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U schyłku lat sześćdziesiątych w „Literze”, dodatku do „Poligrafiki”
redagowanym przez Romana Tomaszewskiego, ukazało się tłumaczenie jednego z tekstów Karla Gerstnera – wybitnego szwajcarskiego typografa i projektanta. Stary grotesk akcydensowy na nowych podstawach – o tym artykule mowa – można uznać za kolaż
poglądów Gerstnera na różne problemy związane z liternictwem
i typografią. Chociaż zasadniczym tematem wypowiedzi projektanta
jest zagadnienie dostosowania kroju Akzidenz Grotesk do wymogów
fotoskładu (artykuł ukazał się w 1968 roku), to jednak na marginesie Gerstner wypowiada dużo sądów, które – co zaskakujące – do
dziś zdają się nie tracić na aktualności.
Poruszająca wiele aspektów wypowiedź bazylejskiego ucznia
Emila Rudera stała się inspiracją do napisania niniejszej pracy. Obok
charakterystyki matematycznego procesu przeprojektowania kroju
z odlewni Bertholda, pojawiają się bowiem w tym artykule między
innymi takie stwierdzenia:
(…) czy grotesk jako czcionka posiada przyszłość? Nie ma wątpliwości, że stosowany bywa coraz częściej, zaś objaw ten można tłumaczyć dwojako. Jedni twierdzą: grotesk stał się modą
(odpowiednio do koniunktury krótkowieczną). Drudzy twierdzą:
grotesk przekształca się z pisma wyróżniającego w chlebowe
(podobnie jak fraktura lub różne antykwy, które liczą sobie dziesiątki, ba! setki lat). (...)
W odniesieniu do okresów przeszłości widzę obecną sytuację
tak: grotesk nie tylko ma przyszłość, on jest czcionką przyszłości. (…)
Pismo drukarskie to coś więcej niż tylko jego kształt. Kryteria
formalne (cechy stylistyczne i kwestie czytelności) są oczywiście istotne dla zjawiska obrazu pisma. Rzecz sama jest jednak
bardziej kompleksowa i zawiła. (...)
Do tego, co powiedziałem, chciałbym dodać pewne osobiste
spostrzeżenie: przyszłość przyniesie – w reklamie na pewno,
w publicystyce prawdopodobnie, w literaturze być może – intymniejsze powiązanie między tekstem i typografią, jeszcze
ściślejszą zgodność treści i formy. Redaktorzy tekstów i typografowie powinni, wraz ze wzrastającą produkcją druków, szu-
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kać możliwości uczynienia pisma bardziej czytelnym. Pismo
jest środkiem komunikacji (przekazu), typografia jest jakby jego
opakowaniem. Pismo musi być czytelne, natomiast typografia
winna do czytania zachęcać1.
Te z konieczności długie przytoczenia skłaniają do namysłu: na
początku lat siedemdziesiątych wypowiedzi Gerstnera były tylko
przypuszczeniami, mniej lub bardziej futurologicznym przewidywaniem, jak zmieni się typografia w nowym wieku. Chwila, trzeba to
wyraźnie zaznaczyć, była znamienna – wprowadzenie fotoskładu
rewolucjonizowało nie tylko świat druku, ale również bezpośrednio wpływało na metodykę projektowania krojów pism (zmiana
medium). Zwiększone możliwości, jakie dawał projektantom skład
światłem, silnie oddziaływały przy tym na typografię. Nie dziwi
więc, że w tamtych czasach typografowie i ludzie związani z produkcją książki często wypowiadali się na temat przyszłości, szukając tym samym odpowiedzi na aktualne pytania. Projektanci
tacy jak Gerstner czy Adrian Frutiger zostali zaangażowani przez
duże firmy (H. Berthold AG, Deberny&Peignot) do przygotowania
nadających się do fotoskładu pism. Wtedy też powstały jedne
z najbardziej znanych grotesków, jakkolwiek linia rozwojowa tych
krojów przebiegała płynnie od lat dwudziestych, kiedy to środowisko projektanckie żyło awangardowymi postulatami Nowej Typografii.
W ciągu lat co jakiś czas pojawiały się zapewnienia: „nastał
czas grotesków”, „grotesk to krój przyszłości”, „kroje bezszeryfowe odpowiadają nowoczesnym wynalazkom”. Mówiono o nowej
erze w projektowaniu, zrywano z klasycznymi regułami typografii, by po latach wycofywać się z młodzieńczych postulatów (zrobił tak nie tylko Jan Tschichold, również Karl Gerstner zwątpił
w słuszność głoszonych przez siebie poglądów2). Patrząc z dzisiejszej perspektywy, można stwierdzić, że dotychczasowe wystąpienia były przedwczesne, a groteski, choć ciągle się rozwijały,
nie zdominowały powstających projektów. Jeśli miałoby się określić ich rolę, to zapewne wskazywałoby się na to, że przyczyniły
się do poszerzenia wachlarza typograficznych środków wyrazu.
Współcześnie jednak, w dobie szybko rozwijających się mediów i przenoszenia coraz większej liczby tekstów na ekrany,
znów można zadać pytanie: „czy to JUŻ?”. Wydaje się, że kroje
bezszeryfowe zdobyły pozycję, jakiej nigdy wcześniej nie zajmo-
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wały. Niepodzielnie panują w typografii opakowań, równie często pojawiają się w albumach projektowanych na siatkach, akcydensach, katalogach wystaw, książkach poświęconych dizajnowi.
Osobny kanał przekazu zajmuje typografia stron internetowych,
gdzie również dominują groteski.
Czy nastała długo prorokowana i oczekiwana „przyszłość” grotesku? Czy pismo bezszeryfowe przekształciło się ostatecznie
w drukarskie – czyli – nadające się do składu dziełowego? A może
pozycja grotesku, podobnie jak klasycznej antykwy szeryfowej, została ustalona i szala nie przechyla się na żadną ze stron? Niniejsza
praca jest efektem rozważań nad obecnym stanem typografii, nad
metodami projektowania, nad codziennie obserwowanymi kolumnami tekstu, które w postaci papierowej trafiają przed oczy odbiorcy. Uznano, że choć wielka rewolucja nie nadeszła, to zagadnienie
krojów bezszeryfowych w składzie dziełowym jest istotnym, a niezauważanym tematem, któremu warto poświęcić wysiłek i czas.
Żywotność odczytywanych po latach tez programu Karla Gerstnera tylko utwierdziła w podjętej decyzji.
Chcąc świadomie nawiązać do opublikowanego w „Literze”
artykułu, zdecydowano się podjąć metatekstową grę z tytułem
Stary grotesk akcydensowy na nowych podstawach, celowo nadając
pracy odwrotną nazwę: Nowy grotesk dziełowy. Kroje bezszeryfowe w składzie tekstów ciągłych. Jak się wydaje, Teresa Szalecka
(tłumaczka programu Gerstnera), dokonała nieco mylącego (dla
dzisiejszego czytelnika) przekładu3. Szwajcarski typograf pisze
bowiem nie o jakimś grotesku akcydensowym, lecz o kroju Akzidenz Grotesk z odlewni H. Berthold AG, który razem ze swoimi
współpracownikami z pracowni GGK* postanowił zaadaptować
do fotoskładu. Współczesny polski odbiorca tego tekstu, znając
podstawową historię pism bezszeryfowych, może interpretować
tytuł jako nawiązanie do pierwotnego przeznaczenia grotesku
jako wyróżniającego kroju stosowanego w prospektach i szyldach.
Owa dwuznaczność, choć niezamierzona, stanowi dodatkowy walor polskojęzycznego tłumaczenia i wyraźnie podkreśla dynamikę
rozwoju grotesków.
Gerstner w imieniu swoim oraz swoich współpracowników pisał: „dajemy pierwszeństwo pierwotnemu groteskowi. Sądzimy, że
* GGK = Gerstner, Gredinger, Kutter.
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zamiast rysować nowe czcionki powinniśmy ulepszać, bardzo subtelnie, dawniejsze (te najlepsze, wypróbowane). (…) powinniśmy
je harmonijnie (to znaczy zgodnie z prawami konstrukcji pisma)
rozbudowywać, w sposób pełny tak, jak tylko to jest możliwe”4.
Od tego czasu rynek krojów pism zmienił się nie do poznania. Upadły wielkie odlewnie, mimo że w ostatnich latach swojego istnienia zmodernizowały profil produkcyjny i zajęły się maszynami do
fotoskładu. Z czasem w ich miejsce powstały firmy dystrybuujące fonty, a od niedawna projektanci-liternicy coraz częściej sami
dbają o sprzedaż swoich prac, co więcej – nierzadko udostępniają
do komercyjnego użytku kroje na darmowych licencjach. Krojów
pism jest tak dużo, że nie sposób rozpoznać ich wszystkich. Obok
profesjonalnych projektów sygnowanych wielkimi nazwiskami można znaleźć w internecie wiele pism zaprojektowanych hobbystycznie
przez grafików, dizajnerów lub osoby nieparające się zawodem
kreatywnym. Prowadzi to do konkluzji: nowy, czyli współcześnie
powstający grotesk coraz rzadziej w świadomości użytkowników
wiąże się z określeniem „akcydensowy”, mało kogo dziwi natomiast
przymiotnik „dziełowy”. Można odnieść wrażenie, że zapowiadana rewolucja lat dwudziestych, pięćdziesiątych i siedemdziesiątych dokonuje się po cichu i bezkrwawo, motorem przemian są
zaś bieżące potrzeby (Gerstner nazwałby to krótkotrwałą modą,
która składa się na długotrwałą ewolucję stylu). Liternicze status
quo w środowisku projektantów tylko czasem skłania do refleksji.
W polskiej literaturze poświęconej typografii brakuje prac traktujących jedynie o krojach pism. Choć w ostatnich latach można
zaobserwować duże zainteresowanie tematyką projektowania
publikacji oraz związany z nim napływ tłumaczeń kanonicznych
książek zachodnich, to jednak nisza wydaje się wciąż niezapełniona. Zupełnie inaczej wygląda rynek na Zachodzie, w krajach
anglo- i niemieckojęzycznych – tam istnieją książki poświęcone
krojom pism. Publikuje się nawet typokalendarze (jeden krój na
każdy dzień roku5) czy coroczne wykazy najciekawszych krojów zaprojektowanych w ostatnich miesiącach6. W Polsce, jak się
przypuszcza, na razie trwa okres wypełniania luk w bibliografii,
a publikowane książki mają najczęściej charakter kompendiów.
Ponieważ typografia to współcześnie dziedzina bardzo „międzynarodowa”, można sądzić, że projektanci czytali i będą czytać
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bardziej specjalistyczne książki w angielskich czy też niemieckich
oryginałach.
W niniejszej pracy podjęto próbę zebrania najważniejszych zagadnień związanych z krojami bezszeryfowymi. Temat jest bardzo
szeroki, dlatego postanowiono zająć się tylko kilkoma aspektami.
Uznano, że w takiej (z konieczności) przekrojowej pracy nie może
zabraknąć choćby pobieżnego rysu historycznego, sytuującego
groteski w dziejach pisma i drukarstwa. Pierwszy rozdział przeznaczono właśnie na ten cel. Jest on bardzo ważny, ponieważ
uzmysławia, że kroje bezszeryfowe nie wzięły się znikąd, lecz są
co najmniej tak stare, jak pismo starożytnych Greków i Rzymian.
Dodatkowo spróbowano opisać współczesne klasyfikacje krojów
pism opierające się przecież także na historii. Próba uszeregowania dowodzi, że wciąż brakuje w polskiej literaturze syntetycznego opracowania, które zawierałoby w sobie wszystkie dotychczasowe klasyfikacje. Taka praca byłaby nieocenionym źródłem dla
studentów kierunków artystycznych oraz wszystkich zainteresowanych tematem, gdyż pomogłaby uniknąć wielu terminologicznych nieporozumień, które zdają się nie mieć końca w rodzimej
literaturze przedmiotu.
Drugi rozdział został poświęcony jednemu z największych stereotypów dotyczących krojów bezszeryfowych, mianowicie – zagadnieniu czytelności. Przez lata pokutowała opinia, że groteski
nie nadają się do składu dziełowego, ponieważ są niewygodne
dla czytelnika i percypuje się je wolniej. Z dzisiejszej perspektywy, kiedy nie mówi się już o grotesku akcydensowym, lecz raczej
nowym dziełowym, warto pokazać, jak wyglądały wcześniejsze
pomiary czytelności druku i jak czyta się pismo bezszeryfowe
dziś (nie da się zaprzeczyć, że nastąpiły duże przemiany kompetencji czytelniczych). Wychodząc od zagadnień mikrotypografii,
próbowano również w tym rozdziale określić, co może sprawiać
trudność w składzie groteskiem oraz co w takim składzie można
uznać za dobrą praktykę ułatwiającą czytelnikowi lekturę.
W trzecim rozdziale, w myśl przewidywań Gerstnera, że będziemy obserwować coraz „intymniejsze powiązanie między tekstem
i typografią, jeszcze ściślejszą zgodność treści i formy”, starano
się zebrać najistotniejsze aspekty dotyczące estetyki projektu
z perspektywy użytego kroju bezszeryfowego. Próbowano od-
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powiedzieć na pytanie: jakie formy posiada grotesk i jak wielu
treściom może on odpowiadać? Czy pogląd, że pismo bezszeryfowe konotuje jedynie wrażenie nowoczesności, wciąż da się utrzymać? A może współczesne projekty dowodzą, że grotesk, tak samo
jak antykwa szeryfowa, może wyglądać zarówno nowocześnie, jak
również tradycyjnie?
Zamiast typowego zakończenia i podsumowania (w przypadku tak rozległego tematu byłoby ono z pewnością niewystarczające) ostatni rozdział zawiera analizę projektu publikacji. Zgodnie
z założeniem, że forma powinna ściśle przylegać do treści, podjęto się wykonania projektu typograficznego, w którym grotesk
byłby krojem dziełowym. Analiza pokazuje, jak teoria zawarta w publikacji wpłynęła na proces decyzyjny towarzyszący projektowaniu. Spróbowano zastosować w praktyce zebrane wskazówki, co
nie zawsze przynosiło dobre efekty. Ostateczny projekt z różnych
przyczyn (zostały one dokładnie opisane i wyjaśnione) nie realizuje w stu procentach postulatów z poprzednich rozdziałów.
Na koniec warto wspomnieć o dalszych perspektywach badawczych. Niniejsza praca z pewnością nie wyczerpuje tematu,
ponieważ materiał jest ciągle żywy i z roku na rok będzie ewoluował. Autorka zaproponowała syntezę dotychczasowych zjawisk,
która mogłaby posłużyć celom praktycznym (czego przykładem
jest projekt tej publikacji). Użyteczność można zatem uznać za
bardzo ważną motywację do napisania pracy o współczesnych
groteskach. Jak się wydaje, diachroniczne ujęcie liternictwa oraz
przyjrzenie się jego małemu wycinkowi jest nie tylko inspirujące,
ale również pouczające, gdyż w jednym miejscu udało się zebrać
materiał rozproszony w licznych publikacjach. Całokształt tworzy
nową jakość przydatną w rozważaniach nad typografią. Dalszym
krokiem mogłoby być stworzenie syntezy dotychczasowych klasyfikacji krojów pism oraz zajęcie się poszczególnymi ich grupami.
Takie prace być może przyczyniłby się do bardziej świadomego
podejścia do projektowania książek.
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Rozdział 1 – Podstawowe zagadnienia
teoretyczne

Typografia to jedna z dziedzin grafiki użytkowej, której brakuje
jednoznacznej terminologii. Z tego powodu niemal każde opracowanie dotyczące konkretnego jej aspektu poprzedzone jest rozdziałem teoretycznym lub też posiada końcowy aneks w postaci
słownika pojęć. Dla czytelnika obeznanego z tematem ciągłe rekapitulacje mogą z początku wydawać się nużące, mają one jednak
dużą wagę, gdyż pozwalają uniknąć terminologicznych nieporozumień, o które w tradycyjnej typografii (i związanej z nią poligrafii)
wcale nietrudno. Systematyczne wyjaśnianie ma też jeszcze co
najmniej jedną zaletę – niejednokrotnie pokazuje perspektywę badawczą i światopogląd autora. To że nie da się uniknąć subiektywnego, osobistego podejścia do projektowania oraz do pewnych
zagadnień typograficznych, jest chyba kwestią bezdyskusyjną. Powtarzana przez wszystkich typografów fraza „to zależy” doskonale
oddaje specyfikę pracy nad wizualną stroną tekstu.
Chcąc mówić o krojach bezszeryfowych, również nie sposób
pominąć choćby krótkiego wstępu teoretycznego. Jest to bardzo
ważne, ponieważ pozwala wyróżnić (wcale niemały) obszar zagadnień, z którymi problematyka krojów bezszeryfowych ściśle
się wiąże. Z analizy bogatej i często interdyscyplinarnej literatury
przedmiotu wyłania się szereg istotnych pytań: czym jest pismo
i jego krój; co kryje się pod pojęciami „pismo drukarskie”, „pismo dziełowe”; czy kroje bezszeryfowe stanowią jednolitą grupę (i jakie są kryteria ich wyróżnienia?); co decyduje o użyteczności danego kroju, czym jest moda, a czym styl w piśmie; kto
wymyśla kroje i dlaczego nieustannie podkreśla się, że powinny
być one czytelne? Nawet skrótowe wymienienie najważniejszych
pytań dowodzi, że problem jest złożony i dotyka różnych dziedzin
badawczych z pogranicza estetyki, sztuki, komunikacji wizualnej,
socjologii, psychologii, a nawet... fizjologii. Wydaje się, że w obliczu tylu pytań dobrym wyjściem do rozważań może być krótkie
przedstawienie dziejów pisma i najważniejszych jego klasyfikacji
(zarówno z perspektywy historycznej, jak i funkcjonalnej) oraz
próba odpowiedzi, jakie miejsce w tej bogatej genealogii zajmują
kroje bezszeryfowe.
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1.1 Krótka historia dzisiejszego pisma
Pismo to prawdopodobnie jedna z najpraktyczniejszych i najdoskonalszych metod komunikacji w czasie i przestrzeni, znana już od
tysiącleci w różnych formach. Dziś z pismem najbardziej kojarzy
się jego fonetyczna odmiana, w której umowne graficzne symbole
odpowiadają dźwiękom mowy. Zespół znaków służących do zapisu poszczególnych dźwięków tworzy alfabet1 (łaciński, grecki, cyrylicki i inne). Spośród różnych alfabetów współcześnie dużą przewagę posiada łaciński, którym posługują się mieszkańcy Europy,
Australii, częściowo Afryki i obu Ameryk. Nie dziwi więc, że w dobie globalizacji to właśnie „łacinka” stała się główną przestrzenią
pracy typografa i projektanta (i o niej też pisze się najwięcej).
Można odnieść wrażenie, że piękna, przejrzysta forma alfabetu
łacińskiego (złożonego z majuskuły i minuskuły) jest czymś niezaprzeczalnie genialnym, idealnym w swej prostocie i funkcji. Dogłębne studiowanie kształtów poszczególnych liter tylko utwierdza
w tym przekonaniu. Należy jednak pamiętać, że droga do dzisiejszej formy pisma była wieloetapowa i przebiegała stosunkowo
wolno (choć mogłoby się przecież wydawać, że alfabet łaciński
jest jednolity, spójny, pierwotny w tym sensie, że nie ewoluował).
Pierwsze formy alfabetu łacińskiego ukształtowały się około
VII wieku przed Chr. (pod wpływem alfabetu greckiego, a najprawdopodobniej również z udziałem etruskiego). Pochodzące z okresu
monumentalnego litery rzymskie – kapitała kwadratowa – stosowane są do dziś jako wersaliki (niewiele zmieniła się ich harmonijna, geometryczna budowa, natomiast inskrypcje z kolumny Trajana
(rys. 1) przez wielu typografów uznawane są za arcywzór formy
wielkich liter). W średniowieczu dodano w wyniku modyfikacji
istniejących znaków (rzymskiego „V” oraz „I”) kolejne litery: „U”,
„W”, „J”.
Nieco inaczej wygląda pochodzenie dzisiejszej minuskuły (małych
liter), która, choć wywodzi się ze starożytnej kapitały, to jednak
w starożytności nie istniała. Jej powstanie najczęściej tłumaczy
się dążeniem do ekonomii i szybkości zapisu. Zmiana medium
(pióro i papier lub pergamin zamiast dłuta i kamienia) przyczyniła się do pośpiesznego, uproszczonego zapisu wersalikowego
(zwiększona ilość łuków, drobny dukt) w formie pisma kursywnego. Kolejnymi etapami rozwoju były półuncjała i uncjała, czyli

pisma mieszane – majuskułowe z elementami minuskuły (rys. 2).
Znaczne zmiany przyniosło natomiast średniowiecze wraz z rozwojem narodowych minuskuł i – najsłynniejszej z nich – minuskuły
karolińskiej z końca VIII wieku (rys. 3). Jak zaznacza David Diringer, pismo karolińskie stało się wkrótce głównym pismem książkowym Europy Zachodniej i dzięki niemu, dotychczas odrębne,
minuskuła i majuskuła stopniowo połączyły się w jedną całość.
Koniec XII wieku to kolejne przemiany – pismo staje się ciemniejsze, bardziej kanciaste, aż w końcu przyjmuje formę, którą
dziś ogólnikowo nazywa się gotykiem. Warto zaznaczyć (i robi
to na przykład wyraźnie Andrzej Tomaszewski) pewną oczywistą,
choć często nieuświadomioną rzecz: pismo gotyckie nie stanowi
odrębnego alfabetu, lecz jest odmianą pisma łacińskiego ukształtowaną pod wpływem zmiany kąta nachylenia pióra.
Podczas gdy różne rodzaje gotyku cieszyły się popularnością
na północy Europy, we Włoszech w końcu XIV i w całym XV wieku
(renesans włoski) dążono do przywrócenia dawnych, przejrzystszych form pisma, wzorowanych na minuskule karolińskiej. Florencki kanclerz, Coluccio Salutati, jako pierwszy użył nazwy littera
antiqua dla nazwania pisma z czasów Karola Wielkiego2. Stąd też
pochodzi termin używany do dziś w wielu różnych znaczeniach:
antykwa. Pismo pierwszych humanistów, nazywane gotyko-antykwą lub też pismem prehumanistycznym nie stało się jednak
pismem pierwszych druków w Europie. Gutenberg do swojej genialnej Biblii 42-wierszowej użył garnituru czcionek z gotyckimi

Rys. 1 Fragment inskrypcji z kolumny
Trajana w Rzymie.
Źródło: http://www.formes-vives.org/documents/Cours-detypographie-AdrienZammit-partie2.pdf
(dostęp: 14 czerwca 2014 r.).

↑ Rys. 2
Półuncjała. Źródło: Wikimedia Commons (dostęp: 14 czerwca 2014 r.).

← Rys. 3
Minuskuła karolińska. Fragment rękopiśmiennego foliału Wulgaty ze zbiorów
British Library. Źródło: Wikimedia Commons (dostęp: 14 czerwca 2014 r.).
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literami naśladującymi ręczne pismo średniowiecznych kopistów
– teksturę (rys. 4).
Zupełnie inne spojrzenie na estetykę i formę druku widać
w działalności Aldusa Manucjusza, który odszedł od naśladownictwa gotyckiego rękopisu, używając antykwy i zaprojektowanej dla niego kursywy – italiki (będącej wówczas osobnym krojem pisma stosowanym do dziełowego składu książek głównie
w celu zmniejszenia ich objętości3). Użyta przez Manucjusza antykwa stała się podstawą kolejnych pism drukarskich projektowanych przez kolejne wieki. Oczywiście, antykwa aldyńska nie była
pierwszą antykwą użytą w druku (wcześniej zrobili to Conrad
Sweynheim i Arnold Pannartz)4, nie wyparła też z niego pisma gotyckiego zwanego littera moderna. Można ją jednak uznać za wzór
estetycznego i harmonijnego kroju zgodnego z duchem czasów.
W ujęciu historycznym ważne są też kroje pism takich wybitnych
drukarzy i ludzi książki, jak Philippe Grandjean, William Caslon, John
Baskerville, Giambattista Bodoni czy rodziny Didotów. Antykwy
przez nich stosowane stały się podstawą do formułowania różnorodnych klasyfikacji.
1.2 Różne klasyfikacje krojów pism, historyczna klasyfikacja
grotesków
Krój jest (co trzeba wyraźnie podkreślić) pewną wizualną cechą
pisma (na przykład wyrażonego za pomocą alfabetu łacińskiego).
Andrzej Tomaszewski definiuje go jako „charakterystyczny obraz pisma drukarskiego o jednolitych cechach graficznych: stylu, rytmie,
proporcji, dukcie, układzie i kształcie szeryfów, właściwościach
optycznych itp.”5. To właśnie specyficzne kombinacje oraz wyraźne cechy różnicujące pozwoliły podzielić kroje na różne klasy.
Jak już wcześniej wspomniano, pojęcie „antykwa” jest wieloznaczne i przez to może być mylące, dlatego warto przedstawić
najważniejsze konteksty, w których jest ono używane. Antykwą nazywa się między innymi: wszystkie pisma drukarskie proste, które
nie są pochyłe; wszystkie drukarskie pisma łacińskie (z wyjątkiem
gotyckich); wszystkie drukarskie pisma dwuelementowe, szeryfowe w odróżnieniu od grotesków6. W niniejszej pracy pojęcie
„antykwa” używane jest dla odróżnienia krojów pism opartych

na minuskule humanistycznej od pism gotyckich. Antykwami
w takim rozumieniu są też kroje bezszeryfowe.
Na podstawie dwóch podanych definicji – kroju i antykwy – nietrudno zauważyć, że jakakolwiek charakterystyka poszczególnych
krojów jest niemożliwa bez uprzedniego przyjęcia ich konkretnej
klasyfikacji. Niestety, nie ma jednego powszechnie stosowanego
i zaakceptowanego podziału. Istnieje wiele propozycji, które też
czasem nie obejmują pewnych specyficznych projektów literniczych.
Do najczęściej wymienianych i używanych w Polsce należą: klasyfikacja Maximiliena Voxa, klasyfikacja pism drukarskich zaproponowana przez Romana i Andrzeja Tomaszewskich, normy DIN i TGL*
(pochodzące jeszcze z czasów RFN i NRD) oraz polska norma
PN-73/P-55009 (Pisma drukarskie: klasyfikacja i metody określania
cech strukturalnych pism łacińskich) ogłoszona przez Polski Komitet Normalizacyjny w 1973 roku – jak wszystkie normy, nie posiada
ona mocy prawnej i w związku z tym nie jest obligatoryjnie stosowana. Na tym tle interesująco wygląda bardziej współczesna (bo
* DIN – Deutsches Institut für Normung – Niemiecki Instytut Normalizacyjny. TGL
– Die Technischen Normen, Gütevorschriften und Lieferbedingungen – „Normy techniczne, specyfikacje jakości i warunki dostawy”.

Rys. 4 Detal Biblii Gutenberga.
Uniwersytet Yale, New Haven.
Źródło: Wikimedia Commons (dostęp: 14 czerwca 2014 r.).
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dostosowana do nowych mediów, opierająca się na normie DIN) Pisma drukarskie:
klasyfikacja niemieckiego typografa Wolfganga Beinerta – autora
Typolexikonu – niemieckojęzycznego słownika typografii on-line*. gotyckie
W celu uzyskania szczegółowej charakterystyki krojów bezsze-		 dwuelementowe
ryfowych, w dalszej części tego rozdziału zostanie wykorzystane			 proste
przede wszystkim wyczerpujące opracowanie Beinerta.
			pochyłe
Pierwszą często przytaczaną w Polsce klasyfikacją krojów pism		 jednoelementowe
drukarskich jest podział zaproponowany przez Andrzeja Toma-			 proste
szewskiego. Ze względu na cechy formalne Tomaszewski wyróżnia			pochyłe
cztery klasy wraz z przyporządkowanymi im grupami, podgrupa- antykwy
mi oraz odmianami. Cztery główne rodzaje pisma to: pisma gotyc-		 dwuelementowe
kie, antykwy, pisanki oraz ksenotypy. Widać więc, że głównym			 proste
kryterium podziału jest dukt pisma. Następnie każda z tych grup			pochyłe
dzieli się na kroje dwu- i jednoelementowe (kryterium kontrastu		 jednoelementowe
kreski). Kolejną, niższą cechą różnicującą jest pochyłość (podział			 proste
na kroje proste i pochyłe). Jak zaznacza Tomaszewski, we wszyst-			pochyłe
kich wymienionych grupach mogą pojawić się kroje szeryfowe pisanki
i bezszeryfowe – obecność szeryfów jest zatem kryterium osta-		 dwuelementowe
tecznym (rys. 5).
			 proste
Klasyfikacja krojów zaproponowana przez Tomaszewskiego			pochyłe
z perspektywy niniejszej pracy jest z jednej strony niewystar-		 jednoelementowe
czająca (ponieważ niedostatecznie różnicuje kroje bezszeryfo-			 proste
we w stosunku do innych grup), a z drugiej strony zbyt szeroka			pochyłe
(gdyż obejmuje pisma gotyckie, ksenotypy i pisanki, podczas gdy ksenotypy
przedmiotem tej pracy są antykwy bezszeryfowe). Znacznie przy-		 dwuelementowe
datniejsze wydają się podziały, których głównym kryterium jest			 proste
styl historyczny (typologia Roberta Bringhursta7), rodzaj szery-			pochyłe
fów (klinowe: zaokrąglone lub płaskie, belkowe, kreskowe, skry-		 jednoelementowe
te8), przeznaczenie kroju.
			 proste
Podział na historyczne style w krojach pism drukarskich jesz-			pochyłe
cze do niedawna był bardzo skuteczny i uzasadniony. Kolejne
Rys. 5 Klasyfikacja pism drukarwynalazki i udoskonalenia metody druku powodowały, że zmieskich Romana i Andrzeja Tomaszewniał się wygląd antykwy9. W ten sposób wydzielono następują- skich. Groteski, o których będzie
ce typy historycznych antykw: renesansową, barokową (okresu mowa w niniejszej pracy, mogłyby
przejściowego), klasycystyczną. Trzeba dodać, że każda z nich zaliczać się do wszystkich wymienionych w schemacie odmian antyposiadała nieco inne szeryfy. Obok tych antykw od początków kwy oraz – w wyjątkowych przypadXIX wieku w druku zaczynają się pojawiać antykwy linearne sze- kach – do pisanek.

* http://www.typolexikon.de/
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ryfowe (egipcjanki) oraz antykwy linearne bezszeryfowe (groteski) stosowane jako tzw. kroje display (wyróżniające).
Kroje renesansowe (na przykład antykwy Garamonda, Jensona
czy też Bembo Francesca Griffa) wyróżniają się harmonijną budową, niewielkim kontrastem w grubości kreski, humanistyczną skośną osią, dużą aperturą przy stosunkowo niewielkiej wysokości „x”
oraz klinowymi szeryfami. Można też zauważyć ich kaligraficzny
rodowód, który przejawia się w cieniowaniu kreski podobnym do
uzyskiwanego przy użyciu pióra pod kątem 30° (kontrast przez
przeniesienie10). Często mówi się o dwóch odmianach antykwy
renesansowej: weneckiej oraz – późniejszej – francuskiej. Porównując niektóre litery kroju Adobe Jenson Pro z Adobe Garamondem, łatwo dostrzec subtelne różnice między tymi odmianami.
Francuski Garamond będzie się odróżniał od weneckiego Jensona
bardziej łezkowatymi zakończeniami w „a” i „f” oraz poziomą poprzeczką w „e” (rys. 6).
Dzięki miedziorytowi i narzędziom rytowniczym umożliwiającym osiągnięcie większej precyzji osiemnastowieczne kroje barokowe cechuje zwiększony kontrast linii. Barokowe antykwy (zwane również przejściowymi, ang. transitional) Johna Baskerville’a
czy na przykład Williama Caslona charakteryzują się zwiększoną
matematyczną precyzją (kroje renesansowe kojarzą się natomiast
z organicznym, naturalnym duktem), oś litery nie jest nachylona
tak wyraźnie, jak w przypadku antykwy renesansowej i zbliża się
do 90° względem linii bazowej. Szeryfy, również klinowe, posiadają mniejsze zaokrąglenia i są silniej skontrastowane – widać
przez to stopniowe dążenie do geometryzacji litery (rys. 7).
Antykwa klasycystyczna (na przykład Giambattisty Bodoniego,
Georga Joachima Göschena), dominująca w typografii książkowej w pierwszej połowie XIX wieku, wyróżnia się surowym wyglądem11. Silnie skontrastowane linie, pionowa oś litery (kontrast

aef aef

Adobe Jenson Pro		
Adobe Garamond Pro

Rys. 6 Porównanie rysunków liter
dwóch antykw renesansowych Jensona i Garamonda.
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przez rozszerzenie), cienkie prostokątne szeryfy składają się na
spokojny – jak twierdzi Bror Zachrisson – monumentalny dukt
pisma (rys. 8). Współcześnie ten typ antykwy wydaje się bardziej
archaiczny od jego poprzedniczek – antykwy renesansowej i barokowej. Zapewne wynika to ze zbytniego przerysowania linii,
które nie odpowiadają naturalnym ruchom ręki, lecz kojarzą się
z konstrukcją geometryczną. W składzie antykwą klasycystyczną trudniej uzyskać jednolitą szarość kolumny, gdyż elementy
wertykalne wyraźnie przeważają nad cieńszymi horyzontalnymi.
Klasycystycznych krojów często używa się wtedy, gdy chce się
nadać tekstowi podniosły charakter (na przykład w oficjalnych
zaproszeniach) lub gdy projekt ma być stylizowany na epokę.
Antykwa linearna szeryfowa (nazywana egipcjanką, a w krajach anglojęzycznych określana mianem slab serif) charakteryzuje
się prostokątnymi, wyrazistymi szeryfami i optycznie równą grubością kreski. Po raz pierwszy została użyta w dziewiętnastowiecznej Anglii do napisów reklamowych, a jednym z jej twórców
był Vincent Figgins12. Uważa się, że potoczna nazwa „egipcjanka”
jest związana z panującą wówczas „egiptomanią” (efekt wojen
napoleońskich oraz kolejnych archeologicznych odkryć w Egipcie). Również kroje pism linearnych szeryfowych posiadają egipskie nazwy: Cairo, Karnak, Memphis, Scarab (rys. 9). Ze względu
na różne wariacje (na przykład proporcje szeryfów) wymienia się
dodatkowe typy w obrębie tej grupy pism: prawdziwa egipcjanka,
typ Clarendon, pismo maszynowe, hybrydy13. Najistotniejsze jest
jednak uproszczenie (w stosunku do antykw dwuelementowych)
rysunku litery14.
Na tle dotąd wymienionych rodzajów antykw odrębną grupę
stanowią antykwy linearne bezszeryfowe (ang. sans serif, niem.
Serifenlose Antiqua; groteski), które od wszystkich wcześniej opisanych różnią się przede wszystkim tym, że nie posiadają charakterystycznych zakończeń w postaci szeryfów. Podobnie jak
egipcjanki, kroje bezszeryfowe w starszych opracowaniach były
klasyfikowane jako pisma plakatowe, reklamowe, ogłoszeniowe.
Jest to zgodne z ich historycznym pochodzeniem, ponieważ pierwsze litery pozbawione szeryfów projektowano do druku właśnie
w celach reklamowych.
Jak łatwo zauważyć, w fachowej literaturze występuje dużo
różnych określeń na pismo pozbawione szeryfów. Jest to często

aef
Adobe Caslon Pro

Rys. 7 Antykwa barokowa Caslona.
Dążenie do geometryzacji widać
zwłaszcza w literze „f”.

aef
Bodoni MT

Rys. 8 Krój Bodoni o wyraźnie
skontrastowanej kresce.
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Serifa
abcde...

spowodowane istnieniem rozbieżności terminologicznych w poszczególnych ośrodkach projektanckich (tradycja anglosaska, niemiecka). Dużą rolę odgrywają również przyzwyczajenia typografów oraz istnienie mniej i bardziej rozbudowanych klasyfikacji
pism bezszeryfowych. Przy szczegółowych typologiach siłą rzeczy pojawiają się kolejne nie zawsze jednoznaczne i udane terminy. Niestety, w polskich tłumaczeniach ta różnorodność zostaje
zachowana, co niejednokrotnie może budzić wątpliwości czytelnika. W tej pracy słowa „grotesk” i „antykwa bezszeryfowa” są
używane wymiennie, czyli zgodnie z tradycją niemieckojęzyczną,
przy jednoczesnej świadomości, że w klasyfikacjach anglosaskich
Rys. 9 Egipcjanki Serifa i Memphis.
groteskiem nazywa się przede wszystkim wczesne projekty pism Autorem pierwszego z tych krojów
jest Adrian Frutiger (1964). Szwajcarbezszeryfowych, jak również typ antykwy z wyrazistymi szery- ski typograf oparł Serifę na zaprofami (!), natomiast nie wszystkie kroje bezszeryfowe są według
jektowanym przez siebie wcześniej
grotesku Univers, wykorzystując
Anglosasów groteskami15.
jego szkielet i dorysowując belkowe
Potoczna nazwa antykwy beszeryfowej – grotesk – ma niepewną
szeryfy.
etymologię. Niektórzy uważają, że odnosi się ona do dziwacznego,
karykaturalnego kształtu „nagiej” litery bez szeryfów. Nie bez znaczenia pozostaje tu związek z groteskowym ornamentem ściennym
odkopanym w Pompejach i Herkulanum, jak również z prymitywnymi napisami odkrytymi w jaskiniach16. Nazwy grotesque pierwszy
raz użyli w 1832 roku angielscy odlewnicy – William Thorowgood
i Vincent Figgins – we wzorniku pism dla oznaczenia nowego kroju. Ich krój nie był jednak pierwszym zaprojektowanym groteskiem
(choć jako pierwszy zawierał pełny garnitur czcionek: zarówno majuskułę, jak i minuskułę17). Za pierwowzór uważa się pochodzące
z 1815 roku bezszeryfowe wersaliki Williama Caslona IV, które angielski drukarz nazwał English Egyptian18 (rys. 10). Jeszcze wcześniej, bo już w latach osiemdziesiątych XVIII wieku pracowano nad
bezszeryfowym wypukłym pismem łacińskim dla niewidomych
(projektowanym tak, by w druku bez użycia farby uzyskać przestrzenny namacalny efekt)19.
Z pewnością mylne byłoby przekonanie, że bezszeryfowe znaki liternicze były rewolucyjnym wynalazkiem drukarzy20. Można
się raczej zastanawiać, dlaczego przez niemal trzysta sześćdzie- Rys. 10 Bezszeryfowe wersaliki Wilsiąt lat drukarstwa nie były one używane, skoro (jak wymienia liama Caslona.
Źródło: http://www.behance.net/
Wolfgang Beinert) majuskulne znaki pozbawione zaciosów można
gallery/14802153/Two-Lines-English
zobaczyć na przykład na kamieniu z Rosetty, monetach z czasów -Egyptian-Digital-Revival
Cesarstwa Rzymskiego czy też na średniowiecznych nagrobkach. (dostęp: 14 czerwca 2014 r.).

Memphis
abcde...
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Robert Bringhurst stwierdza ponadto, że „litery bezszeryfowe mają
co najmniej tak samo długą tradycję i tak samo niezwykłą historię
jak szeryfowe” i „może to tylko dzieło przypadku, że litery bezszeryfowe piętnastowiecznych architektów i rzeźbiarzy z Florencji nie zostały przekształcone w metalowe czcionki w 1470 r.”21
W początkach osiemnastego wieku rozwijające się paleografia i archeologia miały ogromny wpływ na liternictwo. W drugiej połowie tego wieku brytyjscy architekci oraz inżynierowie,
zainspirowani inskrypcjami znajdowanymi na starych rzymskich
budowlach, zaczęli używać technicznego pisma bezszeryfowego
w planach architektonicznych i różnego rodzaju szkicach. Pionierem, według Jamesa Mosleya, był sir John Soane22, który od
około 1779 roku używał bezszeryfowych wersalików w swoich
rysunkach. Niejako na fali tych prób i pod wrażeniem rewolucji przemysłowej (w 1769 roku wynaleziono maszynę parową)
w dziewiętnastowiecznej Anglii powstały pierwsze bezszeryfowe
kroje drukarskie. Beinert mówi wręcz o Siegeszug – triumfalnym
pochodzie grotesków. Początkowo (od około 1805 roku) rzeczywiście miały one charakter reklamowy: malowano szyldy, grawerowano napisy, używano ich do oznaczenia numeru budynków.
Wkrótce też zastosowano litografię jako metodę reprodukcji tych
oszczędnych w formie liter. Wzrastający popyt na techniczne liternictwo był najprawdopodobniej głównym powodem, dla którego
William Caslon zdecydował się zaadaptować litograficznie powielany bezszeryfowy krój do wymogów czarnej sztuki.
Groteski szybko zyskały dużą popularność i z czasem zaczęły
powstawać kolejne ich kroje. Te pierwsze, najbardziej pierwotne,
autorstwa Caslona, Vincenta Figginsa i Williama Thorowgooda,
Wolfgang Beinert klasyfikuje jako protogroteski (Proto-Grotesque)*.
Od około 1870 roku rozwija się (zwłaszcza w Niemczech) tak zwany
grotesk starszy (niem. Ältere Grotesk), w Polsce określany czasem
jako stary grotesk akcydensowy23. Równolegle, od około 1905 do
1950 roku w Stanach Zjednoczonych kształtuje się amerykańska odmiana tego grotesku używana głównie w ogłoszeniach i pismach reklamowych, często określana mianem gothic (rys. 11), charakteryzująca się przede wszystkim mniejszą szerokością litery oraz dużą
wysokością „x” (Franklin Gothic, News Gothic, Bell Centennial i inne).
* Tłumaczenie z niemieckojęzycznego oryginału – J. S.
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Linia krojów w typie grotesku starszego nawiązuje do antykwy
klasycystycznej (wyraźny kontrast przez rozszerzenie), zakończenia wydłużeń górnych są proste lub ścięte i sięgają wysokości wersalików lub nieco wyżej. Cechą charakterystyczną tych grotesków
jest również pozioma poprzeczka minuskułowej litery „e” oraz
z reguły otwarta pętla w minuskułowym „g”. Według Beinerta
do tej grupy krojów należą między innymi (rys. 12): Royal-Grotesk
(1880), Akzidenz Grotesk (1898), Folio (1957), Helvetica (1957), Univers (1957), Antique Olive (1962), Vectora (1991). Już na podstawie
tych kilku przykładów widać, że kryterium chronologiczne nie
jest tu najważniejsze, ponieważ ten styl literniczy rozciąga się na
długie lata i – jak uważa Karl Gerstner – jest najlepszą powstałą
formą grotesku:
„Dajmy pierwszeństwo pierwotnemu groteskowi. Sądzimy, że zamiast rysować nowe czcionki powinniśmy ulepszać, bardzo subtelnie, dawniejsze (te najlepsze, wypróbowane). To po pierwsze.
I po drugie powinniśmy je harmonijnie (to znaczy zgodnie z prawami konstrukcji pisma) rozbudowywać (...). Przeprowadziliśmy
(...) tę próbę (...) z groteskiem, który po licznych porównaniach
wydał się nam najodpowiedniejszy: był to grotesk akcydensowy
Bertholda”24 (chodzi o Akzidenz Grotesk – przyp. J.S.).
Gerstner przeciwstawia naturalną, niedoskonałą budowę liter
z odlewni Bertholda geometrycznym groteskom z lat dwudziestych XX wieku. Podobną grupę wyróżnia Wolfgang Beinert
i nadaje jej nazwę Konstruierte Grotesk (grotesk konstruowany).
Kroje tej grupy powstawały pod wpływem sztuk nowoczesnych:
neoplastycyzmu, szkoły Bauhausu oraz stylu międzynarodowego
w architekturze. Nowe tendencje w sztukach wizualnych wytworzyły pewien nastrój nowoczesności, który silnie oddziaływał na
typografię, Ważny wkład w popularność grotesków lat 20. i 30.
miały prace, w których kroje bezszeryfowe zostały nobilitowane:
Jana Tschicholda (elementare typographie – dodatek do czasopisma
„Tyopographische Mitteilungen”, Nowa Typografia), Kurta Schwittersa
(czasopismo „Merz”), czy też El Lissitzky’ego (współpraca ze Schwittersem, Die Kunstismen – jedna z najwcześniej zaprojektowanych
w duchu Nowej Typografii książek).
Geometryczne groteski charakteryzują się ograniczoną czytelnością (zwracali na to uwagę nie tylko Beinert, ale również Gerst-
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Rys. 11 Amerykańskie wąskie groteski w typie gothic.
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Rys. 12 Akzidenz Grotesk – przykład
kroju z grupy starszych grotesków.
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ner i Tschichold*). Kształt konstruowanej litery bardzo przypomina podstawowe figury – koło, kwadrat, trójkąt – przez co można
odczuć sztuczność, techniczność, surowość tak zaprojektowanego pisma. Kreska pozostaje w każdym miejscu równa (doskonale
funkcjonują tu kompensacje optyczne**), co dodatkowo wzmacnia
wrażenie silnej formy. Najbardziej znanym przykładem grotesku
konstruowanego jest bez wątpienia Futura (1928) Paula Rennera,
warto jednak zwrócić uwagę również na takie kroje, jak: Eurostile
(1962), Avant Garde (1970), Bauhaus (1974), czy Avenir (1988), w których zasada geometrycznej konstrukcji jest realizowana w różny
sposób i w różnym nasileniu, co widać na przykład przy próbie
porównania konstruowanego na okręgu, bardziej „domkniętego”
kroju Avant Garde ze zrównoważonym pod względem wysokości
„x” Avenirem Adriana Frutigera, czy też „okrągłej” Futury z „prostokątnym” Eurostilem (rys. 13).
Ostatnią grupą wyróżnioną przez Beinerta jest Jüngere Grotesk – grotesk młodszy, nazywany w krajach anglojęzycznych
groteskiem humanistycznym, w krajach niemieckojęzycznych natomiast – półgroteskiem. Do tej klasy należą kroje powstające
od lat dwudziestych XX wieku, które swoją budową wyraźnie
nawiązują do antykwy renesansowej. Litery grotesków młodszych
sprawiają wrażenie formy organicznej. Są bardziej naturalne, dynamiczne i smukłe od krojów zaliczanych do grotesków starszych.
Ponieważ kreska tych liter jest silnie modulowana, powstaje wrażenie ręcznego rozmachu. Dodatkowo współcześnie powstające
fonty półgrotesków bardzo często posiadają proporcjonalne cyfry
nautyczne oraz inne rozbudowane funkcje OpenType, co w konsekwencji czyni z wielu z tych krojów bardzo przyjemne neutralne
pisma nadające się (najprawdopodobniej) do składu dziełowego.

* Nieco inne zdanie posiada Robert Bringhurst, który uważa, że geometryczna
Futura nadaje się do składu długich tekstów, ponieważ została perfekcyjnie zaprojektowana, przez co odznacza się harmonijną budową i dużą rytmiką. Zob. Elementarz stylu w typografii, tłum. D. Dziewońska, Kraków 2007, s. 283.
** Kompensacje optyczne zostały wyczerpująco scharakteryzowane w książce
J. Scaglione’a, L. Meseguer, C. Henestrosy – Jak projektować kroje pisma. Od szkicu
do ekranu, tłum. N. Pluta, Kraków 2013, s. 45 i n. Informacje na temat podstawowych złudzeń optycznych, które trzeba uwzględnić w projektowaniu kroju można
znaleźć również w wielu innych opracowaniach.
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Rys. 13 Groteski konstruowane.
Mimo licznych podobieństw w budowie poszczególnych znaków, widać
zasadnicze różnice pomiędzy tymi
krojami (od lewej: Avant Garde).

