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NIE ROBIĘ SZTUKI, POMAGAM CZYTAĆ1.
POGLĄDY LEONA URBAŃSKIEGO NA TEMAT
KSZTAŁTOWANIA SZATY TYPOGRAFICZNEJ KSIĄŻKI
Życie i twórczość Leona Urbańskiego (1926–1998) i stan badań nad nimi. Poglądy Leona
Urbańskiego na sztukę typograﬁczną oraz inspiracje artysty: fascynacja słowem, historią książki,
sztuką orientalną. Zawód typografa – zadania i obowiązki. Projektowanie książki – zgodność formy
i treści, sztuka proporcji.

Projektowanie szaty graﬁcznej książki to zagadnienie bardzo istotne, choć
ciągle jeszcze nie w pełni doceniane. Polski rynek książki zalewają amatorskie
publikacje, których twórcy doskonale posługują się nowoczesnymi programami
do obróbki graﬁcznej i łamania stron, ale obce są im zasady rzemiosła artystycznego, jakim jest sztuka typograﬁczna. Pojawia się więc potrzeba propagowania idei
pięknego druku i inspirowania do takich działań środowisk związanych z książką.
Jednym ze sposobów jest przedstawienie dokonań wybitnych typografów, ukazanie ich warsztatu pracy i stosowanych technik artystycznych. Warto pokazywać
dorobek twórców, którzy do projektowania każdego druku podchodzili w sposób
całkowicie świadomy. Ich praca była poszukiwaniem jedności, a co najmniej zależności między formą i treścią.
W 1998 r. zmarł wybitny polski typograf Leon Urbański (1926–1998), wielokrotnie nagradzany w kraju i za granicą, członek honorowy elitarnego międzynarodowego stowarzyszenia wydawców i typografów Double Crown Club2. W śro1

Danuta WRÓBLEWSKA, Leon URBAŃSKI, Leon Urbański rozmawia z redakcją „Projektu”, [w:] Lucem dabit atra fuligo. Światło dała czarna sadza. Leon Urbański. Graﬁk. Typograf. Katalog wystawy pod red. Anny Mieczyńskiej, Warszawa: Centrum Sztuki Studio im. S.I. Witkiewicza,
Muzeum Drukarstwa Warszawskiego, Pracowania Sztuk Plastycznych w Warszawie 2007, s. 7.
2 Jest to elitarne stowarzyszenie wydawców i typografów Wysp Brytyjskich w Cambridge.
Honorowe członkostwo, poza Urbańskim, przyznano dziesięciu zagranicznym twórcom. Otrzymali
je m.in. Matthew Carter, Adrian Frutiger, Gerard Unger i Hermann Zapf.

Roczniki Biblioteczne 53/2009
© for this edition by CNS

Roczniki bibl_53_imprimatur.indb237 237

ROCZNIKI BIBLIOTECZNE, R. LIII: 2009

2009-11-23 09:11:11

238

EWA REPUCHO

dowisku graﬁków i ludzi książki był uważany za jednego z najwybitniejszych
typografów polskich, za „króla polskiej typograﬁi i absolutny autorytet w dziedzinie książki”3. Wymienia się go często obok największych typografów połowy
XX w. – Jana Tschicholda, Hermanna Zapfa, Oldřicha Hlavsy, Adriana Frutigera4.
Porównywano go także do mistrzów tej miary co Giovanni Mardersteig czy Max
Caﬂisch, a w Polsce – do Adama Półtawskiego. Działalność Urbańskiego ma niebagatelne znaczenie dla rozwoju polskiej sztuki typograﬁcznej XX w., warto więc
przypomnieć inspiracje i poglądy artysty na temat kształtowania szaty graﬁcznej
książki.
Nikt dotychczas nie spróbował zebrać i omówić twórczości Urbańskiego
w sposób całościowy5. Na jego temat ukazało się zaledwie kilkanaście publikacji,
z czego większość to kilkustronicowe teksty o charakterze biograﬁcznym, krótkie
wywiady z samym artystą lub jego współpracownikami, uczniami, przyjaciółmi.
Szczególnie godna uwagi jest niewielka publikacja Lucem dabit atra fuligo. Światło dała czarna sadza. Leon Urbański. Graﬁk. Typograf wydana z okazji otwarcia wystawy poświęconej Leonowi Urbańskiemu w Centrum Sztuki Studio im.
S.I. Witkiewicza i Muzeum Drukarstwa Warszawskiego. Zebranie i opisanie dorobku artysty to zadanie niełatwe, ponieważ dorobek ten jest bardzo rozproszony.
Część materiałów zaginęła bezpowrotnie, zmarli niektórzy jego znajomi i przyjaciele, ulotna jest pamięć bliskich współpracowników. Stan wiedzy na temat
warsztatu Leona Urbańskiego i metod jego pracy, stosowanych rozwiązań typograﬁcznych itp. jest raczej znikomy. Sam Urbański skupiał się przede wszystkim
na działalności praktycznej. Nie tworzył prac teoretycznych, które teraz mogłyby
odsłonić tajniki jego warsztatu.
W artykule podjęto próbę nakreślenia sylwetki artysty, ukazania jego zamiłowań i stosunku do wykonywanej pracy, opierając się na dostępnej literaturze,
rękopisach Leona Urbańskiego oraz na podstawie wywiadu przeprowadzonego
z jego żoną. Wartościowym źródłem okazał się także zapis audycji radiowej przygotowanej przez Ewę Prządkę pt. Portret artysty, wyemitowanej w Programie 3.
Polskiego Radia w dniu 9 lutego 1996 r. Zawierała ona wywiad z artystą na temat
jego fascynacji typograﬁcznych oraz wypowiedzi Andrzeja Heidricha, Andrzeja
Tomaszewskiego i Danuty Wróblewskiej o twórczości Urbańskiego.
Leon Urbański urodził się 11 września 1926 r. w Tarnowie. Ukończył warszawskie Liceum Sztuk Plastycznych, a następnie Wydział Graﬁki Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie, w pracowni wybitnego graﬁka i artysty prof. Andrzeja
Rudzińskiego (1948–1959), którego potem przez całe życie uważał za swojego
3

Monika MAŁKOWSKA, Honor typografa, Rzeczpospolita 1998, 30.04–1.05, s. 28.
Danuta WRÓBLEWSKA, Leon i książka, [w:] Lucem dabit atra fuligo…, s. 5.
5 Autorka przygotowuje monograﬁę na temat życia i twórczości Leona Urbańskiego pt. Sztuka czerni i bieli. Kultura książki w twórczości Leona Urbańskiego.
4
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mistrza. W latach 1978–1982 był docentem na Wydziale Graﬁki warszawskiej
ASP, gdzie kierował Katedrą Kształcenia Podstawowego. Wykładał także na Podyplomowym Studium Edytorstwa Uniwersytetu Warszawskiego. Przede wszystkim był jednak współzałożycielem (razem z Andrzejem Rudzińskim i Henrykiem
Urbanowiczem) i pracownikiem Doświadczalnej Oﬁcyny Graﬁcznej Pracowni
Sztuk Plastycznych w Warszawie. Spędził tam prawie 30 lat (1964–1992), tworząc i nadzorując powstawanie różnego rodzaju projektów. Spod jego ręki wyszło
wiele pięknych, zasługujących na uznanie publikacji.
W dorobku Leona Urbańskiego znajduje się około 250 książek. Najczęściej
projektował oprawę graﬁczną literatury pięknej, humanistycznej literatury naukowej6 i albumów, ale nie stronił również od książek naukowo-technicznych.
Wydał też kilkadziesiąt publikacji biblioﬁlskich. Był twórcą blisko 5000 druków
ulotnych, m.in. dyplomów Międzynarodowych Konkursów Chopinowskich, druków protokolarnych MSZ i Rządu Polskiego. Zaprojektował również około 100
znaków i godeł, m.in. „Złoty Liść” – znak serii wydawniczej Naszej Księgarni,
znak Konkursu Miast Bliźniaczych, hotelu Grand w Warszawie, Przedsiębiorstwa
Warexpo i Elektrowni Kozienice.
Urbański otrzymał bardzo wiele nagród i wyróżnień. Najbardziej cenił honorowe członkostwo w Double Crown Club, które przyznano mu w 1990 r. Poza
tym zdobył wiele nagród międzynarodowych, m.in. Grand Prix (1971), dwa złote
medale (1965, 1971), jeden srebrny (1965), dwa brązowe (w 1959 – za całokształt
osiągnięć w dziedzinie typograﬁi, 1989) na Internationale Buchkunst-Ausstellung
(IBA) w Lipsku, a także wiele nagród za książki, druki ulotne i znaki, m.in. w Moskwie, Paryżu, New Delhi i Belgradzie. Zdobył około 20 nagród i ponad 20 wyróżnień w dorocznych konkursach PTWK na Najpiękniejsze Książki Roku, w tym
dwie nagrody za wybitne osiągnięcia w dziedzinie typograﬁi i kształtowania szaty
graﬁcznej książek.
W centrum zainteresowań Urbańskiego zawsze znajdowało się słowo. Ono
było motorem wszelkich działań artysty. Zachwycał go fenomen pisma, fakt, że słowo mówione można zamienić w szereg czarnych, niepozornych graﬁcznych znaków, które – utrwalone na papierze – nabierają znaczenia i żyją własnym życiem7.
Zwracał uwagę na to, że słowo żyje osadzone w określonym czasie i przestrzeni. Dlatego też nieustannie zgłębiał tajniki różnych pism, także w ich historycznym aspekcie. Poza pismami kręgu kultury europejskiej (np. łacińskim, greckim,
6

Leon Urbański od ósmej teki czuwał nad formą wydawnictwa Polonia typographica saeculi
sedecimi, zapoczątkowanego przez Kazimierza Piekarskiego. W rozmowie z autorką Andrzej Tomaszewski wspominał, iż Urbański podziwiał działania Alodii Kaweckiej-Gryczowej, kontynuatorki
naukowych idei Piekarskiego.
7 Portret artysty. Audycja radiowa w oprac. Ewy Prządki. Program 3. Polskiego Radia,
9.02.1996, godz. 11.05 [wypowiedź Leona Urbańskiego]. Autorka dysponuje zapisem audycji udostępnionym przez żonę L. Urbańskiego – Krystynę.
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słowiańskim), zafascynowany kulturą Wschodu pogłębiał wiedzę o tamtejszych
formach zapisu, m.in. arabskim piśmie kuﬁ, piśmie chińskim i japońskim. Urbańskiego fascynowały wszelkie pozostawione przez człowieka znaki i ich układy
– różnego rodzaju ideogramy. Pasją artysty było również językoznawstwo, które
nazywał fundamentem typograﬁi. Urbański twierdził, że projektowanie układów
literniczych zaczyna się od „pieszczoty dźwięku”8. Tłumaczył, że na graﬁczny
obraz słowa, kształt znaków, powinny także mieć wpływ dźwięki, towarzyszące
jego wypowiadaniu. Aby litery mogły lepiej oddać kryjącą się w nich treść, typograf ma prawo nawet destruować obraz słowa, eksperymentować ze sposobem
zapisu. Celem jest wzmocnienie przekazu.
Chociaż wszyscy określali Leona Urbańskiego mianem „artysty książki”, on
ze skromnością temu zaprzeczał. Powtarzał, że projektowanie książki nie jest pracą artystyczną, a graﬁk nie jest twórcą, lecz pomocnikiem. Jego zadaniem jest służyć pisarzowi w taki sposób, aby jak najlepiej oddać myśl autora, stworzyć idealną formę dla przedstawionej treści. Graﬁk służy też czytelnikowi, ułatwiając
percepcję dzieła. Leon Urbański zwykł więc mawiać: „Nie robię sztuki, pomagam
czytać”9. Forma książki ma doprowadzić do kontaktu czytelnika z jej autorem –
poetą, naukowcem, eseistą itd. Twierdził, że jego profesję najlepiej oddaje słowo
„designer”, ponieważ designer to ktoś więcej niż projektant, ale mniej niż artysta10.
Designer za pomocą formalnych środków wyrazu kształtuje rzecz codziennego
użytku: architekturę, mebel, książkę, wszystko to, co później jest multiplikowane
przez przemysł i wytwarzane w wielu egzemplarzach. W ten sposób podkreślał
nadrzędną, użytkową wartość tworzonych przez siebie projektów. Rodzina, przyjaciele i współpracownicy artysty szanowali ten stosunek do pracy, ale nie zawsze
potraﬁli go pojąć. „Mało który graﬁk zdobywa się na podobną skromność. W dodatku graﬁk obsypywany nagrodami na prestiżowych konkursach, uhonorowany
ważnymi odznaczeniami, uznawany za mistrza w swoim fachu”11.
Zawód typografa, według Urbańskiego, wiąże się z obowiązkiem nieustannego kształcenia, zdobywania wiedzy o świecie, kulturze, historii, ﬁlozoﬁi, literaturze itp. Nie wystarczy być wrażliwym na piękno, na kształt, posiadać pewne artystyczne umiejętności, a nawet wielki talent. Priorytetowe znaczenie ma wiedza,
bez niej, bez poznania historii pisma, podstaw lingwistyki, tendencji panujących
w sztuce na przestrzeni dziejów itp. nie można zaprojektować dobrej książki12.
Dopiero połączenie wiedzy z wrażliwością na formę może sprawić, że powstanie
szczególne dzieło. Urbański twierdził, nieco żartobliwie, że z powodu tych wy8
9
10
11
12

D. WRÓBLEWSKA, L. URBAŃSKI, op. cit., s. 7.
Ibidem.
Portret artysty… [wypowiedź Leona Urbańskiego].
M. MAŁKOWSKA, op. cit., s. 28.
Portret artysty… [wypowiedź Leona Urbańskiego].
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magań na tysiąc kandydatów na ASP pięćset osób może zostać wybitnymi artystami, a tylko dwie mają szansę stać się doskonałymi typografami.
Urbański był człowiekiem niezwykle oczytanym. Nigdy nie przestawał się
uczyć. Pasjonowała go historia książki. Zgłębiał tajniki warsztatu typograﬁcznego w jego historycznym rozwoju. Znał wszelkie mody i prądy, osiągnięcia i uchybienia w kształtowaniu formy książki, jej zdobieniu i ilustrowaniu13. Dzięki temu
potraﬁł projektować różne typy edycji i za każdym razem traﬁał w sedno problemu. Urbański podkreślał także, że dobry projekt książki wymaga dogłębnej znajomości jej przedmiotu. Dlatego projektowanie rozpoczynał od wnikliwej analizy
treści. Jeśli dotyczyła problemów mu nieznanych, najpierw starał się je zgłębić,
np. projekt książki Miasta polskie w tysiącleciu (Wrocław: Zakład Narodowy im.
Ossolińskich 1965), do której opracował graﬁcznie większość herbów, zaczął
od dogłębnych studiów w zakresie heraldyki. Erudycję Urbańskiego zawsze podziwiał m.in. Andrzej Heidrich14, podkreślając, że uważa go za jedynego eksperta
w dziedzinie typograﬁi w Polsce15.
Typograf ma ten przywilej, że w swojej pracy styka się z dziełami wybitnych
twórców – mawiał Urbański – są nimi kroje pism będące światowym dziedzictwem kultury. Ten fakt powinien uczyć szacunku i pokory do materii, którą się
posługuje16. Zachwycała go piękna forma klasycznych pism, przede wszystkim
cenił antykwy renesansowe i barokowe, takie jak Garamond, Palatino, Caslon17.
W swoich pracach często nawiązywał do dzieł dawnych mistrzów sztuki drukarskiej. Szczególnie interesowało go włoskie drukarstwo renesansowe, zwłaszcza
weneckie, a także późniejsze francuskie. Ponadto fascynowała go książka Wschodu i typograﬁa orientalna. Wiele satysfakcji czerpał np. z projektowania serii literatury Wschodu dla Wydawnictwa Zakładu Narodowego im. Ossolińskich.
Opracowanie graﬁczne wspomnianej serii również zostało poprzedzone gruntownymi studiami kultury Wschodu i tamtejszych form zapisu. Urbański wspomina,
że jego fascynacja książką wschodnią wzięła swój początek w podróżach po Azji.
„Zaczęło się od Samarkandy, Buchary, Chiwy. Zobaczyłem niebo, architekturę,
sury z Koranu rysowane pismem kuﬁckim. Tak jak lubię muzykę, która nie ma
początku ani końca, tak wielbię płaszczyzny zakomponowane podobnie. Wnętrze
kopuły w Samarkandzie pokryte misterną arabeską w czerni i cynobrze. W Chiwie, w cytadeli, ściany z wypalanych kafelków powtarzają wielokrotnie jeden
13

Hanna LEBECKA, O Leonie Urbańskim wspomnienie, Nowe Książki 1998, nr 8, s. 76.
Andrzej Heidrich (ur. 1928) – artysta, graﬁk, przez wiele lat naczelny graﬁk wydawnictwa „Czytelnik”, m.in. autor projektów graﬁcznych znaczków pocztowych i banknotów, które były
w obiegu w latach 1974–1994.
15 Portret artysty… [wypowiedź Andrzeja Heidricha].
16 Krzysztof JEROMINEK, Mistrz. Profesor. Przyjaciel, [w:] Lucem dabit atra fuligo…, s. 29.
17 Magdalena FRANKOWSKA, Słowa są ulotne, piękno pozostaje. Leon Urbański (1926–
1998), 2+3D 2008, nr 1, s. 33.
14
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motyw zbudowany ze stu kształtek, tak samo, ale inaczej. Element i całość. Harmonia hierarchii. Jedność. Tam można to wszystko zrozumieć”18.
Artysta każdą książkę, każdy projekt przeżywał intelektualnie. Główną jego
zasadą było: przeczytać, zrozumieć i zaakceptować. Musiał więc najpierw dogłębnie przeanalizować treść dzieła, a następnie ocenić, czy jest ona zgodna z jego
światopoglądem, z jego stosunkiem do rzeczywistości. Urbański twierdził, że jeśli jeden z tych trzech warunków nie został spełniony, nie mógł przystąpić do projektowania. Z tego powodu wiele propozycji odrzucił, bo nie akceptował treści
utworów powierzonych mu do opracowania.
Urbański uważał, że dobrze zaprojektowana książka powinna cieszyć oko
odbiorcy. Bardzo ważna jest przy tym zgodność formy z treścią. Twierdził, że jeśli
się ktoś nie rozsmakuje w poszukiwaniu odpowiedniego kształtu, idealnej formy
dla treści, nigdy nie będzie typografem19. Niemniejsze znaczenie miała dla niego
funkcjonalność druku. Podkreślał, że typograﬁa, jako sztuka użytkowa, powinna
dążyć do przedstawiania treści w sposób jak najbardziej czytelny. Projektant kalendarza musi np. pamiętać, że publikacja służy przede wszystkim do sprawdzania dat i jej kompozycja powinna to ułatwić. Tak samo forma książki ma służyć
przede wszystkim poznaniu jej treści. Estetyka musi się często podporządkować
funkcjonalnej formie. Ozdobniki czy ilustracje zamieszczone w książce nie powinny odciągać uwagi czytelnika konkurencyjnymi elementami, lecz wspomagać
proces czytania20. Artysta był przeciwny nieuzasadnionemu ozdabianiu druków.
Uważał, że treść książki należy wzbogacać materiałem ilustracyjnym, ale wyłącznie integralnie związanym z tekstem. Nie uznawał dyskusji o „zdobieniu”
książki. Książka ma powstawać jako produkt integralnego myślenia o tekście, zawartości i kształcie. Urbański podkreślał, że typograﬁa jest sztuką czerni i bieli21,
a typograf to człowiek „wrażliwy na mały, czarny znak, na język czerni i bieli,
na wzajemne proporcje linii, plamy, punktu, pustki”22. Typograﬁa jest też sztuką
proporcji. Piękna, wysmakowana książka może powstać tylko wtedy, jeśli z precyzją i starannością wykreśli się jej makietę. Dlatego cyrkiel i linijka były jego
nieodłącznymi narzędziami pracy. Zawsze zwracał uwagę na zależności geometryczne. Ponadto był zwolennikiem upraszczania formy. Nie lubił udziwnień, jeśli
służyły tylko zwróceniu uwagi na autora projektu. Powtarzał za Janem Tschicholdem, że najpiękniejszą formę ma taka publikacja, w której nie widać ręki
projektanta23. Czytelnik, patrząc na książkę, powinien w ogóle nie zauważać mo18
19
20

D. WRÓBLEWSKA, L. URBAŃSKI, op. cit., s. 8.
Portret artysty… [wypowiedź Leona Urbańskiego].
Anna MIECZYŃSKA, To jest ładne, co się oczom podoba, [w:] Lucem dabit atra fuligo…,

s. 27.
21
22
23

Andrzej HEIDRICH, Sztuka proporcji, [w:] Lucem dabit atra fuligo…, s. 7.
D. WRÓBLEWSKA, L. URBAŃSKI, op. cit., s. 9.
Portret artysty… [wypowiedź Leona Urbańskiego].
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zolnej i żmudnej pracy typografa. Najlepiej zamysł Urbańskiego oddają słowa
Andrzeja Tomaszewskiego24, który rozpoczął praktykę w zawodzie pod okiem
Leona Urbańskiego: „Jest to osoba, która tak projektuje, że właściwie szary czytelnik i szary oglądacz jego druków […] nie zdaje sobie sprawy, jaka ilość pracy tam została włożona i jak wiele niuansów zostało rozważonych, wyważonych
i wziętych pod uwagę”25. Często były to drobiazgi, których zwykli graﬁcy nawet
nie zauważają. Urbański zwracał uwagę na najdrobniejsze szczegóły – rozświetlenie liter, proporcje wielkości pisma, interlinii i wcięć akapitowych, proporcje
ustawienia kolumny na stronie itd. To wszystko świadczyło o wielkiej kulturze
typograﬁcznej artysty26. Doceniał także znaczenie papieru dla typograﬁcznego
ukształtowania druku. Krzysztof Jerominek, typograf i graﬁk oraz uczeń artysty
wspomina, że wręcz uwielbiał szlachetne, nietypowe papiery, zachwycały go kresy, czerpy, żeberka, ﬁligrany27. Anna Mieczyńska28, która zetknęła się z Urbańskim m.in. jako słuchaczka specjalizacji edytorskiej na Podyplomowym Studium
Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego, wspomina, że dzięki temu, iż bezwzględnie przestrzegał zasady usuwania się w cień i nieeksponowania swojego
„ja” w książkach, stawał się natychmiast rozpoznawalny. „Wyważone proporcje,
starannie dobrany krój i stopień czcionki, czytelność i prostota jego prac typograﬁcznych, adekwatność materiału ikonograﬁcznego, który często sam dobierał,
charakterystyczne użycie ornamentów, komentarze umieszczane na marginaliach,
nienarzucająca się pagina – cieszyły oczy zarówno niewyrobionych odbiorców,
jak i koneserów, którzy do dziś »polują« na druki profesora”29.
Urbański podkreślał, że projektowanie książki to przedsięwzięcie o charakterze zespołowym. Powinni w nim brać udział autor i wydawca, którego reprezentują redaktor i graﬁk oraz drukarz – taki zespół zaprojektował chociażby, pod
okiem Jana Tschicholda, kieszonkową serię ze znakiem pingwina. I tu Urbański
dopatrywał się wielkiej popularności serii. Narzekał, że w Polsce tego typu podejście do kształtowania formy książki jest obce i wciąż niedoceniane. Niektórzy
wydawcy sądzą, że szata graﬁczna może powstać w oderwaniu od dzieła, a projektowanie jest działaniem czysto intuicyjnym.
Urbański brał na warsztat różnego rodzaju publikacje, ale najczęściej projektował literaturę piękną. Największym wyzwaniem dla Artysty było kształtowanie
24

Andrzej Tomaszewski – typograf, redaktor, poligraf, autor Leksykonu pism drukarskich
(1996), Inwentarium poligraﬁi. Pismo drukarskie (1989), Zapisków książkoroba (2006) i wielu artykułów w branżowej prasie drukarsko-wydawniczej.
25 Portret artysty… [wypowiedź Andrzeja Tomaszewskiego].
26 Ibidem.
27 K. JEROMINEK, op. cit., s. 29.
28 Anna Mieczyńska – kurator wystawy Lucem dabit atra fuligo. Światło dała czarna sadza.
Leon Urbański. Graﬁk. Typograf zorganizowanej w Centrum Sztuki Studio im. S.I. Witkiewicza w Warszawie w 2007 r.
29 A. MIECZYŃSKA, op. cit., s. 27.

Roczniki Biblioteczne 53/2009
© for this edition by CNS

Roczniki bibl_53_imprimatur.indb243 243

2009-11-23 09:11:12

244

EWA REPUCHO

formy dramatu. Starał się w taki sposób przedstawić jego zapis na karcie papieru,
aby czytelnik mógł od razu wyobrazić sobie scenę, dekoracje, aktorów itp.30. Udawało mu się to zazwyczaj doskonale, o czym świadczą niejednokrotne pochwały
aktorów, którzy chętnie korzystali z jego opracowań – licznych dowodów uznania
doczekało się chociażby wydanie Historii o Męce Najświętszej i Chwalebnym
Zmartwychwstaniu Pańskim (Warszawa: PAX 1990). Na szczególną uwagę zasługiwały także projektowane przez Urbańskiego albumy, np. chwalono układ graﬁczny serii albumów „Twórcy malarstwa europejskiego”, wydawanej przez Ruch,
a następnie Krajową Agencję Wydawniczą. Urbański doskonale wyczuwał wszelkie niuanse wizualne druku. Dzięki temu – jak wspomina Hanna Lebecka31 – dzieła
te wyróżniały się w każdej witrynie księgarskiej. Uderzały oryginalnością koncepcji artystycznej. Na stonowanej, a nawet nieco przygaszonej w kolorystyce obwolucie, wyróżniał się tylko jeden mocny akcent literniczy – nazwisko malarza. W ten
sposób Urbański zdawał się dyskutować z utartym kanonem albumu malarskiego,
oddziałującym na oglądającego bogactwem barw. Hanna Lebecka uważa, że Leon
Urbański swoją sztuką kompozycji sprawiał, że oglądający album mieli nieodparte
wrażenie niemal bezpośredniego obcowania z malarstwem każdego mistrza32.
Na specjalną uwagę zasługują również druki biblioﬁlskie Urbańskiego. Większość z nich ukazała się nakładem Doświadczalnej Oﬁcyny Graﬁcznej Pracowni
Sztuk Plastycznych w Warszawie. Największe uznanie zdobył niewielki tomik pt.
Prawdziwa cnotka nie boi się kotka. Andrzej Matynia o Andrzeju Kocie i jego ekslibrisach (1986). Tomik ten urzeka inwencją, humorem, pomysłowością układu
i elegancją druku33, co zauważono chociażby na IBA w 1989 r., nagradzając jego
twórcę brązowym medalem.
Urbański bardzo rzadko projektował wydania popularne. Wpływała na to także sytuacja na rynku książki – wydawcy niezbyt chętnie inwestowali w staranne
opracowania graﬁczne i typograﬁczne publikacji masowych. Ponieważ najczęściej powierzano Urbańskiemu opracowanie dzieł z zakresu literatury pięknej lub
albumy, zazwyczaj był postrzegany jako projektant książek humanistycznych. Artysta zdecydowanie odżegnywał się od tej jednostronności. Podkreślał, że Grand
Prix na IBA w 1971 r. otrzymał za zaprojektowanie układu typograﬁcznego książki technicznej pt. Samochody od A do Z34. Warto wspomnieć i o wielu pięknych
drukach akcydensowych. W jego rękach powstawały m.in. wysmakowane dyplomy, zaproszenia, pamiątkowe teksty rocznicowe. Każdy, nawet najmniejszy druk,
30

Portret artysty… [wypowiedź Leona Urbańskiego].
Hanna Lebecka – redaktor, członkini Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, wieloletni juror w Konkursie PTWK na Najpiękniejsze Książki Roku, w latach 80. wykładowca edytorstwa w Podyplomowym Studium Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego.
32 Hanna LEBECKA, Leon Urbański (1926–98), [w:] Lucem dabit atra fuligo…, s. 13.
33 Ibidem, s. 15.
34 Ibidem.
31
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otrzymywał godną, pieczołowicie zaprojektowaną, szatę typograﬁczną. Lebecka
nazywa druki ulotne Urbańskiego „etiudami edytorskimi”, podkreślając, że charakteryzowało je subtelne, klasyczne piękno35. Bardzo lubił projektować różnego
rodzaju drobne druczki. Twierdził, że jako sentymentalne pamiątki i bibeloty żyją
długo, nierzadko dłużej niż książki, które giną w chaosie wytwarzanej i utrwalanej informacji, natłoku następujących po sobie mód i prądów, zmian technologicznych.
Dla Urbańskiego – wykładowcy ASP w Warszawie – ważna była także praca dydaktyczna. Prowadzone przez niego zajęcia i wykłady cieszyły się zawsze
bardzo dużym zainteresowaniem. Jak wspomina Andrzej Tomaszewski, bardzo
szybko rozpoznawał tych, którzy chcieli się czegoś nauczyć. Chętnie służył radą
i pomocą, dzielił się swoją wiedzą i doświadczeniem. Miał doskonały kontakt
z młodzieżą. W stosunku do studentów był jednak wymagający i krytyczny.
„Należało […] być przygotowanym, że czasem wykpi nieświadomość, ochrzani za nie dość staranną robotę, zgani niezręczność”36. Wybaczano mu jednak
tę szorstkość, ponieważ dla siebie też nigdy nie był pobłażliwy. Młodzież widziała w nim surowego, ale sprawiedliwego ojca. Urbański był niejednokrotnie
nagradzany za osiągnięcia w pracy dydaktycznej, np. w latach 1978/79 i 1980/81
otrzymał nagrodę rektora I stopnia.
Leon Urbański aktywnie uczestniczył w społecznym życiu środowiska ludzi
książki. Przez wiele lat był członkiem jury Konkursu PTWK na „Najlepiej wydaną książkę roku” (od 1981 r. „Konkursu na najpiękniejsze książki roku”). Zawsze
z wielkim zaangażowaniem bronił czystości kryteriów w artystycznej ocenie książek37. Jednocześnie był niekwestionowanym zdobywcą nagród w tym konkursie
– w latach 1963–1991 otrzymał ich około 20, w tym dwie nagrody specjalne.
Nowa rzeczywistość lat 90. sprawiła, że Leon Urbański czuł się nieco zagubiony. Problemu nie stanowił wyłącznie postęp techniczny, jaki dokonał się
w sposobie projektowania i przygotowania materiałów do druku – szybko bowiem
oswoił się z komputerem. Bulwersowało go natomiast nowe podejście do zawodu
typografa. Ubolewał nad zdegradowaniem sztuki typograﬁcznej, ignorowaniem
przez wydawców architektury książki. Krytykował skłonności graﬁków do tworzenia przeładowanych okładek, które nęcąc kolorami, miały odwrócić uwagę
od pospiesznie i niedbale sformatowanych tekstów38. Niepokoiło go, że zalewająca rynek tandeta powstaje tylko po to, aby przysporzyć zysku jej wydawcom.
Narzekał, że komputeryzacja i idące za nią uproszczenie oraz obniżenie kosztów
procesów poligraﬁczno-wydawniczych sprawiły, że wydawcami książek zosta35

Ibidem, s. 13.
Andrzej TOMASZEWSKI, Hommage à Leon Urbański, [w:] Zapiski książkoroba, Warszawa: Wydawnictwo Do 2006, s. 9.
37 H. LEBECKA, Leon Urbański (1926–98)…, s. 16.
38 Jan BOKIEWICZ, Zamiast punktu, [w:] Lucem dabit atra fuligo…, s. 13.
36
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wali ludzie przypadkowi, technicznie i intelektualnie nieprzygotowani. Urbański
nie mógł zrozumieć, dlaczego wydawcy nie potraﬁą i nie chcą w pełni wykorzystać ogromnych możliwości, jakie oferują komputerowe programy graﬁczne
i edytorskie. Nie chciał pogodzić się z powszechnie panującym brakiem szacunku dla profesji typografa i niewiedzą dotyczącą najprostszych zagadnień techniki
wydawniczej. Andrzej Tomaszewski wspomina, że ogólna ignorancja była przez
tego perfekcjonistę odbierana jako osobista zniewaga39. Jeśli któryś z wydawców
próbował wymuszać na nim – jako projektancie – pewne rozwiązania, np. mające na celu skrócenie czasu produkcji lub obniżenie jej kosztów, nie podejmował
współpracy. Nie nęciły go wysokie honoraria. Nie znosił kompromisów, gdy chodziło o sprawy pięknej książki40. Jedną z nielicznych oﬁcyn, z którymi Urbański
chętnie współpracował w tamtym okresie, było wydawnictwo Krupski i Spółka.
Tam nie ingerowano w jego projekty, niczego mu nie narzucano i rozumiano,
że niejednokrotnie więcej czasu trzeba poświęcić na dyskusję o dziele niż na samo
projektowanie.
Dziś, gdy nowoczesny system prepress zrewolucjonizował proces powstawania książki, a wspaniałe narzędzie formowania składu – komputer – nazbyt często
traﬁa w ręce amatorów, szczególnie ważne jest przypominanie zasad rzemiosła
artystycznego, jakim od stuleci jest i pozostanie sztuka typograﬁczna. „Sztuka
Leona Urbańskiego, artysty z »Galaktyki Gutenberga« może wydawać się sztuką
elitarną, sztuką dla koneserów. Zmienia się rola książki jako środka przekazu,
zmienia się sposób jej przygotowania, zdobienia i druku. Tworzą się nowe kryteria oceny. Dobre tradycje nie tracą jednak swoich właściwości wzorca i właściwości inspiracyjnych. Tak więc artystyczny dorobek Leona Urbańskiego jest nadal
obecny w edytorskiej kulturze polskiej”41. Zebranie rozproszonego dorobku Leona Urbańskiego, a tym samym uchronienie go od zapomnienia, staje się wręcz
niezbędnym i coraz pilniejszym zadaniem.

EWA REPUCHO

I DON’T CREATE ART, I HELP PEOPLE TO READ. LEON URBAŃSKI’S VIEWS
ON THE CREATING OF TYPOGRAPHIC LAYOUT OF BOOKS
Summary
The paper presents the views of Leon Urbański (1926–1998), a distinguished Polish typographer, on the creating of book typographic layout, as well as the artist’s inspirations – his fascination
with the word, book history, classic typography and oriental art. The author examines Urbański’s
39
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attitude towards the typographic profession and the main principles of creating graphic layouts of
books, e.g. the duty to thoroughly learn, understand and accept the content of the designed book and
then to look for the most appropriate form for the presented content.
So far there has been no attempt to carry out a comprehensive academic analysis of Urbański’s
work. Collecting the artist’s scattered oeuvre and thus saving it from obscurity is now becoming
a necessary and increasingly urgent task.

Roczniki Biblioteczne 53/2009
© for this edition by CNS

Roczniki bibl_53_imprimatur.indb247 247

2009-11-23 09:11:12

