 
z Agatą Szydłowską) 
książki Paneuropa, 
Kometa, Hel, poświęconej 
polskim krojom pisma.
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politycznej z typografią wyszedł spod ręki zale-
dwie dwudziestosiedmioletniego Jerzego Jani-
szewskiego, który w 1980 roku zaprojektował znak 
graficzny Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego «Solidarność». Co złożyło się na suk-
ces projektu Janiszewskiego? Po pierwsze, jego 
znak doskonale oddawał początkową ideę stojącą 
za «Solidarnością» – jedności i wspólnej walki. Po 
drugie zaś – i co może ważniejsze – jego prosta 
forma, którą każdy, kto chciał zgłosić akces do so-
lidarnościowej rewolucji, mógł łatwo naśladować.

Technicznie bowiem Solidaryca nie jest do koń-
ca krojem pisma, jednak dzięki temu do jej odtwo-
rzenia i przetworzenia nie jest potrzebny żaden 
specjalistyczny sprzęt – w najprostszym wypadku 
wystarczy kartka papieru i flamaster. Stykające się 
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ze sobą, ręcznie zapisane wielkie litery, przypomi-
nające maszerujących ludzi, i wyłaniająca się nad 
nimi flaga (lub inny symbol) sprawią, że od razu 
będziemy wiedzieli, z czym mamy do czynienia. 
Niepotrzebny jest nawet czerwony kolor.

Choć Janiszewski o swoim znaku myślał w ka-
tegoriach logotypu, który ma bardzo określoną for-
mę (dziś zapewne wyposażyłby Solidarycę w księ-
gę znaku), to właśnie te luźne, demokratyczne 
i rewolucyjne zasady zapewniły jego projektowi 
sukces i sprawiły, że zdobył taką popularność na 
całym świecie. Mało kto pamięta Janiszewskiego 
jako twórcę pierwotnego projektu, jednak sam 
znak i jego mutacje rozpoznawane są nie tylko 
w Polsce. Nawet jeśli ktoś korzysta z Solidarycy 
w zupełnie innych kontekstach.

Dziś marki zrobiłyby wszystko, żeby mieć taki 
znak. Latami, co prawda, dominowało podejście, że 
logo to świętość i jego przekształcenia nie wcho-
dzą w grę. Jednak na przykład najpopularniejsza 
wyszukiwarka internetowa bardzo swobodnie 
podchodzi do swojej identyfikacji i niemal każ-
dego dnia zobaczymy nową wariację na jej temat 
w formie Google Doodle.

Podobny efekt próbują też osiągnąć politycy. 
W 2016 roku sztab Hillary Clinton przygotował 
znak dla jej kampanii prezydenckiej wykorzystu-
jący kształt litery H i strzałki w prawo. Proste logo 

Wokół znaku 
«Solidarności» toczą 
się liczne spory. 
W 2016 roku złożono 
zawiadomienie do 
prokuratury w związku 
z wykorzystaniem 
tego znaku podczas 
Ogólnopolskiego 
Strajku Kobiet. Na 
oficjalnej stronie nszz 
«Solidarność» widnieje 
informacja, że zarówno 
nazwa, jak i znak 
związku podlegają 
ochronie prawnej. 

Logo kampanii  
Hillary Clinton.
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w założeniu miało pozwolić na tworzenie licznych 
wariacji i być łatwe do reprodukcji dla wyborców 
kandydatki. Mało kto już jednak o nim pamięta, 
a nowym prezydentem został Donald Trump. 
Typografia nie wywoła rewolucji, zwłaszcza gdy 
wymyślą ją projektanci z nowojorskich agencji 
reklamowych.

Na ilustracji okładka 
czasopisma «Replika» 
o tematyce lgbt.
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Autorka: Zuzana Licko
Premiera: 1996
Dystrybutor: Emigre

Gdzie ją można zobaczyć:
Mrs Eaves można spotkać m.in. w logo WordPressa, 
najpopularniejszego obecnie systemu zarządzania 
treścią w internecie, firmy producenckiej Mandate 
Pictures czy na okładkach najnowszej serii książek 
Pocket Penguins.

MRS 
EAVES,
CZYLI PŁEĆ

Zobacz też:
Polskie projektantki 
krojów z okresu PRl: 
Małgorzata Budyta, 
Maria Eska, Helena 

Nowak-Mroczek; 
typequality.com (baza 

krojów   
zaprojektowanych 

przez kobiety); 
współczesne polskie 

projektantki pism: 
Joanna Angulska, 

Ludka Biniek, Beata 
Kurek, Zuzanna 

Rogatty, Kaja 
Słojewska, Ania 

Wieluńska
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Tylko jeden z dwudziestu opisanych w tej książce 
krojów pisma zaprojektowała kobieta. Od czasów 
Gutenberga aż do premiery Mrs Eaves Zuzany 
Licko, pochodzącej z Czechosłowacji amerykań-
skiej projektantki i współtwórczyni Emigre (zob. 
Keedy Sans), typografia była opowieścią mężczyzn.

Nie dlatego, że typografią zajmowali się tylko 
mężczyźni. Sięgając chociażby do historii polskie-
go drukarstwa, znajdziemy przykłady, kiedy żony 
przejmowały warsztat po zmarłych mężach i z po-
wodzeniem prowadziły go dalej. Taką ważną rolę 
odegrała m.in. Barbara, wdowa po Hieronimie 

Szkoły muszą włączyć w swój program nowe historie. 
Może przestańmy ciągle rozmawiać o klasycznych krojach: 
Helvetica, Times, Garamond, Futura, Gill Sans, Baskervil-
le… Wszystkie zaprojektowane przez mężczyzn. Uczyńmy 
edukację równiejszą i nowocześniejszą. 

Kim Ihre, twórczyni projektu Typequality 

zuzAnA licko  
(ur. 1961) – amerykańska 
projektantka 
pochodzenia 
słowackiego. 
Współtwórczyni 
magazynu «Emigre» 
i domu typograficznego 
o tej samej nazwie.
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Wietorze – po jego śmierci kontynuowała pracę 
w oficynie, która z czasem stała się jedną z naj-
bardziej znamienitych drukarni w renesansowej 
Polsce. Kobiety w historii typografii pozostawały 
po prostu niedostrzegane.

Podobna opowieść zainspirowała Licko do pra-
cy nad jej pierwszym krojem pisma, który nie był 
szalonym postmodernistycznym eksperymen-
tem, typowym dla Emigre. Mrs Eaves powstała 
jako jedna z wielu digitalizacji słynnej czcionki 
Johna Baskerville’a, siedemnastowiecznego an-
gielskiego drukarza. Choć większość cyfrowych 
Baskerville’ów służy jako kroje tekstowe, Licko 
postanowiła uwypuklić ozdobny charakter pro-
jektu. Sama komentowała, że to tradycyjny krój 
z lekkim, współczesnym twistem, który doskonale 
sprawdzi się do łamania poezji, nagłówków i ele-
ganckich ogłoszeń.

Jednak to nie tylko zawiłości typograficzne spra-
wiły, że Mrs Eaves to krój wyjątkowy. Przyczyniła 
się do tego zbudowana wokół niego narracja ma-
jąca wydobyć z zapomnienia wkład kobiet w ty-
pografię. Nazwa fontu Zuzany Licko nie pocho-
dzi od nazwiska drukarza, którego czcionka była 
podstawą projektu, ale od nazwiska Sarah Eaves. 
Zatrudniona początkowo jako pomoc domowa 
Baskerville’a, ostatecznie stała się jego prawą ręką 
w warsztacie typograficznym… a w międzyczasie 

Prowadzoną 
przez wdowę 
lwowską drukarnię 
z osiemnastego wieku 
opisała Olga Tokarczuk 
w Księgach Jakubowych.
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Na ilustracji dwie cyfrowe interpretacje kroju Baskerville’a. U góry Mrs Eaves, 
niżej Baskerville z domu typograficznego uRW.



kochanką i żoną (po tajemniczej śmierci jej pierw-
szego męża, który wcześniej opuścił ją i pięcioro 
ich dzieci).

Licko stała się więc pierwszą kobietą, która tra-
fiła do typograficznej pierwszej ligi i która o bran-
żowych nierównościach zaczęła głośno mówić. 

Początek dwudziestego pierwszego wieku poka-
zał, że projektantki krojów są równie utalentowane 
co ich koledzy, jednak dysproporcje ciągle istnieją. 
Jak zauważyła Madeleine Morley, w 2015 roku pod-
czas trzech dużych typograficznych konferencji 
wystąpiło stu trzydziestu jeden prelegentów oraz 
tylko trzydzieści osiem prelegentek. Mrs Eaves 
przetarła szlak, ale przed branżą ciągle dużo pracy. 
Na szczęście, projektanci coraz częściej zauważają, 
że kroje pisma mają płeć.
Ciekawostka:

Mr Eaves Sans to 
bezszeryfowy kompan 
dla Mrs Eaves, który 
powstał w 2009 roku. 
Licko jednak bardzo 
luźno podeszła do 
podobieństwa obu 
krojów. Warto zwrócić 
uwagę chociażby na 
zupełnie różny wygląd 
«a» (zob. też FF Scala).



Na ilustracji dwa 
współczesne kroje 
stworzone przez polskie 
projektantki. U góry: 
Geller autorstwa Ludki 
Biniek, niżej Lazarus Ani 
Wieluńskiej.

Lazarus to nowoczesna 
interpretacja Nowego 
Karakteru Polskiego, 
pierwszej polskiej 
czcionki, którą stworzył 
Jan Januszowski.



PIĘKNO / PRZESTRZEŃ   
EMIGRACJA / PORAŻKA / RECYKLING  

ŻART / EMOCJE 

TYPOGRAFIA 
NA CO DZIEŃ



Nigdy nie jest za wcześnie, by porozmawiać 
ze swoim dzieckiem o typografii.

EllEn luPTOn

Dziś żyjemy w świecie na 
wskroś typograficznym. Nie 
ma dnia, żebyśmy nie mieli 
kontaktu z gazetami, szyldami 
czy internetowymi informacjami. 
Wszyscy, którzy pracują w biurach, 
podejmują typograficzne decyzje, 
choć nie zawsze zdają sobie z tego 
sprawę. Typografia to niewidzialna 
towarzyszka codzienności.

Każdemu jakiś krój pisma 
podoba się bardziej niż inny. Każdy 
jest przyzwyczajony do tabliczek 
z nazwami ulic w najbliższej okolicy, 

a na wakacjach za granicą może 
dziwić go wygląd napisów na 
znakach drogowych. Kroje pisma 
stają się przedmiotem żartów 
w serialach i internetowych memach, 
pisze się o nich książki i kręci filmy.

Za każdym z nich, tak jak za 
każdym obrazem czy piosenką, 
stoi też osobna historia. Kroje nie 
biorą się z powietrza i często rodzą 
się z prawdziwego życiowego 
doświadczenia ich twórców. Warto 
o tym pamiętać, gdy będziemy 
wybierać kolejny font. 
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Autor: Morris Fuller Benton
Premiera: 1910
Dystrybutor: American Type Founders

Gdzie go można zobaczyć:
Poza czołówką Różowych lat siedemdziesiątych 
pojawił się też w sekwencji tytułowej filmów Butch 
Cassidy i Sundance Kid (1969) oraz Death Proof (2007).

HOBO,
CZYLI PIĘKNO

Zobacz też:
Comic Sans, 

Papyrus
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Jeden z moich ulubionych sitcomów, Różowe lata 
siedemdziesiąte, opowiada o dorastaniu w niewiel-
kim amerykańskim miasteczku pod koniec tytu-
łowej dekady. Bohaterowie, pozbawieni większych 
aspiracji i możliwości wyrwania się z prowincji, 
trwonią czas na absurdalne romanse, oglądanie 
telewizji i namiętne popalanie trawki. Wśród nich 
snuje się od czasu do czasu Leo, podstarzały hipis, 
trapiony zanikami pamięci krótkotrwałej. Rodzice 
bohaterów, reprezentujący konserwatywną twarz 
USA, używają wobec niego pogardliwego określenia 
«hobo».

#hobofoundhome
Instagramowy hasztag służący do oznaczania zdjęć,  

na których widać użycie kroju Hobo

MorriS Fuller benton 
(1872–1948) – amerykański 
typograf, główny 
projektant w American 
Type Founders. Twórca 
kilkudziesięciu krojów 
pisma.
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«Hobo» to po angielsku «włóczęga», ale w ustach 
Amerykanów wyraz ten pozbawiony jest roman-
tycznych skojarzeń, które nadaje mu polszczyzna. 
W wielu kontekstach można by nawet przetłu-
maczyć «hobo» jako «menela». Krój zaprojekto-
wany przez Morrisa Bentona na początku dwu-
dziestego wieku wśród przedstawionych w  tej 
książce pism przypomina Leo wałęsającego się 
między dorosłymi bohaterami Różowych lat sie-
demdziesiątych, ciężko pracującymi w drodze do 
spełnienia swojego american dream. Jeżeli miałby 

Drugie życie Hobo 
zyskał w latach 60. 
dwudziestego wieku. 
Tu na okładce płyty 
zespołu The Byrds.

Podczas epidemii 
koronawirusa władze 
Madrytu postanowiły 
przygotować tablice 
upamiętniające ofiary 
choroby. Wykorzystano 
na nich krój Hobo, co 
spotkało się z wyjątkowo 
złym odbiorem. 
Wskazywano, że ten 
wybór może świadczyć 
o braku szacunku dla 
ofiar.



107Hobo, czyli pięKno

z kimś osiągnąć porozumienie, to z najmłodszym 
pokoleniem, które już niekoniecznie wierzy w ka-
pitalistyczne dogmaty (zob. Keedy Sans).

Nieprzypadkowo też twórcy serialu użyli w se-
kwencji tytułowej kroju Hobo. Choć powstał 
w 1910 roku i można się w nim doszukać inspiracji 
art nouveau, to nieregularne, miękkie linie pasu-
ją doskonale do późniejszych psychodelicznych 
i kontrkulturowych trendów. Hobo to Akzidenz 
Grotesk na kwasie.

W takich zadaniach specjalnych Hobo spraw-
dzi się świetnie, ale czy możemy powiedzieć, że 
to krój udany, czy nawet piękny? Jak porównać 
go do Futury, Optimy, Garamonda lub Timesa? 
Gdy Benton tworzył swój projekt, nie kierował 
się żadnym wyższym celem, nie przyświecała mu 
żadna idea. Projektant nie poświęcił się studiom 
nad historycznym kształtem liter, nie naśladował 

Na typograficzny 
rollercoaster 
stawia w filmach 
Quentin Tarantino. 
W sekwencjach 
tytułowych potrafi 
wykorzystać 
(z sukcesem!) kilkanaście 
różnych krojów pisma.

Na ilustracji 
rekonstrukcja napisu 
jednej z plansz 
z openingu Death Proof, 
wykorzystującej właśnie 
Hobo.
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W rękach zdolnego 
projektanta Hobo 
może dać naprawdę 
interesujące 
efekty. Na ilustracji 
okładka książki 
zaprojektowana przez 
Ursa Lehniego w 2012 
roku.



dawnych mistrzów. Czy bez powodu stworzyłby 
krój brzydki?

Z dzisiejszej perspektywy trudno zachwycić 
się Hobo. Zwłaszcza że jego cyfrową wersję czę-
sto dołączano do systemów operacyjnych, więc 
może się kojarzyć z amatorskim projektowaniem 
(zob. Times New Roman). Na przykładzie tego 
kroju widać jednak, jak wielką metamorfozę prze-
szła typografia w dwudziestym wieku. Z jednej 
strony przyczynili się do niej moderniści, któ-
rzy proponowali oczyszczenie pism z szeryfów, 
z drugiej – konserwatywni klasycyści, twierdzący, 
że nic lepszego od Garamonda nie uda się wy-
myślić. Dla obu stronnictw wrogiem były kroje 
takie jak Hobo, reprezentujące jeszcze dziewięt-
nastowieczne zepsucie. Jan Tschichold, któremu 
notabene udało się w swojej karierze zaliczyć 
członkostwo w jednej i drugiej grupie, napisał 
kiedyś, że jego radykalne poglądy uczyniły z niego 
typograficznego «Führera». 

Kontrkulturowa, a później cyfrowa kariera 
Hobo dowodzi, że jest trzecia droga. I że piękno 
chodzi swoimi ścieżkami. 

Historia kroju Hobo 
jest dość tajemnicza. 
Jedna z teorii mówi, że 
Morris Fuller Benton 
mieszkał w okolicy 
zamieszkanej przez dużą 
mniejszość rosyjską. 
Na jednym z plakatów 
reklamujących 
papierosy zobaczył 
napisane cyrylicą słowo 
«ново» (ros. «nowy»), 
a niespotykana forma 
liter zainspirowała go do 
zaprojektowania nowego 
kroju.
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JOHNSTON,
CZYLI PRZESTRZEŃ

Autor: Edward Johnston
Premiera: 1916
Zamawiający: Transport of London

Gdzie go można zobaczyć:
W Londynie. Krój przez lata był zastrzeżony dla 
publicznej komunikacji w brytyjskiej stolicy.

Zobacz też:
Drogowskaz, 
Frutiger, Gill 

Sans, Komunikat, 
Sigmund.
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Jedną z ulubionych zabaw miłośników typografii 
jest typespotting, czyli, mówiąc prościej, spacery 
połączone z poszukiwaniem ciekawych przykła-
dów liternictwa. Niektórzy szukają zakurzonych 
perełek, inni koncentrują się na amatorskich 
szyldach i reklamach – polskie miasta stanowią 
zazwyczaj świetny materiał dla typespotterów, bo 
zdarza się, że tabliczki z nazwami ulic potrafią się 
w nich różnić co parę metrów.

Nad Wisłą dopiero od niedawna słychać apele 
o uporządkowanie naszego krajobrazu. Jednak 
w niektórych krajach o takich rozwiązaniach myśli 
się od dawna. Jako jedni z pierwszych zabrali się do 

Johnston to dla mnie kojący widok. Oznacza, że jestem 
w domu albo wkrótce w nim będę. Że jestem w Londynie 
i że wkrótce będę u siebie.

Daniel Ran, projektant z Londynu

edwArd joHnSton 
(1872–1944) – angielski 
artysta i rzemieślnik, 
uznawany za ojca 
nowoczesnej kaligrafii.
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tego Anglicy. Zaprojektowany ponad sto lat temu 
przez Edwarda Johnstona krój pisma powstał, 
by ujednolicić identyfikację londyńskiego metra, 
a Transport of London, organizacja zarządzająca 
komunikacją publiczną w angielskiej stolicy, ko-
rzysta z niego do dziś.

Wcześniejsze oznakowanie metra składało się 
z całej masy różnych krojów pism i literniczych 
szyldów, które zlewały się z podobnie chaotycz-
nymi reklamami i plakatami. Utrudniało to życie 
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pasażerom, więc nowy system miał przede wszyst-
kim rozwiązać funkcjonalny problem. To zadanie 
spełnił świetnie (do dziś projektowanie identyfika-
cji wizualnej dla metra to prawdziwy sprawdzian 
dla dizajnera, a o najsłynniejszych realizacjach 
pisze się w podręcznikach), jednak okazało się, że 
Johnston to coś więcej. Krój wrósł na tyle mocno 
w tkankę miasta, że stał się jednym z jego zna-
ków rozpoznawczych. Może mniej znanym od Big 
Bena i London Eye, ale równie unikalnym (później 
dołączy do niego też Albertus).

Typografia wyszła więc na ulicę, stała się częścią 
architektury i miejskich pejzaży. Może służyć za 
przewodnika – obecnie mnóstwo krojów powstaje 
specjalnie do systemów wayfindingowych – ale 
też stała się towarzyszem codzienności. W dro-
dze do pracy czy szkoły mijamy mnóstwo lepiej 
lub gorzej zaprojektowanych szyldów, tabliczek 
i ogłoszeń. Typespotterzy mogą szukać tego, co 

Eric Gill (zob. FF Scala) 
wykorzystał Johnstona 
jako podstawę dla 
swojego słynnego pisma 
bezszeryfowego. Na 
ilustracji porównanie 
cyfrowej adaptacji 
Johnstona P22 
Underground z Gill Sans 
Nova.
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Krojowi pisma z polskich 
znaków drogowych 
można wiele zarzucić 
z typograficznego punktu 
widzenia. Nie da się 
jednak ukryć, że jest to 
jeden z najważniejszych 
elementów naszego 
krajobrazu.

Oryginalny projekt 
przygotował w 1975 
roku Marek Sigmund. 
Obecnie pod nazwą 
Drogowskaz dostępna 
jest też darmowa wersja 
cyfrowa autorstwa Emila 
Wojtackiego. 

Mateusz Machalski 
zainspirowany 
polskim krajobrazem 
typograficznym stworzył 
krój Sigmund.



w nich unikalne, albo wręcz przeciwnie – śledzić 
klisze i sztampowe mody. 

Co ciekawe, ruch odbywa się też w drugą stro-
nę. Ulica weszła do typografii: odręczne liternic-
two, rzemieślnicze szyldy, pisma szablonowe – 
to wszystko inspiruje twórców nowych fontów. 
Świetnym przykładem jest projekt «Warszawskie 
Kroje» z 2016 roku, w którym młodzi polscy pro-
jektanci przygotowali cyfrowe kroje pisma inspi-
rowane liternictwem z warszawskiej ulicy. Choć 
esteci i miłośnicy zachodniego porządku mogą 
się ze mną nie zgodzić, to nasz chaos też potrafi 
być intrygujący.

Łódź w logo wykorzystuje 
krój pisma Komunikat 
zaprojektowany 
przez Władysława 
Strzemińskiego, 
awangardowego 
projektanta i malarza.
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ALBERTUS,
CZYLI EMIGRACJA

Autor: Berthold Wolpe
Premiera: 1935
Dystrybutor: Monotype

Gdzie go można zobaczyć:
W Londynie, w herbie Liverpool F.C., na okładkach 
książek wydawnictwa Faber & Faber. Wielkim 
miłośnikiem Albertusa jest John Carpenter, 
amerykański reżyser, który stosował go w napisach 
otwierających większość jego filmów.

Zobacz też:
Antykwa 

Jeżyńskiego, Friz 
Quadrata, Optima, 

Trajan, Weiss
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Albertus to drugi krój, obok Johnstona, który 
wpisał się w typograficzny pejzaż Londynu. Jed-
nak by się pojawić na tabliczkach z nazwami 
ulic w City, musiał przebyć znacznie dłuższą 
drogę, która rozpoczęła się aż w niemieckiej He-
sji. Z Offenbach nad Menem pochodził bowiem 
Berthold Wolpe, twórca jednego z najbardziej 
popularnych w Wielkiej Brytanii (i nie tylko) 
krojów pisma.

Z dzisiejszej perspektywy globalnej wioski nie 
zdajemy sobie sprawy, jak duże znaczenie dla roz-
woju typografii miał fakt, gdzie poszczególni pro-
jektanci mieszkali i żyli. Dzięki sieci i rozwojowi 

ALBERTUS,
CZYLI EMIGRACJA

Magazyn dla wygnańców.
Tytuł pierwszego numeru czasopisma «Emigre»

bertHold wolpe 
(1905–1989) – brytyjski 
projektant pochodzenia 
niemieckiego. Twórca 
krojów pism i wieloletni 
dyrektor artystyczny 
wydawnictwa  
Faber & Faber. 
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cyfrowych technologii nie musimy wychodzić 
z naszych domów, by pracować w międzynarodo-
wych zespołach nad skomplikowanymi projektami. 
Jednak jeszcze kilkadziesiąt lat temu możliwości 
były ograniczone, a ogromną rolę w tym, kto gdzie 
mieszka i nad czym pracuje, odgrywała polityka.

Albertus to jeden 
z najpopularniejszych 
krojów w Wielkiej 
Brytanii; na ilustracji 
herb klubu Liverpool F.C.
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Dla przykładu szwajcarski styl w  typografii, 
choć kojarzy się ze stereotypowymi dla obywa-
teli tego kraju precyzją i porządkiem, stworzyli 
w dużej mierze niemieccy imigranci szukający 
azylu w  czasie rządów nazistów. Osiągnięcia 
Nowej Typografii (zob. pierwszy rozdział) oraz 
eksperymenty Bauhausu hitlerowcy uznawali 
za przykład sztuki zdegenerowanej, na którą 
w ich państwie nie ma miejsca. W związku z tym 
wielu projektantów przeniosło się do Szwajcarii, 
gdzie mogli rozwijać swoje pomysły. Powojenny 
boom gospodarczy sprawił, że nie brakowało dla 
nich pracy.

Losy Wolpego, który także musiał opuścić 
Niemcy, były jednak bardziej dramatyczne. Choć 
jego prace nie budziły ideologicznych zastrze-
żeń, to ze względu na żydowskie pochodzenie 
spotykały go liczne represje. W 1936 roku trafił 

Szwajcarski styl 
w typografii, zob. 
Univers.

W Londynie znajduje się 
ulica Johna Carpentera. 
Napis na tabliczce z jej 
nazwą złamany jest 
Albertusem. Zbieżność 
imienia i nazwiska 
z amerykańskim 
reżyserem, który 
często wykorzystuje 
ten krój pisma, jest 
jednak przypadkowa. 
Patron ulicy to bowiem 
zasłużony londyński 
mieszczanin żyjący 
w czternastym wieku.
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do więzienia. Gdy tylko nagle go z niego zwol-
niono, postanowił uciekać do Anglii. Wybrał ten 
kierunek, gdyż już wcześniej współpracował ze 
Stanleyem Morisonem i firmą Monotype. 

Nowa ojczyzna nie przywitała go jednak z otwar-
tymi ramionami. Ze względu na brak odpowied-
nich dokumentów został uwięziony, choć – jak 
wspomina jego syn – policjant, który aresztował 
Wolpego, poczęstował go też herbatą. Dla twórcy 
Albertusa to wystarczyło, by się przekonać, że jest 
w lepszym kraju.

Gdy rozpoczęła się wojna, zesłano go wraz z in-
nymi obywatelami Niemiec zamieszkującymi 
Wielką Brytanię do obozu w Australii. Wrócić 
mógł dopiero w 1941 roku, gdy poślubił Margaret 

Smith, angielską artystkę zatrudnioną wówczas 
w armii. Niestety, dla niej ślub z Niemcem wiązał 
się z utratą części zleceń.

Po wojnie los uśmiechnął się do Wolpego, który 
przez wiele lat pracował jako dyrektor artystyczny 
w renomowanym wydawnictwie Faber & Faber. 
Albertus okazał się przebojem i jednym z najpo-
pularniejszych pism na Wyspach. Jego twórca 
dla Anglików był Niemcem, dla Niemców Żydem, 
jednak Albertus nadal podoba się wszystkim. Na 
szczęście dziś już rzadko patrzy się projektantom 
w paszporty.

StAnley MoriSon, zob. 
Times New Roman.

Najważniejszy dom 
typograficzny końca 
dwudziestego wieku 
nazywa się Emigre 
(zob. Keedy Sans, 
Mrs Eaves). Założyło 
go w San Francisco 
dwoje europejskich 
emigrantów: Zuzana 
Licko i Rudy VanderLans. 
Emigracja okazuje się 
w typografii niezwykle 
twórczym bodźcem. 

Na ilustracji po lewej 
stronie okładka 
pierwszego numeru 
czasopisma «Emigre».
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Autor: Berthold Wolpe
Premiera: 1938 (nie wszedł do szerokiej dystrybucji)

Gdzie go można zobaczyć:
Nigdzie (?).

SACHSENWALD,
CZYLI PORAŻKA

Zobacz też:
Antykwa 

Jeżyńskiego, 
Brygada, Chaim, 

Tannenberg
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Gdy projektant krojów pism mówi o swojej pracy, 
prawie zawsze wspomina, że jest ona żmudna 
i czasochłonna. Nawet dziś, kiedy większość zadań 
wykonuje się na komputerze, wymaga to wielu 
godzin uważnego projektowania i poprawiania 
detali, na które prawie nikt nie zwróci uwagi. Tę 
niewdzięczną robotę wynagradza na pewno ra-
dość z popularności nowego kroju. Jednak sukces 
czasem po prostu nie przychodzi.

Mody zmieniają się szybko, konkurencja na 
rynku rośnie z każdym dniem, a prace posuwają 
się mozolnie. Do niedawna zewsząd atakowały 
nas geometryczne kroje z blokowymi szeryfami, 

Ten krój uznano za niepotrzebny 10 maja 1967 roku.
Notatka z archiwum Monotype’u, 15 września 1971 r.

SACHSENWALD,
CZYLI PORAŻKA

bertHold wolpe,  
zob. Albertus.
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dziś nie ma po nich śladu. Na szczęście fonty 
w postaci plików można łatwo przechowywać 
i być może ktoś je kiedyś wygrzebie z otchłani 
internetu. Dawniej było inaczej i kroje, którym 
się nie poszczęściło, zalegały w archiwach, gdzie 
mało kto miał szansę na nie trafić.

Jedną z najciekawszych typograficznych pora-
żek ma na swoim koncie Berthold Wolpe. Choć 
jego Albertus zrobił oszałamiającą karierę, to żad-
ne z innych jego pism nie zdobyło takiej popular-
ności. Sachsenwald (niem. «saski las») z 1936 roku 
za życia swojego twórcy nigdy nie ujrzał światła 
dziennego. I ponownie szyki Wolpemu pokrzyżo-
wał narodowy socjalizm.

Początkowo krój powstał na zlecenie berlińskie-
go wydawnictwa Ullstein jako Bismarck Schrift 
(niem. «pismo Bismarcka»). Zainteresował jednak 
Stanleya Morisona z Monotype’u, który sądził, 
że uda się go wypromować w Anglii jako nowo-
czesny krój gotycki do zastosowania w reklamie. 
W związku z tym zmieniono nazwę, która koja-
rzyła się z polityką i nacjonalizmem, na bardziej 
neutralny, mający romantyczne konotacje, Sach-
senwald. 

Oczywiście ten subtelny marketingowy zabieg 
nie wystarczył, by gotyk Wolpego odniósł sukces. 
Wraz z coraz bardziej napiętą sytuacją międzyna-
rodową oraz intensywną propagandą nazistowską 

Na stronie obok 
wzornik Sachsenwalda 
z archiwum Monotype’u.

StAnley MoriSon, zob. 
Times New Roman.
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użycie pism takiego typu przestało wchodzić w grę. 
Chociaż Sachsenwald wyraźnie modernizował 
formę fraktury, to paradoksalnie mógł się kojarzyć 
z nowymi pismami powstającymi w Niemczech. 
Rzadko bowiem korzystano tam z oryginalnych 
historycznych czcionek, a sięgano po nowe projek-
ty, które nazywa się niekiedy «groteskami w ofi-
cerkach». Kroje takie jak Deutschland, National, 
Tannenberg (nazwy nieprzypadkowe) łączyły cechy 
antykwy z pismem gotyckim (Jan Tschichold opi-
sał je jako «fałszywie gotyzujące pisma Trzeciej 
Rzeszy»).

Ostatecznie wyprodukowano dwa zestawy ma-
tryc Sachsenwalda, jednak przez dekady nikt nie 
zdecydował się ich użyć. Krój trafił do archiwum 
Monotype’u i dopiero w 2017 roku powstała jego 
cyfrowa wersja. Toshi Omagari, odpowiedzialny 
za projekt, przygotował zestaw nowych fontów 
opartych na projektach Wolpego. Choć między 
nimi znalazł się Albertus, to najciekawiej przed-
stawiają się właśnie te mniej znane pisma jak 
Sachsenwald. Krój czekał na rynkową premierę 
prawie osiemdziesiąt lat. Moda na gotyki (poza 
światem black metalu) nie wróciła, jednak czy 
możemy w takim razie mówić o porażce?

Fraktura, zob. Antykwa 
Półtawskiego.

Typograficzne porażki 
możemy znaleźć też 
w Polsce, przykładem 
jest Antykwa 
Jeżyńskiego z 1928 roku. 
Wydrukowano za jej 
pomocą zaledwie cztery 
książki, a projekt za 
nieudany uznali nawet 
jego twórcy.

Na stronie obok Gawęda 
poety z typografem 
Emila Zegadłowicza, 
którą wydrukowano 
za pomocą Antykwy 
Jeżyńskiego.

toSHi oMAgAri – 
japoński projektant 
krojów pism pracujący 
w firmie Monotype.
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COURIER,
CZYLI RECYKLING

Autor: Howard «Bud» Kettler
Premiera: 1956
Dystrybutor: IBM

Gdzie go można zobaczyć:
W twoim komputerze.

Zobacz też:
Consolas 

(zastąpił Couriera 
w nowszych 

wersjach 
Windowsa), 

Input, JetBrains 
Mono (darmowy 

krój stworzony 
specjalnie dla 

programistów), 
OCR-b
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W 2011 roku media obiegła informacja, że w Bom-
baju zamknięto ostatnią fabrykę produkującą 
maszyny do pisania. Miłośnicy tych szlachetnych 
urządzeń, będących – wraz ze szklaneczką whisky 
lub koniaku – nieodłącznym atrybutem dwudzie-
stowiecznego pisarza, mogą jednak odetchnąć 
z ulgą. Wiadomość okazała się fake newsem 
i w Indiach nowe egzemplarze z logo Godrej & 
Boyce ciągle schodzą z linii produkcyjnej. W ty-
pografii bowiem (prawie) nic nie ginie.

Choć wydawałoby się, że świat całkowicie się 
skomputeryzował, okazało się, że nie wszędzie. 

Litera może być zwykłem doręczycielem (ang. messenger), 
ale może być też posłańcem (ang. courier) i promieniować 
godnością, powagą i trwałością.

HowArd «bud» Kettler o nazwie «Courier»

Jeżeli w typografii kierujesz się zasadą kryształowego 
kielicha, to Courier będzie najtrafniejszym wyborem ze 
wszystkich krojów o stałej szerokości znaków.

bill troop, projektant krojów

HowArd «bud» 
kettler (1919–1999) – 
amerykański projektant 
przez dekady pracujący 
w ibm.

Kryształowy kielich – 
to metafora użyta 
przez beAtrice wArde 
(1900-1969), która opisuje 
idealną jej zdaniem 
typografię: przeźroczystą 
i neutralną.
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Ludzie ciągle jeszcze potrzebują maszyn do pisania, 
zwłaszcza tam, gdzie nie korzysta się z alfabetu 
łacińskiego (zob. Unified Arabic). Podobnie działo 
się w czasach Gutenberga. Mimo że jego technolo-
gia dość szybko rozprzestrzeniła się po Europie, to 
jeszcze przez kilkadziesiąt lat musiała konkurować 
z rękopisami, które w opinii wielu były lepsze, 
piękniejsze i szlachetniejsze. Paradoksalnie jednak 
ówczesne książki poświęcone pismu ręcznemu, ze 
względu na rachunek ekonomiczny, drukowano. 

Zmiana technologiczna zachodzi więc w typo-
grafii (nawet dziś) bardzo powoli. Jednak, co równie 
istotne, powszechną praktyką jest typograficzny 
recykling. Projektanci ciągle przygotowują nowe 
propozycje, a my uparcie wracamy do garamondów 
i baskerville’ów (zob. Keedy Sans, Mrs Eaves, Opti-
ma). Cenimy dawne projekty za ich urodę i długą 
historię, ale czasem krój zyskuje nowe życie z przy-
czyn pragmatycznych. 

Tak się stało chociażby z Courierem i innymi 
pismami powstałymi do zastosowania w maszy-
nach do pisania. Wydawać by się mogło, że wraz 
z wyparciem ich z użycia na rzecz komputerów 
nikomu takie brzydactwa się nie przydadzą. Ce-
cha charakterystyczna, wynikająca z ograniczeń 
technologicznych maszyn, czyli równa szerokość 
wszystkich znaków, stoi w sprzeczności z historią 
pisma i ergonomią czytania. 

Przedsiębiorstwo ibm 
stworzyło maszynę do 
pisania wykorzystującą 
proporcjonalny 
krój pisma, jednak 
nie zdobyła ona 
popularności.

Courier Code to wariant 
kroju, w którym 
zmieniono kształt kilku 
glifów, by stały się 
bardziej rozróżnialne 
w kodzie, zob. też ocr-b.

Garamond, zob. Optima.

Baskerville, zob. Mrs Eaves.
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Pismo o stałej szerokości znaków kontra pismo proporcjonalne. To drugie lepiej sprawdzi 
się w powieści, jednak w programistycznym kodzie, gdzie źle postawiony przecinek sprawi, 
że program nie będzie działał, to pierwsze będzie miało przewagę. Na ilustracji Courier 
New i Garamond Pro.
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Courier wciąż jest 
popularny wśród 
programistów, jednak 
stale powstają nowe 
kroje stworzone 
specjalnie do 
programowania. Wiele 
typograficznych 
superrodzin (zob.  
FF Scala) ma 
w swoich szeregach 
odmianę mono, która 
charakteryzuje się równą 
szerokością znaków.

Na ilustracji od góry: 
pochodzące z jednej 
superrodziny Source 
Code Pro, Source 
Sans, open source’owy 
JetBrains Mono oraz 
Consolas.

Widać, że współcześnie 
w krojach do 
programowania 
odchodzi się od szeryfów 
oraz, w porównaniu do 
Couriera, stawia się na 
węższe znaki.



Szybko jednak okazało się, że nie wszyscy czyta-
my tylko to, co po szklaneczce whisky (lub dwóch) 
napisał Hemingway. Komputery nie wzięły się 
znikąd i trudno z nimi rozmawiać w ludzkich 
językach (zob. ocr-b), w związku z czym zajmują 
się tym rzesze programistów. Pisanie i czytanie 
kodu programistycznego różni się znacząco od 
lektury powieści. Liczą się każdy przecinek, spacja 
i nawias. Literówka w nazwie zmiennej sprawi, że 
program przestanie działać. Gdyby programiści 
korzystali z Garamonda, dużo częściej naszą pracę 
przerywałoby okienko z błędem.

Courier, który trafił na większość kompute-
rów, stał się więc całkiem sprawną odpowiedzią 
na wyzwania stojące przed programistami, choć 
kiedy powstawał, Bill Gates obchodził dopiero 
pierwsze urodziny. To, co kiedyś wynikało z ogra-
niczeń, okazało się zaletą. Stała szerokość znaków 
pozwala szybciej rozpoznawać poszczególne znaki 
i uporządkować kod. Brak kontrastu w glifach 
sprawił z kolei, że krój lepiej prezentuje się na 
ekranach o niższej rozdzielczości. Jak głoszą pro-
gramiści: It’s not a bug, it’s a feature.

Typograficzny recykling 
ma też swoje wady. Ze 
względu na popularność 
maszyn do pisania 
wśród użytkowników 
cyfrowych edytorów 
tekstu panują 
zwyczaje, nad 
którymi profesjonalni 
typografowie i redaktorzy 
załamują ręce. Chodzi 
m.in. o powszechne 
stosowanie dywizu (-) 
zamiast półpauzy (–) czy 
pseudocudzysłowów ("") 
zamiast prawidłowych 
cudzysłowów („”). 

W usA ciągle 
powszechne jest za 
to stawianie dwóch 
spacji po znaku 
kropki kończącej 
zdanie, co także jest 
przyzwyczajeniem 
z czasów pisania na 
maszynie.
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HELVETICA,
CZYLI ŻART

Zobacz też:
Akzidenz Grotesk, 

Arial, Folio, Univers

Autorzy: Max Miedinger, Eduard Hoffmann
Premiera: 1957
Dystrybutor: Haas Type Foundry

Gdzie ją można zobaczyć:
Wszędzie. Ogromną karierę Helvetica zrobiła 
w brandingu. Znajdziemy ją w prawie każdej branży, 
na przykład w logo The North Face, Panasonica czy 
Lufthansy.
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Helvetica, będąca najpopularniejszym dwudziesto-
wiecznym krojem pisma, dokonała czegoś, czego 
nie udało się osiągnąć jej licznym konkurentom. 
Projekt Maxa Miedingera i Eduarda Hoffmanna 
przekroczył granice środowiska typograficznych 
geeków i trafił pod strzechy mainstreamu. Innymi 
słowy – mało kto wie, co to kerning i ligatury lub 
czym się różni dywiz od półpauzy, jednak bardzo 
wielu słyszało o Helvetice.

Krój ten stał się słowem wytrychem do typo-
graficznego świata. Wystarczyło wypowiedzieć 
jego urokliwą nazwę, żeby podkreślić, że znamy 
się na rzeczy. Jeżeli lubiłeś porządek, mogłeś się 

HELVETICA,
CZYLI ŻART

– Zobacz ulotki naszego zespołu. Zrobiłem je na Ma-
cintoshu w sali komputerowej! 
– Nieźle, nazwa zespołu rzeczywiście się wyróżnia. 
– To dzięki maleństwu o nazwie «Helvetica Bold 24 
point»!

Ross i Chandler z serialu Przyjaciele

MAX Miedinger 
(1910–1980) – szwajcarski 
typograf i projektant. 
Wraz z eduArdeM 
HoFFMAnneM (1892–
1980) stworzyli Helveticę.
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zachwycać jego prostotą; jeżeli byłeś z natury 
bardziej anarchistą, wystarczyło rzucić parę uwag 
o korporacyjnej nudzie. Jeżeli byłeś hipsterem 
i chciałeś zabłysnąć w internecie, w ruch szły kiep-
skie zdjęcie, filtr vintage i napis złożony Helveti-
cą. Jeżeli pisałeś scenariusz sitcomu i chciałeś 
podkreślić, że któryś z bohaterów jest drętwym 
i przemądrzałym nerdem, skazywałeś go na żart 
o Helvetice (oprócz Rossa spotkało to m.in. Amy 
Santiago z Brooklyn 9-9). 

Spece od typografii także wyczuwali memiczny 
potencjał drzemiący w spadkobierczyni Akzidenz 
Groteska. Niemal każdy z branżowych tuzów za 
punkt honoru obrał sobie wypowiedzenie złotej 
myśli o Helvetice. Zwłaszcza dla tych, którzy jej nie 
lubili, stała się wdzięcznym tematem. Już Adrian 
Frutiger (zob. Univers) porównał ją do codziennych 
dżinsów, zaś kilkadziesiąt lat później John Boar-
dley zestawił z nią domowe dresy. Konfekcyjne 
metafory to jednak nic przy słowach Pauli Scher, 
która nazwała Helveticę krojem wojny w Wietna-
mie. Wolfgang Weingart stwierdził, że jeżeli z niej 
korzystasz, to nie wiesz niczego o typografii.

W Prima Aprilis w 2011 
roku po wpisaniu 
w wyszukiwarkę Google 
hasła «Helvetica» 
rezultaty wyświetlały się 
za pomocą kroju 
Comic Sans. 

pAulA ScHer 
(ur. 1948) – amerykańska 
projektantka graficzna, 
pierwsza kobieta na 
stanowisku dyrektorki 
nowojorskiej agencji 
Pentagram.

joHn boArdley – 
angielski pisarz, bloger 
(ilovetypography.com), 
krytyk i historyk dizajnu.
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wolFgAng weingArt 
(ur. 1941) – szwajcarski 
projektant graficzny, 
znany z polemicznej 
postawy wobec 
osiągnięć szwajcarskiego 
stylu w typografii (zob. 
Univers).

Można by więc pomyśleć, że krój ten powstał 
przede wszystkim po to, aby o typografii można 
było rozmawiać. Bez technicznych zawiłości, żargo-
nu, wielowiekowego balastu historii. Helvetica to 
idealny temat na typograficzną pogawędkę – każdy 
ją gdzieś widział, a jeżeli ma komputer z jabłkiem 
w logo, zapewne i użył (windowsowcy są skazani 
na jej syna z nieprawego łoża, czyli Ariala; zob. też 
Times New Roman). Jonathan Hoefler stwierdził, 
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że Helvetica może powiedzieć wszystko, i zdaje 
się, że o niej także można wszystko powiedzieć.

Massimo Vignelli z kolei radził, żeby za jej 
pomocą pisać «I love you» (trzeba tylko pamiętać, 
żeby w zależności od natężenia uczuć dobrać od-
powiednią odmianę). Wielu projektantów takie 
wyznanie mogłoby skierować do samej Helvetiki. 
Jednak równie wielu napisałoby raczej «I hate 
you». Paradoksalnie, krój, który miał być synoni-
mem neutralności, ciągle wzbudza nowe emocje. 
I dobrze – bo ile można rozmawiać o kerningu?

jonAtHAn HoeFler 
(ur. 1970) – amerykański 
projektant krojów, autor 
kilkudziesięciu krojów 
pisma i założyciel domu 
typograficznego Hoefler 
Type Foundry.

W 2007 roku ukazał 
się film dokumentalny 
Helvetica reżyserowany 
przez Gary’ego Hustwita.
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ZAPF 
DINGBATS,
CZYLI EMOCJE

Autor: Hermann Zapf
Premiera: 1978
Dystrybutor: ITC

Gdzie je można zobaczyć:
W oryginalnej formie prawie nigdzie, choć 
wykorzystano je na przykład na stronie 
internetowej The Type Directors Club.

Zobacz też:
Webdings, 

Wingdings, 
FontAwesome
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Większość źródeł podaje, że emoji – rozbudowany 
zestaw piktogramów, którymi posługujemy się 
w naszych telefonach i komputerach – stworzył 
japoński projektant Shigetaka Kurita w 1999 roku. 
Pracował wówczas w telekomunikacyjnej firmie 
Docomo i przygotował zestaw stu siedemdziesię-
ciu sześciu ikonek, którymi mogli się posługiwać 
użytkownicy nowej usługi i-mode.

Nieprzypadkowo najnowsza historia emoji roz-
poczyna się właśnie w Japonii. Bardzo sformali-
zowany i zależny od kontekstu język japoński nie 
sprawdzał się w szybkiej komunikacji interneto-
wej. Proste piktogramy (w oryginalnym projekcie 

ZAPF 
DINGBATS,
CZYLI EMOCJE

Dziś wszyscy przyzwyczailiśmy się, że emoji to skrótowy 
sposób, by przekazywać nasze myśli, uczucia i reakcje.

Redakcja słownika oksfordzkiego po tym, gdy 

uznała emoji «Tears of Joy» za słowo roku 2015 

HerMAnn zApF,  
zob. Optima.
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każdy na siatce 12×12 pikseli) poszerzyły znacznie 
zakres tego, co Japończycy mogli sobie powie-
dzieć. Wkrótce okazało się, że to rozwiązanie może 
również zainteresować użytkowników innych 
języków (a także informatyczne korporacje, dla 
których analiza prostych ikonek to zadanie prost-
sze od interpretowania całych skomplikowanych 
wypowiedzi).

Znawcy historii typografii mogą jednak zapro-
testować, wskazując, że piktogramy towarzyszą 
pismu już od bardzo dawna i Kurita tak naprawdę 
nie wymyślił niczego nowego. Ciągle w użyciu 

David Carson 
(zob. Keedy Sans), 
odpowiedzialny za szatę 
graficzną alternatywnego 
czasopisma muzycznego 
«Ray Gun», użył 
w 1994 roku dingbatów 
Zapfa do złożenia 
wywiadu z Bryanem 
Ferrym. Tekst stał się 
rodzajem nieczytelnej 
zagadki. Carson 
zdecydował się na taki 
krok, ponieważ uznał, że 
wywiad jest wyjątkowo 
nudny.

Odwrócony pytajnik 
 to jedna z propozycji 
znaku ironii.
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pozostaje chociażby rączka ( ), która pamię-
ta jeszcze czasy średniowiecznych manuskryp-
tów – współcześni projektanci często zamieszczają 
ją w repertuarze znaków danego fontu.

Mówiąc inaczej, potrzeba dookreślenia kontek-
stu, nadania wypowiedzi emocjonalnego charak-
teru czy zaznaczenia żartu jest równie stara jak 
samo pismo. W zachodniej typografii wielokrotnie 
próbowano chociażby wprowadzić znak podkreśla-
jący ironię. Wprawdzie nigdy się to nie udało, ale 
być może dzięki niemu można by uniknąć wielu 
internetowych kłótni.

Wzornik Zapf Dingbats 
z czasopisma «U&lc», 
wydawanego przez itc.
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Propozycję poszerzenia typograficznego reper-
tuaru znaków przedstawił też Hermann Zapf. 
Autor takich typograficznych klasyków jak Opti-
ma czy Palatino w 1978 roku stworzył krój Zapf 
Dingbats, składający się z trzystu sześćdziesięciu 
glifów: ornamentów, symboli i ikonek, nieposia-
dający jednak żadnych liter czy cyfr. 

Krój ten stał się na tyle istotny, że znaczna 
część zaproponowanych przez Zapfa glifów weszła 
w latach 90. ubiegłego wieku do standardu Unico-
de, umożliwiającego bezproblemowe kodowanie 
znaków między komputerami. Można powiedzieć, 
że standard spełnił to zadanie (choć ciągle kil-
kadziesiąt alfabetów pozostaje poza nim) i dziś 
zajmuje się przede wszystkim zarządzaniem… 
emoji. Konsorcjum Unicode co roku dopuszcza 
do użycia nowe piktogramy i dba o ich poprawne 
wyświetlanie na różnych urządzeniach.

Można emoji nie lubić i należy mieć zastrzeże-
nia do tego, jak wykorzystują je cyfrowi giganci, 
jednak ucieczka od kolorowych piktogramów jest 
raczej niemożliwa. Warto mimo wszystko pamię-
tać o ich typograficznym rodowodzie.

Wokół kroju Wingdings 
powstała teoria spiskowa, 
związana z zamachami 
z 11 września 2001 roku. 
Po wpisaniu rzekomego 
numeru lotu porwanego 
samolotu przy użyciu 
tego fontu pojawiały się 
piktogramy samolotu, 
dwóch wież, czaszki 
i gwiazdy Dawida. 
Teorię łatwo obalić, 
gdyż porwane samoloty 
miały w rzeczywistości 
zupełnie inne numery 
lotów.

Na stronie obok wybór 
emoji zaprojektowanych 
na potrzeby 
typograficznego projektu 
«Noto», przygotowanego 
przez Google.
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Typografia dwudziestego wieku z dzisiejszej per-
spektywy tworzy dość spójną opowieść. Łatwo 
w niej zauważyć kilka przełomowych punktów: 
modernistyczną gorączkę, cyfrowy przełom czy 
dekonstrukcjonistyczną polemikę z dogmatami.

W porównaniu z tymi dynamicznymi przemia-
nami pierwsze dwie dekady dwudziestego pierw-
szego stulecia w typografii jawią się wyjątkowo 
spokojnie. Twórcy krojów pism nadrabiają zaległo-
ści związane z wcześniejszym europocentrycznym 
charakterem typografii, a w modzie pozostają 
superrodziny. Zmiana ma charakter głównie ilo-
ściowy: coraz więcej zdolnych projektantów tworzy 
coraz więcej świetnych krojów pism.

Na zakończenie – spojrzenie w przyszłość



Zjawiskiem, z którym wcześniej nie mieliśmy 
do czynienia, jest bardzo duży przyrost open 
source’owych krojów pisma. Choć większość z nich 
jakościowo odstaje od komercyjnej konkurencji, 
to jednak łatwo znaleźć wśród nich prawdziwe 
perełki, które zwłaszcza w typografii interne-
towej odgrywają bardzo dużą rolę. Część z nich 
dostępna jest za darmo ze względu na dobrą wolę 
ich autorów, za innymi stoją wielkie korporacje, 
którym taki model dystrybucji fontów ułatwia 
pracę. Jeszcze inne – i to ciekawe zagadnienie 
– powstają w ramach publicznych grantów. Pań-
stwa uznały więc typografię za ważny element 
naszego życia i całe społeczeństwo dokłada swoją 
cegiełkę do jej rozwoju. Na szczęście zazwyczaj bez 
niepotrzebnego ideologicznego bagażu.

Pozostaje się cieszyć, że otaczająca nas typo-
grafia staje się coraz lepsza. W trzecią dekadę 
dwudziestego pierwszego stulecia wchodzimy  
jednak z rosnącym niepokojem, związanym z nad-
ciągającą katastrofą klimatyczną, pogłębiającymi 
się nierównościami społecznymi czy zagrożeniem 
nowymi pandemiami. I tak jak w ubiegłym wieku, 
kiedy kroje pisma towarzyszyły najważniejszym 
wydarzeniom, obecnie również możemy oczekiwać, 
że nie będą milczeć. 
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Indeks osób i krojów pisma Pogrubieniem 
zaznaczono strony 
z rozdziałami 
poświęconymi 
konkretnym krojom 
pisma.
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Hemingway Ernest 133
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68
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Jeżeli książka Ci się spodobała, autor będzie wdzięczny, 
jeśli dasz mu znać, np. wysyłając e-mail na adres  
g.fijas@gmail.com lub wiadomość na facebookową stronę 
„Niebezpieczne litery – typografia i edytorstwo”.





„Niebezpieczne litery” to książka o krojach pisma, 
ale postanowiłem skoncentrować się w niej na 
kontekstach społecznych, historycznych i (pop)
kulturowych związanych z zagadnieniem. Przede 
wszystkim zależało mi na popularyzacji wiedzy 
o typografii poza wąskim gronem specjalistów, 
choć myślę, że nawet ci, którzy na co dzień pracują 
z fontami, znajdą tu coś dla siebie.

Dwadzieścia krótkich tekstów razem tworzy 
nietypowy wzornik pism – każdy rozdział jest 
poświęcony jednemu pismu, które staje się 
pretekstem do opowieści o jakimś zjawisku 
związanym z nowoczesną typografią.
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