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Ocena pracy doktorskiej
oraz dorobku artystycznego
mgr Ady Pawlikowskiej
dokonana w zwiàzku z toczàcym si´
na Wydziale Grafiki
Akademii Sztuk Pi´knych w Gdaƒsku
procesem o nadanie tytu⌅u doktora
w dziedzinie Sztuk Plastycznych
w dyscyplinie Sztuki Pi´kne
Podobieƒstwo ⌧ Przypadek ⌧ Porzàdek ⌧ Pokrewieƒstwo
Kiedy otworzy⌅em przesy⌅k´ z dokumentacjà mgr Ady Pawlikowskiej przys⌅anà do mnie
pocztà, znalaz⌅em tam prac´ doktorskà, pieczo⌅owicie owini´tà w cienki bia⌅y papier,
dla ochrony przed brudnymi r´koma, przed kurzem, a troch´ dla podniesienia napi´cia
i dla uroku odkrywania tajemnicy. Zupe⌅nie tak samo zachowywali si´ drukarze od z górà pi´ciuset lat owijajàc w papier swoje dzie⌅a, ka˝dy egzemplarz z osobna by chroniç te
nagie, zszyte ale pozbawione ok⌅adki ksià˝ki przed brudem i kurzem. Nic wi´c dziwnego, ˝e po dziÊ Anglicy u˝ywajà pi´knego i metaforycznego zarazem okreÊlenia „dust jacket” na chroniàcy ksià˝k´ kawa⌅ek papieru. My mówimy „obwoluta”. Za⌅o˝yç obwolut´
te˝ budzi garderobiane skojarzenia. Taka naga, Êwie˝o narodzona ksià˝ka nazywana by⌅a przez dawnych drukarzy golasem. DoÊç rzadko na rynku antykwarycznym mo˝na trafiç na golasa, przez stulecia wi´kszoÊç z nich dorobi⌅a si´ oprawy i sta⌅a si´ ksià˝kami
do czytania od deski do deski. Wracam do odpakowywania ksià˝ki. Odwijam z papieru
a w Êrodku golas. Z nagim grzbietem, troch´ przyluêno, choç starannie zszyty. Od wiele
starszych braci ró˝ni si´ tym, ˝e jest starannie obci´ty. Dust jacket spe⌅ni⌅ swojà rol´,
szmuc tytu⌅ jest nienagannie czysty, wbrew swej nazwie. Czytam: Nowy wymiar dawnej
typografii. Oglàdam ksià˝k´ dooko⌅a, choç zaciekawiony bardzo, jeszcze nie zaglàdam
do Êrodka. Dziwny format, rzadko spotykana proporcja. Szukam linijki, wszystkie jak
na z⌅oÊç przeprowadzi⌅y si´ do komputerów. W koƒcu coÊ znalaz⌅em. 240 mm 200 mm.
Proporcja 1,2. CoÊ mi ksià˝ka o takiej wielkoÊci strony i proporcjach przypomina. Grzebi´ wÊród ksià˝ek na pó⌅kach w mojej pracowni i wreszcie znajduj´.
Go las. 220 mm 185 mm. Pro porcja nie mal do k⌅adnie 1,2. Cycerona „Ksi´gi troje”
i „Ksi´gi o staroÊci”. Wydrukowane w Drukarni Akademickiej Towarzystwa Jezusowego
w Lublinie w roku 1766. Wydrukowane w przek⌅adach niegdysiejszych, z wileƒskiego
równie˝ pierwodruku z 1593. Brak jakichkolwiek znaków w⌅aÊcicielskich. Nie doÊç ˝e
golas to jeszcze sierota. PomyÊla⌅em, ˝e b´d´ obie ksià˝ki oglàdaç jednoczeÊnie. T´ 251
lat liczàcà staruszk´ i t´ nowonarodzonà.

Ale jak si´ okazuje nie takie to ⌅atwe. To tak jak wolty˝erka na dwóch koniach równoczeÊnie. Niby si´ da, ale wspomnienie Mazepy ka˝e mi jednak porzuciç ten pomys⌅. Zaczynam czytaç jednà a druga le˝y od⌅ogiem. Odsuwam wi´c staruszk´ w drugi koniec sto⌅u,
obejrzawszy, po raz kolejny, konstrukcj´ i podziwiam prostà, trójstrumieniowà narracj´.
Czytam z zainteresowaniem, Freight Text Pro, nowo zaprojektowana antykwa renesansowa
nie ujawnia swoich specyficznych cech w tak drobnym sk⌅adzie, rozpi´toÊç niewielka,
mi´dzy Diamentem a Borgisem.
Znana jest powszechnie stara ⌅aciƒska maksyma: Discimus quam diu vivimus. I choç zaczyna⌅em swojà prac´ na Akademii w Warszawie jako nauczyciel typografii uczàc studentów I i II roku Grafiki, majàc o niej doÊç Êlado we po j´cie, to z up⌅ywem czasu
przybywa doÊç, przyznam rozproszonych, z przeró˝nych êróde⌅ pochodzàcych, informacji. Dzi´ki pracy doktorskiej pani mgr Ady Pawlikowskiej ba⌅agan w szufladzie w mojej
g⌅owie pod nazwà: „Typografia klasyczna” wydaje si´ byç troch´ mniejszy.
Wyk⌅ad Ady Pawlikowskiej jest klarowny, interesujàcy i opowiedziany pi´knym, spokojnym j´zykiem. Mam na myÊli i polszczyzn´ jak i jej typograficznà form´.
Doktoranta swobodnie i du˝à wiedzà opowiada nie tylko o typografii sprzed pi´ciuset lat,
która, jak sama szczególnie lubi, ale równie˝ Êledzi aktualnoÊci z dziedziny projektowania fotnów. Fontów dzie⌅owych zw⌅aszcza. Pó⌅torej dekady obecnego stulecia jest czasem
rozkwitu tej dziedziny projektowania. Globalizacja i powszechnoÊç dost´pu do narz´dzi
w po⌅àczeniu z ⌅atwoÊcià dost´pu do nowych produkcji projektantów fontów na ró˝nych
forach sprawia, ˝e geografia miejsc gdzie powstajà nowe interesujàce kroje jest równie˝
globalna. Wsz´dzie. Najm⌅odsze pokolenie dizajnerów z tej dziedziny tworzy opentypowe fonty obs⌅ugujàce wiele j´zyków. Konsultowanie problemów typograficzno -kaligraficznych alfabetów ró˝nych od ⌅aciƒskich z innymi projektantami, z innych kultur, sta⌅o
si´ naturalnà drogà dzia⌅ania projektantów. To naprawd´ dzia⌅a. Polski udzia⌅ w tym nowym zjawisku jest znaczàcy, mimo braku wielkich tradycji w klasycznej typografii.
Nie b´d´ szczegó⌅owo omawiaç poszczególnych projektów zebranych przez autork´, ⌅àcznie ze starannie przygotowanymi opisami. Przedstawionych projektów jest dziesi´ç, nie
przypadkowa zbie˝noÊç z iloÊcià palców u obu ràk, choç wyrastajàcy z zodiaku i tradycjà mierzenia czasu i liczenia system dwunastkowy, a nie dziesi´tny wydaje si´ bardziej
na miejscu. To ˝art oczywiÊcie. Jedyne zastrze˝enie, przy ca⌅ym niezwykle pozytywnym
stosunku do przedstawionej pracy doktorskiej, budzi fakt, ˝e miniatury projektów zgrabnie wmontowane w blok ksià˝ki sà zaprezentowane w ró˝nej skali. Od 65% do 85%,
z ró˝nymi wartoÊciami poÊrednimi. Dla czytelnika to niez⌅a gimnastyka wyobraêni. Nie
mam pewnoÊci, czy moja wyobraênia zda⌅a by ten trudny egzamin, ale na szcz´Êcie dla
mnie dyplomantka zapobiegliwie, pewnie przewidujàc trudnoÊci podes⌅a⌅a mi przyk⌅adowe strony wszystkich omawianych projektów w skali naturalnej. Uff, co za ulga.
Pragn´ teraz przyjrzeç si´ bli˝ej pomys⌅owi Ady Pawlikowskiej tworzenia nowych edycji
starodruków i druków dawnych w nowej, ale nie zrywajàcej relacji z pierwowzorem.
WÊród ksià˝ek w mojej bibliotece jest Biblia Leopolity, szarfenbergowska, pierwsza polska
Biblia. Ale ksià˝ka którà mam nie jest wydaniem z 1561 roku. Mój egzemplarz pochodzi
z roku 1575, jest to drugie znaczàco ró˝niàce si´ edytorsko wydanie. Inna rama konstrukcyjna, inne drzeworyty ta sama czcionka, te same inicja⌅y i ozdobniki. D⌅ugo by opowiadaç. Przez te czternaÊcie lat wiele si´ musia⌅o zmieniç w krakowskiej drukarni
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Szarfenbergów, skoro tyle ró˝nic. Czy opracowania graficzno -typograficzne Ady Pawlikowskiej to nowe, po setkach, dziesi´cioleciach, wydania pierwowzorów?
Naprawd´ d⌅ugo si´ si´ zastanawia⌅em na czym polega urok i wartoÊç pracy wykonywanej
przez doktorantk´. Jest ogromy dystans, nie tylko czasowy, miedzy najstarszymi pierwodrukami wznowieƒ Pawlikowskiej a jej projektami. Wydawaç by si´ mog⌅o, ˝e istniejà
dwie skrajne mo˝liwoÊci podejÊcia do tematu. Faksymilowe wydanie imitujàce orygina⌅
albo wspó⌅czesne wydanie. Z ilustracjami? Nowo powsta⌅ymi? A mo˝e fotografie? Nowe
grafiki?
Forma jakiej si´ dopracowa⌅a Ada Pawlikowska jest czymÊ innym i nowym na rynku wydawniczym. Jest nowym równie˝ doÊwiadczeniem edytorskim. Tym co uda⌅o si´ autorce
nowych wersji starych ksià˝ek osiàgnàç to zachowanie klimatu, nastroju, atmosfery pierwodruków, dzi´ki starannemu dobraniu Êrodków, gdzie aspekty typograficzne, kompozycja, re lacja z powierzchnià stro ny, odpo wiedni dobór czcionek nowej generacji,
przy równoczesnym zachowaniu materia⌅u ilustracyjnego w zachowanej lub lekko tylko
zmodyfikowanej formie. To wszystko w po⌅àczeniu z komfortem czytania pi´knie artyku⌅owanej dzi´ki szlachetnej typografii narracji sprawia, ˝e klimat czasu zostaje zachowany. D⌅ugo by mówiç o wszystkich niuansach. Uwa˝ny czytel nik tego doktoratu ma
wyjàtkowà okazj´ porównaç dawne z dziÊ powsta⌅ym i mo˝e doceniç trud i dyskretnà elegancj´ nowych wersji starych wydaƒ.
Warto równie˝ zwróciç uwag´ na fakt, ˝e pozornie podobne eksperymenty biegnà w przeciwnym kierunku. To co wczoraj powsta⌅e, pokrywa si´ patynà, sztucznie postarza aby
zaspokoiç aspiracje paƒ i panów o ambicjach molierowskiego mieszczanina monsieur
Jourdain.
Znane sà w kulturze, zarówno w kinie jak i w literaturze przyk⌅ady remake’ów. Zastanawia, co jest powodem do si´gania po coÊ, co wydaje si´ byç ca⌅y czas atrakcyjne, ale
z ró˝nych wzgl´dów sta⌅o si´ hermetyczne, czy ma⌅o zrozumia⌅e. Powody mogà byç ró˝ne. Od trudno Êci z czytaniem z powodu ma⌅ej rozpoznawalnoÊci pisma, wynikajàcej
z ewo lucji morfo lo gicz nej znaków pisarskich, po zmiany w j´ zyku, to w od niesieniu
do ksià˝ki. Projekty Ady Pawlikowskiej sà nowà interesujàcà, udanà próbà zachowania
bliskiej relacji z ludêmi, którzy opisywali swojà rzeczywistoÊç, rzeczywistoÊç sprzed lat.
Te stare ksià˝ki, znacznie oddalone od nas zwierciad⌅a czasu minionego, dzi´ki Adzie
Pawlikowskiej i jej projektom wyraêniej odbijajà obraz tamtego Êwiata.
Wysoko oceniam zarówno temat jak i sposób przeprowadzenia pracy doktorskiej, jej konstrukcj´ i zawartoÊç merytorycznà, form´ projektowà i wartoÊç poznawczà. Znana jest
mi równie˝ dzia⌅alnoÊç pedagogiczna mgr Ady Pawlikowskiej, jak równie˝ liczne poszukiwania twórcze o znacznej rozpi´toÊci tematycznej i warsztatowej.
Z pe⌅nym przekonaniem wnioskuj´ do Rady Wydzia⌅u Grafiki Akademii Sztuk Pi´knych
w Gdaƒsku o przyznanie pani mgr Adzie Pawlikowskiej stopnia doktora w dziedzinie
Sztuk Plastycznych w dyscyplinie Sztuki Pi´kne.

prof. Maciej Buszewicz
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