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Rana

Có˝ za dziwactwo odpowiadaç 

nie b´dàc pytanym.

Wol´ nie wiedzieç, 

skàd przyby∏. 

W koƒcu to niczyja 

sprawa, ˝e w po∏owie 

drogi zawraca. 

O, wskazuje palcem 

kierunek, lecz chwil´ si´ 

waha, bo nie chcia∏by wybraç 

tego, który prowadzi donikàd. 

Skàd nam 

odp∏aci pi´knym 

za nadobne.



Poszerzyç 
pole obserwacji
Z Piotrem Rypsonem 
rozmawia ¸ukasz Biskupski

fot. z archiwum Piotra Rypsona
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W swojej ksià˝ce Nie g´si. Polskie
projektowanie graficzne 1919–1949
umieszcza Pan bogaty zbiór wytworów
nowoczesnej komunikacji wizualnej – plakatów,
ok∏adek ksià˝ek, opakowaƒ, identyfikacji
firmowej, znaczków – która narodzi∏a si´ 
w Polsce po I wojnie Êwiatowej. Dlaczego warto
poruszaç ten temat?

W dzisiejszym Êwiecie design odgrywa cen-
tralnà rol´. Stanowi interfejs poÊredniczàcy
w procesie kreowania wartoÊci, decydowania,
czy coÊ znajdzie si´ na górnej pó∏ce, czy na pa-
lecie ze zgrzewkami, poza samymi cechami
u˝ytkowymi. W cywilizacji konsumentów lu-
dzie, si∏à rzeczy, si´ tym interesujà i wiele mu-
zeów, wydawnictw wysuwa projektowanie na
pierwszy plan, bo dzi´ki temu mo˝na przycià-
gnàç publicznoÊç. Przyjdà widzowie i powie-
dzà: o, jaka fajna doniczka, to mo˝e sobie, Ka-
zimierzu, podobnà kupimy. Dzi´ki temu ludzie
uczà si´ formy – jest to ∏atwiejsze poprzez
przedmioty u˝ytkowe ni˝ dzie∏a sztuki. Ponad-
to w Polsce odradza si´ obecnie kultura grafiki
u˝ytkowej – po kryzysie lat 80. i 90. XX wieku.
Koƒcówka komunizmu to okres absolutnej za-
paÊci. A nast´pna dekada to z kolei okres zalewu
estetycznego Êmiecia: z∏ota czcionka, najprost-
sze chwyty zastosowane przez u˝ytkowników
wczesnych wersji Corela. Od niedawna zaÊ
mnóstwo si´ dzieje w polskim projektowaniu,
jest du˝o dobrej energii, a Êrodowisko projek-

tantów si´ organizuje. To powoduje, ˝e chce
si´ spytaç: jeÊli oni sà tacy ciekawi, to zobacz-
my, co by∏o wczeÊniej.

Wielu z prezentowanych twórców zaliczamy 
do przedstawicieli awangardy, ale w swoim
wyborze pokazuje Pan, ˝e radykalne
eksperymenty stanowi∏y jedynie u∏amek
nowoczesnej produkcji form i obrazów.
Modernizm okazuje si´ przede wszystkim
rewolucjà codziennoÊci. Jak to si´ sta∏o, ˝e
wczeÊniej tego nie dostrzegaliÊmy, konstruujàc
nasze opowieÊci o historii polskiej kultury
wizualnej?

Za pomocà tej ksià˝ki chcia∏em poszerzyç pole
obserwacji przejawów nowoczesnego j´zyka
wizualnego, który ukszta∏towa∏ si´ w Polsce
mi´dzywojennej. Rok 1918, kiedy powsta∏a
nowa paƒstwowoÊç, spowodowa∏ zerwanie
z wieloma schematami osadzonymi w tradycji
romantycznej, neoromantycznej. WczeÊniej
robili to cz∏onkowie Warsztatów Krakow-
skich, którzy próbowali stworzyç nowoczesnà
form´ narodowà, ale nie mieli jeszcze oparcia
w przemyÊle. Zale˝a∏o mi na tym, ˝eby poka-
zaç zbierany przeze mnie przez 20 lat korpus
materia∏ów, ujawniajàcy bogactwo j´zyka ko-
munikacji wizualnej Polski mi´dzywojennej,
którym si´ pos∏ugiwano coraz zr´czniej, a któ-
ry z ró˝nych powodów po wojnie zosta∏ wy∏à-
czony z oficjalnej narracji historii sztuki, jak
równie˝ z kolekcji muzealnych. Na to wyklu-
czenie wp∏yn´∏o kilka czynników. Pierwszy,
obiektywny, to zniszczenia wojenne. Papier –
ksià˝ka, opakowanie, broszura – ∏atwo si´
niszczy. W Warszawie nie zosta∏o nic, ocala∏o
jedynie kilka, jak to nazywam, sk∏adów maku-
latury, takich jak Kraków czy byç mo˝e ¸ódê. 
Przede wszystkim jednak na póêniejszà opo-
wieÊç o j´zyku komunikacji wizualnej czy sze-
rzej, na wyobra˝enia na temat nowoczesnoÊci
wp∏yn´∏a szczególna politycyzacja tego zagad-
nienia. Uruchomiono tu prostà opozycj´.
Z jednej strony, nieco upraszczajàc, mamy
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W przeciwieƒstwie 
do literatury historia form
stosowanych w projektowaniu
potoczy∏a si´ inaczej. 
Poczàtek Polski Ludowej 
zosta∏ wypchni´ty
z powszechnej ÊwiadomoÊci.



awangard´ o nastawieniu wówczas politycznie
poprawnym, bo lewicowym i w zwiàzku z tym
to˝samà z post´pem. To akceptowano. Z kolei
wytwory tradycyjne lub takie, które zmi´kcza∏y
ten awangardowy radykalizm, zyska∏y etykietk´
sztuki bur˝uazyjnej albo wr´cz polskiego ciem-
nogrodu. W tych konstrukcjach – nawet nie
w samych tekstach, ale konstrukcjach intelek-
tualnych, które dominujà w latach 60. czy 70.
ubieg∏ego wieku i póêniej – wyczuwam prosty
binarny uk∏ad. To mocno fa∏szuje rzeczywi-
stoÊç i zaw´˝a pole dociekaƒ, a tak˝e ograni-
cza nasz kontakt z mi´dzywojennym j´zykiem
nowoczesnej komunikacji wizualnej. Proble-
matyczne jest te˝ wartoÊciujàce nastawienie
instytucji. Proces „umuzealnienia” polega na
wyodr´bnianiu artystów dzia∏ajàcych w reje-
strze wysokoartystycznym, odzwierciedlajà-
cym rozwój formy artystycznej. Wybierano
wi´c najcz´Êciej to, co zas∏uguje, ˝eby znaleêç
si´ na Êcianie muzeum. Nawet jeÊli by∏ to foto-
monta˝, to zawsze wyj´ty z kontekstu wysoko-
nak∏adowego czasopisma, funkcjonujàcy jako
samodzielne dzie∏o sztuki – choçby pierwotnie
wyst´powa∏ w obiegu popularnym. Taka kon-
strukcja spowodowa∏a stworzenie kanonu z∏o-
˝onego z du˝ych nazwisk reprezentowanych
przez ich obrazy, rzeêby, czasem filmy, na mar-
ginesie zaÊ znalaz∏y si´ wytwory mniejsze, trak-
towane jako mniej wa˝ne, no, mo˝e wyjàwszy
tradycje funkcjonalnego druku ∏ódzkiego.
Natomiast wszystko inne jest zepchni´te
w przestrzeƒ „cha∏tury” czy, jakkolwiek by na
to patrzeç, przestrzeƒ wàtpliwà, podejrzanà,
ju˝ nie „Sztuk´”, lecz jakieÊ rzeczy u˝ytkowe.
A moim zdaniem ten ca∏y korpus wytworów
wykluczonych odegra∏ kluczowà rol´ w osadza-
niu nowoczesnej kultury wizualnej nad Wis∏à.
Wydaje mi si´, ˝e to wykluczenie wynika
ponadto i z tego, ˝e dyskusja na temat historii
kultury materialnej, a w tym równie˝ kultury
wizualnej w Polsce w latach 50., 60., 70. i 80.
ubieg∏ego wieku, odbywa∏a si´ w pró˝ni, którà

by∏ brak demokratycznego paƒstwa i gospodar-
ki rynkowej. Dywagacje na temat rozmaitych
uczestników ˝ycia artystycznego w Polsce, ich
relacji do ró˝nych oÊrodków wytwórczych,
drukarƒ, wydawnictw, czasopism itd. by∏y
w zasadzie bajkowe. Historyk sztuki pisa∏by
mniej wi´cej tak: „Mieczys∏aw Berman wybra∏
sobie ten tytu∏ ksià˝ki, ˝eby zastosowaç tam
swoje konstruktywistyczne monta˝e”. Prze-
cie˝ ka˝dy, kto ˝y∏ w latach 90. i w naszym
stuleciu wie o tym, ˝e rzadko kiedy grafik wy-
biera sobie tytu∏! To zazwyczaj wydawca do
niego dzwoni i mówi, ˝e ma dla niego robot´.
I najcz´Êciej dzwoni do grafika, który jest zna-
ny z tego, ˝e bliska mu jest okreÊlona tematyka.
Historia sztuki zmitologizowa∏a ten demiur-
giczny gest artysty, który definiuje rozmaite
postaci czasopism czy wydawnictw. Moim
zdaniem, ta proporcja zosta∏a zachwiana w∏a-
Ênie przez to, ˝e ta dyskusja odbywa∏a si´ wy-
∏àcznie w sferze idei, pràdów, form artystycz-
nych. W mniejszym stopniu zaÊ odnosi∏a si´
do tego, co mnie bardzo interesuje, czyli do ˝y-
cia spo∏ecznego, materialnego i gospodarczego
kraju. Dzisiaj ∏atwiej nam zrozumieç te proce-
sy: czym by∏y inwestycje, czym – stabilizacja
pieniàdza, czym – rozkr´canie gospodarki itd.
Tote˝ dopiero my, którzy sami prze˝yliÊmy
podobne dwudziestolecie, mo˝emy to trafniej
oceniç.

Jak wyglàda∏y realia pracy twórcy grafiki

u˝ytkowej w dwudziestoleciu?

Nie jestem w stanie tego precyzyjnie opowie-
dzieç, bo zachowa∏o si´ ma∏o wspomnieƒ, êró-
de∏ i kwitów, które pokaza∏yby ekonomi´ tego
zaj´cia. Po pierwsze, wyglàda∏o bardzo ró˝nie.
Honoraria w wypadku ok∏adki ksià˝kowej za-
czyna∏y si´ bodaj od „dychy”, którà wydawca
wyciàga∏ z pugilaresu, wr´cza∏ i mówi∏ „masz
pan”, po czym – jak uskar˝a∏ si´ Jerzy Zaruba –
zaprasza∏ na kolacj´, za którà p∏aci∏ 100 z∏o-
tych. Ale by∏y te˝ honoraria, które wynosi∏y
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znaczne kwoty w przypadku takiego artysty,
jak Tadeusz Gronowski, majàcego wówczas
status gwiazdy. Pod koniec lat 20. utrzymuje
on dwa studia, jedno w Warszawie, drugie
w Pary˝u, majàc w obydwu stolicach swoich
klientów, wi´c radzi sobie jak na tamte czasy
nieêle. Pierwsze opowieÊci na ten temat po-
chodzà z po∏owy lat 20., kiedy po reformie
Grabskiego pojawiajà si´ serie wydawnictw
kieszonkowych. Zacz´to publikowaç masowe
wydawnictwa w skali do 100 tytu∏ów rocznie
i zamawiaç masowo projekty ok∏adek, p∏acàc
mniej znanym artystom doÊç skromne kwoty.
To ciekawy fenomen, który warto by∏oby tro-
ch´ dok∏adniej przestudiowaç, okazuje si´ bo-
wiem, ˝e w Polsce te ksià˝eczki pojawi∏y si´
bardzo wczeÊnie, jeszcze przed pocketbooka-
mi wydawnictwa Penguin Books. 
Rynek rusza na dobre oko∏o 1926–1927 roku,
gdy stabilizuje si´ waluta. Pierwsze dziesi´cio-
lecie to, jak wiemy, okres potwornej biedy
w Polsce, a kraj jest zlepiany z trzech ró˝nych,
nie przystajàcych do siebie cz´Êci. W pierw-
szej po∏owie lat 20. nie ma nowoczesnej rekla-
my, nie bardzo te˝ ma ona sens, bo cokolwiek
zostanie „rzucone” na rynek, to i tak znajdzie
nabywc´. Dopiero po reformie pieniàdza i po
tym, jak pojawiajà si´ inwestycje kapita∏owe,
w reklamie zaczyna si´ coÊ dziaç. Analogicz-
ny proces oglàdaliÊmy w Polsce w latach 90.
Na poczàtku zamieszanie – ludzie sprzedajà
z ∏ó˝ek, przywo˝à wielkie torby z Berlina –
a po paru latach to si´ stabilizuje, bo pojawia
si´ kapita∏, najcz´Êciej zewn´trzny. Przychodzi
koniunktura i ludzie na powa˝nie zaczynajà
myÊleç o reklamie. JednoczeÊnie Êrodowiska
grafików si´ organizujà. Tak jak dziÊ mamy
Stowarzyszenie Twórców Grafiki U˝ytkowej,
tak wówczas powstaje Ko∏o Artystów Grafi-
ków Reklamowych i pierwsze czasopismo
bran˝owe „Grafika Reklamowa”. To pismo
jest urzekajàce. Pierwszy numer opisuje wy-
cieczk´ delegacji KAGR-u do Berlina, gdzie

odbywajà si´ prawdziwe targi reklamy, gdzie
mo˝na zobaczyç, jak wyglàda prawdziwa
agencja reklamowa, ˝e jest jakiÊ copywriter,
jakiÊ dyrektor artystyczny. „Grafika Reklamo-
wa” reprodukuje nawet fotografi´ makiety ilu-
strujàcej proces kreacji i obs∏ugi klienta. Nie
ma natomiast nic na temat rynku lokalnego
oprócz apelu do przedsi´biorców, aby wspo-
magali rynek rodzimy. Natomiast ju˝ kilka nu-
merów póêniej widaç, ˝e zebrano jakàÊ grup´
przemys∏owców, naturalnie równie˝ grafików,
jakaÊ bran˝a z wolna si´ kszta∏tuje. Zaczyna
si´ to od w∏aÊcicieli drukarƒ i litografii, naj-
bli˝szych Êrodowisku projektantów, którzy
majà interes w tym, aby grafika reklamowa
kwit∏a. Do samego stowarzyszenia zaczynajà
dochodziç ró˝ni przedsi´biorcy, zw∏aszcza
przedstawiciele bardzo zamo˝nego przemys∏u
farmaceutycznego. Oni potrafili zamówiç bar-
dzo Êmia∏e, interesujàce projekty. 
W 1930 roku zaczyna si´ te˝ kryzys i wówczas,
paradoksalnie, zainteresowanie reklamà roÊnie.
Du˝a poda˝ i ma∏y popyt powodujà wzrost za-
potrzebowania na reklam´. W latach 30. wzma-
ga si´ ton propagandy operujàcej retorykà no-
woczesnoÊci – jesteÊmy silnym, nowoczesnym
narodem, który chce byç mocarstwem, mieç
kolonie, silnà armi´, roÊnie znaczenie tematyki
morskiej… A jednoczeÊnie jako spo∏eczeƒ-
stwo uczymy si´ komunikowaç swoje treÊci
w sposób nowoczesny – zarówno w przemy-
Êle, jak i sprawach spo∏ecznych. Paƒstwo pol-
skie, zw∏aszcza wojsko, staje si´ wa˝nym
klientem. (Na marginesie, to, co graficy zrobi-
li dla wojska, jest bardzo ciekawe; armia chcàc
byç identyfikowana z post´pem, Êwiadomie
zamawia∏a nowoczesne projekty, stosujàce ta-
kie techniki, jak fotomonta˝ czy minimalny
design). W po∏owie lat 30. roÊnie te˝ rola
przemys∏u jako êród∏a zamówieƒ, wtedy za-
czynajà si´ du˝e inwestycje paƒstwowe
w Centralny Okr´g Przemys∏owy, roÊnie Gdy-
nia, Starachowice... Pracowa∏o dla nich wielu

113Rozmowa

+



czo∏owych grafików, takich jak Levitt-Him,
Mucharski, Sopoçko. Fascynujàcy jest poziom
gazet z tego okresu, na przyk∏ad „Gazety Han-
dlowej”, która w niezwykle kompetentny spo-
sób poÊwi´ca po∏ow´ numeru konkursowi re-
klamy lub stosowaniu neonu w tej˝e, co pod
koniec lat 20. zaczyna byç goràcà sprawà.
Dyskusja o reklamie wykracza poza wàskie
grono specjalistów. 
Warto te˝ zwróciç uwag´ na nowe pokolenie
projektantów wywodzàcych si´ nie tylko
z Akademii Sztuk Pi´knych, lecz równie˝
z Politechniki Warszawskiej. Wtedy pojawiajà
si´ tandemy twórcze, co wiàza∏bym z mode-
lem pedagogicznym na Wydziale Architektu-
ry Politechniki, gdzie praca zbiorowa by∏a
czymÊ bardzo naturalnym. Takie tandemy
by∏y najcz´Êciej dwu-, czasem trzyosobowe.
Do najbardziej znanych firm nale˝a∏y Atelier
Girs–Barcz, Skolimowski–Osiecki, Sendec-
ka–Nowicki czy Mewa i bodaj najs∏ynniejsze –
studio Levitt–Him (jeden z nich by∏ po studiach
artystycznych, a drugi po prawie i filozofii). 
Dla ludzi wykszta∏conych w szkole architektu-
ry bardzo szybko pojawia∏a si´ koniecznoÊç
wyboru Êcie˝ki zawodowej. Musieli podjàç de-
cyzj´, czy b´dà dalej szli „w architektur´”, któ-
ra by∏a zaj´ciem, tak jak i dzisiaj, intratnym,
ale ograniczonym ze wzgl´dów na liczb´ za-
mówieƒ, czy te˝ wejdà w pole graficzne i tam
b´dà zarabiali szybsze, aczkolwiek mniejsze
pieniàdze. Wielu m∏odych architektów zdecy-
dowa∏o si´ na karier´ graficznà, stanowiàcà
ca∏kiem niez∏e êród∏o utrzymania.

A uwarunkowania technologiczne – dost´p do
papierów, czcionek, farb? Zwraca Pan w ksià˝ce
uwag´, ˝e to w∏aÊnie zapóênienie techniczne
pomog∏o ukszta∏towaç polski styl
projektowania...

Ju˝ w latach 20. cechà bardzo rozpoznawalnà
dla polskiego projektowania sta∏o si´ odr´czne
liternictwo. Poczàtkowo stosowano je z powo-
du ograniczeƒ technologicznych – brakowa∏o

nowoczesnych czcionek – ale nawet kiedy by∏
ju˝ wi´kszy wybór, to ta maniera sta∏a si´ na
tyle rozpoznawalna dla niektórych grafików,
˝e nie chcieli z niej rezygnowaç. Mieczys∏awa
Bermana mo˝na poznaç najcz´Êciej w∏aÊnie po
sposobie u˝ywania litery. Ten styl utrzyma∏ si´
bardzo d∏ugo. Ca∏e lata 60. i 70., które kojarzy-
my z odr´cznym gestem Tomaszewskiego, tak
naprawd´ osadzone sà w latach 30. Zresztà po-
dobnie jak sam Tomaszewski, który debiuto-
wa∏ w koƒcu lat 30. To nie jest samorodny fe-
nomen polskiego socmodernizmu lat 50.–60. 
By∏y te˝ takie wyjàtkowe sytuacje, jak w przy-
padku Girsa i Barcza, którzy pracowali g∏ów-
nie dla wojska. Dzi´ki temu byli pewnie lepiej
wynagradzani, ale przede wszystkim mieli
wi´ksze mo˝liwoÊci techniczne. Realizowali
zamówienia takie jak albumy propagandowe
na 15-lecie Ligi Ochrony Przeciwlotniczej
i Przeciwgazowej czy ksià˝ki na czeÊç mar-
sza∏ka Pi∏sudskiego, polskiego lotnictwa et
cetera. Oni mogli sobie pozwoliç na sprowa-
dzenie papieru z Florencji i eksperymenty
z drukiem. Sami równie˝ zaprojektowali – cze-
mu poÊwi´ciliÊmy jednà stron´ w ksià˝ce –
nadwiÊlaƒski gotyk typograficzny, czcionk´
Militari. 
W latach 20. powszechnie jednak narzekano
na s∏abe wyposa˝enie drukarƒ, niemniej w jed-
nym z numerów „Grafiki Reklamowej” jeden
z prezesów Zrzeszenia Drukarƒ Polskich, wiel-
kich zak∏adów, chwali si´, ˝e wprawdzie nie
dysponujà drukiem czterokolorowym, ale na
trzech kolorach sà w stanie osiàgnàç porówny-
walny efekt. Widoczna jest wielka duma z po-
konywania rozmaitych przeszkód wynikajà-
cych ze s∏abych maszyn, niedostatku czcionek.
Nawet jeÊli nie by∏o najnowszych maszyn czy
wyposa˝enia typograficznego w drukarniach,
to czo∏owe zak∏ady, cz´sto o wielopokolenio-
wej tradycji, od lat zdobywa∏y medale na wy-
stawach mi´dzynarodowych. To Êwiadczy
o ich poziomie. 
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Swojej wizualnej opowieÊci nie zamyka 

Pan w dwóch dekadach pomi´dzy wojnami, 

ale rozciàga jà a˝ do 1949 roku, ukazujàc

pewnà ciàg∏oÊç. Czy Polska Ludowa mówi∏a

j´zykiem wizualnym II RP?

Nie chcia∏em koƒczyç na 1939 roku. Zale˝a∏o
mi na tym, aby pokazaç, ˝e w przeciwieƒstwie
do literatury tego czasu, którà bardzo mocno
naznaczy∏a trauma wojenna, historia form sto-
sowanych w projektowaniu potoczy∏a si´ ina-
czej. Poczàtek Polski Ludowej zosta∏ wy-
pchni´ty z powszechnej ÊwiadomoÊci. Mamy
doÊç mgliste wyobra˝enia o tym stosunkowo
niedawnym okresie – w lasach podziemie AK,
wsz´dzie Rosjanie i wszechogarniajàcy terror
UB. To cz´Êciowo prawda, ale jednoczeÊnie
dziejà si´ rzeczy fascynujàce, zwiàzane z po-
czàtkiem nowej paƒstwowoÊci. To nie jest jed-
norodny okres, a wi´kszoÊç naszej wiedzy na
ten temat przekazujà dziÊ jedynie narracje „hi-
storyczno-prokuratorskie”. Historiografi´ tego
okresu zdominowa∏ Instytut Pami´ci Narodo-
wej, który wydaje bardzo du˝o publikacji, cza-
sem niezwykle ciekawych. Dominuje jednak
oskar˝ycielski tryb analizowania przesz∏oÊci
i tematyka rozliczeniowa. Mo˝na o tym okre-
sie mówiç te˝ inaczej, o czym warto pami´taç,
zw∏aszcza ˝e zaraz po wojnie ludzie byli bar-
dziej zainteresowani tym, ˝eby coÊ zbudowaç,
odtwarzaç, ni˝ ˝eby siebie nawzajem wykaƒ-
czaç. Istnieje w tym okresie wielog∏os este-
tyczny i ideologiczny, który chcia∏bym
w przysz∏ej publikacji lepiej pokazaç. Jest
socjalistyczne wydawnictwo Wiedza i obok
niego rozmaite prywatne firmy. Sà w koƒcu
poÊród wydawców komunistycznych postaci
takie jak Jerzy Borejsza, ogarni´ty ideà zbudo-
wania koncernu medialnego w zachodnim bez
ma∏a stylu. W pewnym momencie dla wi´k-
szoÊci z nich braknie miejsca, ale przez kilka
lat mamy do czynienia ze szczególnym okre-
sem wspó∏istnienia. 
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Ciàg∏oÊç stylistyczna jest przy tym wyraêna.
Po pierwsze, artyÊci, którzy prze˝yli wojn´,
nadal u˝ywajà dawnego instrumentarium
form. Zmieniajà si´ jedynie tematy i motywy,
a ideologia wzmacnia sposób stosowania pew-
nych znaków. Ale tak naprawd´ mamy konty-
nuacj´ stylów i chwytów wyrastajàcych
z okresu II Rzeczypospolitej. Przecie˝ komu-
niÊci zatrudniajà jako grafików swoich starych
kolegów, którzy byli lewicowymi grafikami
równie˝ przed wojnà. Na przyk∏ad Szymon
Bojko, który by∏ przed wojnà lewicowcem, ak-
tywistà Mi´dzynarodowej Organizacji Pomo-
cy Rewolucjonistom, wciàga Bermana do pra-
cy dla Prasy Wojskowej. No i Berman nie robi
czegoÊ istotnie innego ni˝ w latach 30. Ju˝
wówczas projektowa∏ ksià˝k´ o Leninie, pi´-
ciolatce, ilustrowa∏ proz´ rosyjskà, reporta˝e,
treÊci wydawane przez Rój czy inne wydawnic-
twa zwiàzane z literackà lewicà lub wr´cz ko-
munizmem. W swoich grafikach czytelnie ma-
nifestowa∏ poglàdy ideologiczne. OczywiÊcie
w oswojony sposób w tym, co wychodzi∏o
w g∏ównym nurcie wydawniczym, a bardziej
radykalnie w cz´stokroç niesygnowanych
przezeƒ wydawnictwach, takich jak jawnie ko-
munistyczny „Przekrój 1930” . W latach 40.
robi to samo – u˝ywa fotomonta˝y, stosuje fo-
totypy i tak dalej. Przy czym akcenty si´ prze-
suwajà, tam jest znacznie wi´cej czerwonych
flag i zgni∏ych kapitalistów. No i „erekcja pro-
pagandowa”: te wszystkie wznoszàce si´ lufy
czo∏gów, r´ce, proporce... 
A z kolei wydawcy prywatni, których w latach
1945–1949 jest ponad 200, w du˝ej cz´Êci usi-
∏ujà przed∏u˝yç II Rzeczpospolità w opozycji
do zideologizowanego wydawnictw Ksià˝ka
(potem Ksià˝ka i Wiedza), Prasa Wojskowa
czy innych, które w manierze nowoczesnej
opakowujà du˝e ceg∏y ideologiczne, zazwyczaj
sowiecki materia∏ propagandowy. Natomiast
wydawcy prywatni, tacy jak przedwojenne ofi-
cyny Cukrowskiego, Fiszera, Arcta, Gebethne-

ra i Wolffa, proponujà autorów „bur˝uazyj-
nych” – i komuniÊci im na to muszà pozwoliç,
nie bardzo majàc zresztà wybór – nie sà bo-
wiem na tyle silni, by wszystko kontrolowaç.
OczywiÊcie jest cenzura, ale stosunkowo
w pierwszych latach elastyczna, mniej szczel-
na. W zwiàzku z tym kilku wydawców wyra-
sta mocno na rynku, wypuszczajà do 100 tytu-
∏ów rocznie w pokaênych nak∏adach oko∏o 5
tysi´cy jednego tytu∏u. Drukujà literatur´
dawniejszà, „przedwojennà”, i zatrudniajà tra-
dycyjnych grafików – Gronowskiego, Ko-
smowskiego czy Sopoçk´. Bardzo cz´sto te˝
u˝ywajà przedwojennych matryc, wydajàc
ksià˝ki zaprojektowane jeszcze w latach 30. 
Zresztà i w∏adze szukajà legitymizacji
w przedwojennej nomenklaturze, replikujàc
nazwy wydawnictw takich, jak Ksià˝ka czy
Czytelnik. Czytelnik to by∏a pierwotnie kra-
kowska firma za∏o˝ona w latach 30. przez kràg
Ignacego Fika – ciekawe, sympatyzujàce z ko-
munizmem Êrodowisko krytyków-literatów;
Ksià˝ka z kolei – to by∏a stara, komunistyczna
firma wydawnicza, powsta∏a po I wojnie Êwia-
towej, z takimi postaciami za∏o˝ycielskimi, jak
Sokolicz, Hempel, Orsetti… Zatem obydwa te
Êwiaty, antagonistycznie do siebie ustawio-
ne, odtwarzajà w pewien sposób antagoni-
zmy II Rzeczypospolitej. To bardzo ciekawy
proces i temu chc´ poÊwi´ciç znacznie mniej-
szà publikacj´, która pokazywaç b´dzie ˝ywot-
noÊç tych zjawisk. 
Wszystko to skoƒczy∏o si´ bardzo ostro prze-
j´ciem przez w∏adz´ najpierw wszystkich
drukarƒ, a potem wszystkich wydawnictw.
W∏adze ubi∏y „podtuczonego wieprzka”,
przejmujàc nak∏ady, prawa autorskie, kana∏y
dystrybucji – wszystko. Lata 1949–1950 wy-
znaczajà koniec tej wojny na ok∏adki; firmy
paƒstwowe, jako monopoliÊci, nie bardzo ma-
jà powód, ˝eby si´ staraç o wysokà jakoÊç. Bo
to nie jest tylko tak, ˝e wzory socrealistyczne
zaczynajà dominowaç nad fotomonta˝ami
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Bermana czy uk∏adami literniczymi innych
autorów, ale równie˝ i tak, ˝e mamy do czy-
nienia w wi´kszym stopniu ze stosowaniem
rodzaju etykiety zast´pczej – nie ma ju˝ ˝ad-
nej konkurencji. Nie trzeba si´ staraç.

Album pokazuje, ˝e Polacy z powodzeniem
zaadaptowali nowoczesny j´zyk projektowania
graficznego. Impulsy sz∏y ze wschodu 
i z zachodu. A czy polscy graficy wp∏yn´li jakoÊ
na Êwiatowe projektowanie?

Polacy niezbyt cz´sto si´ eksportujà, ale my-
Êl´, ˝e mo˝na by opowiedzieç przewrotnà hi-
stori´ eksportu polskiego wzornictwa opartà
na kilku postaciach. Przede wszystkim mi´-
dzynarodowe oddzia∏ywanie osiàgnà∏ tandem
Levitt–Him. Majàc niezwykle wzi´tà firm´
graficznà w Polsce, bodaj w 1937 roku wyje˝-
d˝ajà do Londynu pracowaç dla wydawnictwa
Lord Humphreys. To byli inteligentni ˚ydzi,
i przeczuwali, co si´ mo˝e wydarzyç. Na Wy-
spach zdobywajà klientów z najwy˝szej pó∏ki,
o których wszyscy graficy marzà – rzàd bry-
tyjski czy urzàd pocztowy. Przywieêli ze sobà
pewien wariant modernizmu, legend´ konty-
nentalnej awangardy, i to by∏o w cenie. Starzy
Anglicy opowiadali mi – literaci i plastycy – ˝e
podobny fenomen wiàza∏ si´ z Themersonami.
W latach 50. ich londyƒski salon by∏ legendar-
nym miejscem, gdzie przy stole spotykali si´
ludzie z bardzo ró˝nych Êrodowisk, fizycy
i poeci... To wówczas by∏o niepoj´te. Wydaje
mi si´, ˝e z Levittem i Himem by∏o podob-
nie. Poza tym wnosili oni pewien rodzaj lek-
koÊci, dowcipu, bardzo ró˝nego od nieco
zgryêliwego humoru brytyjskiego. Byç mo˝e
w∏aÊnie stàd wynika∏a ich atrakcyjnoÊç. Mam
wra˝enie, ˝e wywarli oni na tyle silny wp∏yw
na ilustracj´ i projektowanie w Anglii, ˝e zy-
skali naÊladowców. Jak si´ patrzy na projekty
angielskie z tego okresu, to widaç ich manier´.
Co ciekawe, obydwaj odegrali te˝ znaczàcà,
zaryzykowa∏bym s∏owo: fundujàcà rol´ w de-
signie izraelskim. Levitt na prze∏omie lat 20.

i 30. projektuje pierwszà nowoczesnà czcionk´
hebrajskà, którà nazywa, igrajàc byç mo˝e ze
swoim imieniem, Chaim. Him z kolei tworzy
identyfikacj´ wizualnà dla izraelskich linii
lotniczych El Al, potem projektuje wielkà wy-
staw´ Masada Exibition, pawilon Izraela na
Êwiatowej wystawie w Montrealu i tak dalej.
S∏owem, Levitt i Him w istotny sposób przy∏o-
˝yli d∏oƒ do kszta∏towania to˝samoÊci wizual-
nej Eretz Yisrael. Mamy tu zatem ju˝ trzy ka-
riery – polskà, angielskà i izraelskà. 
Kolejnà ciekawà postacià jest Teodor Ro˝an-
kowski, który w Polsce funkcjonowa∏ pod
pseudonimem Rojan. Bia∏y oficer z Kurlandii,
który trafia do Polski oko∏o 1920 roku i robi
pierwszà karier´. Pracuje g∏ównie dla poznaƒ-
skiego wydawnictwa Ryszarda Wegnera,
gdzie robi∏ Êwietne ok∏adki, przenoszàc ilustra-
cj´ z ∏uboku – ilustracji i kolorystyki, która
w Rosji carskiej sta∏a na bardzo wysokim po-
ziomie. W 1925 roku jedzie do Pary˝a, gdzie
robi drugà karier´ (projektujàc ca∏y czas dla
Poznania), po czym po wojnie robi trzecià ka-
rier´ w Stanach Zjednoczonych, ilustrujàc
ksià˝eczki dla dzieci. Aby daç przeciwwag´ do
karier zachodnich, mo˝na wspomnieç Stefana
Norblina, który zrobi∏ ogromnà karier´ w Pol-
sce i by∏ znienawidzony przez krytyków zaj-
mujàcych si´ modernizmem jako exemplum
sztuki salonowo-sanacyjnej. Làduje w latach
40. w Rajpurze, gdzie dla jednego z mahara-
d˝ów projektuje wystrój wn´trz pa∏acowych.
Pod jego r´kà rozkwitajà niezliczeni kriszno-
wie i siwowie w stylu polskiego art deco...
W Niemczech wyszed∏ o tym pi´kny album,
w Polsce ma∏o kto si´ tym zainteresowa∏. A my-
Êl´, ˝e to by∏o marzenie dla takiego artysty, jak 
Norblin – wreszcie mieç klienta maharad˝´.

W ksià˝ce jest ponad 1000 ok∏adek ksià˝ek, 
plakatów, opakowaƒ... Rzeczy bardzo ulotnych.
Jak si´ zbiera materia∏ do takiej ksià˝ki?

Gdybym na poczàtku postrzega∏ to jako ca∏o-
Êciowy projekt, to prawdopodobnie szybko
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bym go porzuci∏ i zdecydowa∏ si´ na coÊ prost-
szego. Nie ma w Polsce ani jednej instytucji –
biblioteki czy muzeum – do której mo˝na si´
udaç, opowiedzieç o swoim projekcie i popro-
siç o wglàd do katalogu zbiorów, oczekujàc in-
teresujàcego wyniku. Polskie instytucje kultu-
ry troch´ t´ tematyk´ zaniedba∏y. I nie mówi´
tu o etykietach na oran˝ad´, ale o pracach zna-
nych twórców. Kolekcjonowano na przyk∏ad
grafik´ drzeworytowà, a ignorowano rzeczy
codzienne, które w perspektywie dokonanych
zniszczeƒ takie codzienne dzisiaj ju˝ nie sà.
A to w∏aÊnie one odgrywajà kluczowà rol´
w edukacji spo∏eczeƒstwa, nie tylko w zakresie
edukacji wizualnej. Musz´ powiedzieç, ˝e na-
wet w Muzeum Sztuki w ¸odzi spotka∏o mnie
kilkakrotnie rozczarowanie. Wydawa∏o mi si´,
˝e kilka rzeczy musi tu byç, bo to muzeum po
prostu tym si´ zajmuje. Nie by∏o. No, ale kole-
ga kolekcjoner mia∏ [Êmiech]. 
Zbierajàc materia∏y do innych projektów, cho-
cia˝by do Ksià˝ek i stron, które dotyczy∏y awan-
gardy, tej „szpicy” w projektowaniu nowocze-
snym (jak mi si´ wówczas zdawa∏o) – niejako
przy okazji trafia∏em na inne rzeczy. Póêniej za-
interesowa∏em si´ zamiennikiem typografii,
liternictwem, z myÊlà o tym, aby (ju˝ o tym
wspomina∏em) zrewidowaç wyobra˝enie o sa-
morództwie polskiej szko∏y plakatu. Wszystkie
te poszukiwania trwa∏y oko∏o 10 lat. Rewolucj´
w poszukiwaniach przyniós∏ dopiero Internet,
dzi´ki któremu z ró˝nych strychów i piwnic wy-
chynà∏ ca∏y wszechÊwiat papierów, papierzysk,
obwolut i reklamówek – ca∏a ta rzeczywistoÊç,
którà za Kantorem lubi´ nazywaç zdegradowa-
nà. To wszystko pojawi∏o si´ na aukcjach inter-
netowych za par´ z∏otych. OczywiÊcie regular-
nie odwiedza∏em te˝ antykwariaty, nie tylko
w poszukiwaniu artefaktów, ale równie˝ wie-
dzy – antykwariusze znajà cz´sto niesamowite
historie. Istotnym êród∏em dla mnie sà czasopi-
sma. To tkanka ˝ycia, która pozwala wyczuç
puls danej epoki. Wszystko to d∏ugo trwa∏o. 

Jak wyglàda rynek tego typu obiektów? Czy

myÊli Pan, ˝e ksià˝ka Nie g´si mo˝e wp∏ynàç

na ceny? 

Po doÊwiadczeniu z jednym z moich wcze-
Êniejszych przedsi´wzi´ç, Ksià˝kami i strona-
mi, które, jak s∏ysz´, mia∏y wp∏yw na rynek an-
tykwaryczny, myÊl´, ˝e w wypadku dobrej
grafiki u˝ytkowej mo˝e byç podobnie. Do-
tychczasowe ceny w Polsce, choç zró˝nicowa-
ne, sà doÊç niskie. Âwiatowi kolekcjonerzy zo-
rientowali si´ ju˝, ˝e polski konstruktywizm,
futuryzm jest ciekawy i rzadki. W zwiàzku
z tym ceny poszybowa∏y w gór´. Sà nawet
wy˝sze ni˝ w wypadku futuryzmu w∏oskiego.
Tam nak∏ady by∏y du˝o wi´ksze, cz´sto na
znacznie lepszym papierze, i nie by∏y niszczo-
ne miotaczami ognia przez sàsiadów, wi´c
wi´cej ich przetrwa∏o. Te rzeczy ju˝ sà na bar-
dzo wysokim poziomie cenowym i to si´ ra-
czej nie zmieni. Cena 36 tysi´cy z∏otych za
ksià˝k´ wydanà w koƒcu lat 20. to ju˝ niemal
aberracja. Czy grafika u˝ytkowa osiàgnie war-
toÊç? Je˝eli kryzys nie zmiecie z rynku ch´ci
kolekcjonerów, to zapewne zacznà rozszerzaç
swoje zainteresowanie poza grup´ Blok,
Strzemiƒskiego, Jasieƒskiego, Czy˝ewskiego,
Peipera i innych i zacznà g∏´biej penetrowaç
mniej znane obszary. JeÊli si´ zainteresujà po-
lonicami na serio, to b∏yskawicznie wydrenujà
polski rynek. Wówczas przysz∏e muzeum desi-
gnu ju˝ wiele dla siebie nie znajdzie.
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