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wydane swego czasu przez Towarzystwo „Polska sztuka stosowana“, 

mogące służyć jako wzory z różnych gałęzi rzemiosł i sztuki lu

dowej, a mianowicie:
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Ponieważ tylko skromny zapas znajduje się na składzie, wydawnictwa te zaś mają 

bardzo wielkie znaczenie dla naszego rękodzieła, szczególnie dla stolarzy, dekoratorów etc. 

i są również cennym nabytkiem dla amatorów pięknych wydawnictw i ludzi, którym rozwój 

naszego przemysłu leży na sercu, rychłe zgłoszenia są bardzo wskazane. Przesyłka za nade

słaniem należytości z góry wraz z doliczeniem porta jako przesyłki poleconej.



RZECZY PIĘKNE
MIESIĘCZNIK POŚWIĘCONY ARCHITEKTURZE

PRZEMYSŁOWI ARTYSTYCZNEMU, ORAZ SZTUCE PLASTYCZNEJ

ROCZNIK II. NUMER 4

♦

OGÓLNA ANALIZA

P O D S T A W O W Y C H  K A T E G O R J I  PLASTYKI
D O K O Ń C Z E N I E

OLORYSTYCZNA harmonja nie wymaga powtarzania się plam (będą
cego zasadą rytmu), ale opiera się na zestrojeniu pewnej ilości barw na 
płaszczyźnie i posiada pewną analogję z harmonją muzyczną, polegającą 
na zestrojeniu pewnej ilości tonów. Tak w muzyce jak w plastyce har
monja może wprawdzie dopełniać wyraz przez rytm uzyskany, ale może 

mu się przeciwstawić; może się rytmowi podporządkować (ornament barwny), albo 
też może stać się wartością główną, rządzącą, wytwarzając odrębną kategorję zjawisk 
artystycznych, którą w plastyce obserwować możemy n. p. w dziedzinie barwnych 
tkanin. Rysunek i ugrupowanie pojedynczych plam bywają częstokroć tak proste, 
że nie wywołują żadnego rytmicznego zainteresowania, a cały ich urok polega wyłą
cznie na harmonji tonów i na wzajemnem ich oddziaływaniu. Ż teoretycznego punktu 
widzenia są harmonje kolorystyczne zjawiskiem bardzo złożonem i zbyt mało dotych
czas opracowanem. Wszelkie prawidła, jakie się w tej dziedzinie ustalić dały, mają 
charakter zupełnie ogólnikowy i nie dają żadnej prawie praktycznej korzyści tak, że 
nietylko artysta, ale i krytyk opierać się muszą wyłącznie na poczuciu, które w tej 
dziedzinie więcej niż w każdej innej dziedzinie sztuki jest jedynym kierownikiem 
i sędzią. Nie poruszając strony teoretycznej zagadnienia, zadowolnimy się w tym szkicu 
podkreśleniem tego znamiennego faktu, że rytm i harmonja kolorystyczna są tymi 
jedynymi dwoma kategorjami plastycznymi, które występują w ozdobach zwierząt, 
tak jak analogiczne pierwiastki muzyczne (rytm i harmonja) są jedynymi kategorjami
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głosowymi, za pomocą których niektóre gatunki zwierząt wyrażają swoje uczucia. 
Sztuka człowieka nie ogranicza się jednak do tych pierwiastków. Jeżeli przyjrzymy 
się najdawniejszym znanym jej okazom (rysunki, malowidła i rzeźby z epoki jaski
niowej), to napotkamy tu zjawisko plastyczne zupełnie nowe, które ani pod kate- 
gorję rytmu ani pod kategorję harmonji kolorystycznej podciągnąć się nie daje. Po
dobizny zwierząt z niezwykłą prawdą i poczuciem wykonane stanowią prawie wyłą
czną treść tej twórczości. Jest to naśladowanie natury, mające za cel wywoływanie 
pewnych uczuć, zaspokojenie pewnych potrzeb estetycznych przy pomocy natury, 
jest to więc sztuka, którąby można nazwać realistyczną (naturalistyczną).

Ten rodzaj sztuki ustąpił wprawdzie w następnych epokach pierwszeństwa sztuce 
rytmiczno-symbolicznej (o której dalej będzie mowa), ale nie zaniknął nigdy, dosko
nalił się stopniowo i doszedł wreszcie po wiekowej ewolucji do tak wielkiego roz
kwitu, że stał się najpoważniejszym działem sztuki plastycznej. Jeżeli przeglądniemy 
jakąkolwiek współczesną historję sztuki, to przekonamy się, że zdolność umiejętnego 
i wiernego naśladowania natury uważana bywa częstokroć jako miernik wyrobienia 
artystycznego, a fałszywe proporcje, niewłaściwe cieniowanie lub braki perspekty
wiczne uważane są jako wady zmniejszające artystyczną wartość dzieła. Zasada, ja
koby natura była najwyższą mistrzynią artysty, jakoby z niej wszelka sztuka brała 
swój początek, bywa zazwyczaj zbyt ogólnie i bezkrytycznie stosowaną. Dotychcza
sowa analiza uzasadnia dostatecznie, że poza światem zewnętrznym istnieją wartości 
wewnętrzne, które bezpośrednio, t. j. bez pośrednictwa świata zewnętrznego, pewne 
stany psychiczne uzewnętrznić umieją (rytm, harmonja). Aby realistyczną twórczość 
artystyczną zanalizować, należy zdać sobie sprawę z tego, na jakich ona założeniach

{jsychologicznych się opiera. Sztuka szuka środków, które jej dają możność oddzia- 
ywania na mechanizm psychiczny człowieka. Jeżeli układy rytmiczne i harmonijne 

oddziaływują bezpośrednio na system nerwowy, to istnieje, również, niezależnie od 
tego inna jeszcze możliwość oddziaływania na psychikę ludzką, a mianowicie za po
średnictwem świadomości. Człowiek, żyjąc wśród nieskończonej ilości form i zjawisk 
zależny jest od nich bardzo silnie, uświadamia sobie ich właściwości i uczy się je w od
niesieniu do siebie oceniać i klasyfikować; innymi słowy uczy się on naturę rozumieć. 
Formy i zjawiska jakie go otaczają, nabierają dla niego wyrazu, który się zmienia 
w miarę jak zmienia się ich stosunek do człowieka. Oczywiście, że wśród różnorod
nych form otaczających, niektóre bezpośrednio z życiem człowieka związane oddzia
ływują silnie, inne oddziaływują słabo albo są zgoła obojętne.

Zależnie też od roli, jaką w odniesieniu do nas odgrywają, jedne z nich, jako ko
rzystne, wywołują wrażenie dodatnie, inne zaś jako szkodliwe, wrażenie ujemne. W za
sadzie stanowią pierwsze, jako estetyczne, materjał artystyczny. Nawiasowo jednak 
zaznaczyć należy, że w skomplikowanem życiu psychicznem zdarza się niejednokrotnie, 
że formy nieestetyczne bywają również artystycznie wyzyskane bądź jako przeciw
stawienie, bądź też na tej podstawie, że przy braku wrażeń albo chorobliwej gorączce 
wrażeń, wszelkie nawet ujemne w zasadzie wrażenie jest pożądane. Analogiczną rolę 
odgrywają zakłócenia rytmiczne wprowadzone do ornamentu architektury czy obrazu. 
Człowiek jaskiniowy, żyjący prawie wyłącznie z myśliwstwa rozumiał oczywiście zna
komicie kształty zwierzęce. Obraz jelenia albo mamuta utrwalony przez niego na 
kamieniu przenosi wyobraźnię jego z pustej groty gdzieś w głąb odwiecznego boru
1 pozwala mu przeżywać na nowo błogą chwilę łowieckich wzruszeń. Dla Greka na
tomiast, którego najwyższem marzeniem było zwyciężyć na igrzyskach, stało się ciało 
ludzkie, od którego zawisło powodzenie, formą najważniejszą i najwięcej mówiącą.
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Odczuwał on intenzywnie wartości piękna prężącego się muskułu, odczuwał znacze
nie i urok każdego wygięcia i stworzył sztukę, której osią stało się odtworzenie na
giego ciała. W podobny sposób zrozumieć trzeba rodzajowe malarstwo Holendrów, 
którzy umieli wytworzyć dobrobyt i z niego czerpać radość.

Na temsamem tle wykwita batalistyczne malarstwo, albo martwa natura, z któ
rej wspaniałe owoce, ryby i jarzyny łechcą podniebienie smakoszów, oraz niewyczer
pane mnóstwo różnych, innych tematów, które pojawiały się i nikły, zależnie od 
stosunku w jakim człowiek do zewnętrznego świata form się znajdował. Bogactwo 
tematów mnoży się równocześnie z bogaceniem się form życia; w miarę różnicowa
nia się życia psychicznego komplikują się tematy malarskie; dziś przemawia do nas 
jakiś nieuchwytny wyraz twarzy, jakiś promień słońca; byle mgła wieczorna przypom
nieć nam może nieskończone tęsknoty, jakie dusza w godzinie zmierzchu przeżywała.

Jeżeli przyjmujemy, że malarstwo realistyczne w najprostszej i najczystszej for
mie polega na odtwarzaniu istniejącej już natury, to słusznie postawić można pytanie, 
czy dział ten sztuki wymaga istotnej twórczości i na czem ta twórczość polega. Z nie
skończoności otaczających nas form artysta wybiera jedną a względnie pewien zespół 
form i w tym właśnie wyborze i ugrupowaniu tkwi pierwszy moment twórczości. Uzmy
sławia to dobrze twórczość ogrodnika-artysty, który zakłada park. Drzewa, krzewy, 
łąki, kwiaty są przez naturę stworzone. Rozchodzi się wyłącznie o to, które z nich 
wybrać i jak je rozmieścić. Podobną czynność wykonuje malarz, wybierając modele 
pejzażowe albo figuralne oraz architekt rozmieszczając okna, drzwi, kolumny, i t. p. 
składowe, które jako takie, są wartościami znanymi i analogicznie do form przyrod
niczych powstały pod wpływem pewnych konieczności użytkowych. Drugi moment 
twórczy polega na tem, że artysta oczyszcza wybrany model z rzeczy niepotrzebnych 
a przez to uwydatnia jego cechy istotne t. j. te, które mają żądany wyraz. Ogrodnik, 
który zakłada park musi nie tylko wybrać rośliny i odpowiednio je rozmieścić, ale 
ponadto może niepotrzebne nierówności splantować, niepożądane widoki zasłonić, 
inne roztworzyć, drzewa i krzewy poprzycinać i t. p. Malarz, który chce pewien ro
dzaj piękności kobiecej wyrazić musi nietylko z pośród tysiąca kobiet wybrać tę jedną, 
która najlepiej zamierzoną piękność wyraża, ale ponadto musi ją uwolnić z cech nie
potrzebnych i podkreślić właściwy charakter, uwydatniając go n. p. przez odpowied
nią pozę, wyraz twarzy, tło, strój, oświetlenie i t. p.

Trzeci nakoniec moment twórczy polega na przydaniu całości innych wartości 
n. p. rytmicznych, kolorystycznych, lub pojęciowych (symbolicznych). Jeżeli analizu
jemy zjawiska plastyczne, nie napotkamy prawie nigdy takich form, któreby tylko 
jednorodne wartości plastyczne w sobie zawierały. Zazwyczaj splatają się w jednem 
dziele wszystkie wartości, wśród których jedne odgrywają rolę przodującą a inne są 
tylko dodatkiem. Najpowszechniej, jak to zaznaczyliśmy występują wartości rytmiczne 
bez których prawie żadne dzieło sztuki obejść się nie może. Sztuka realistyczna, jako 
gałęż niezależna rozwinęła się wprawdzie dość późno (jeżeli pominiemy oderwaną 
od dalszej linii ewolucyjnej sztukę jaskiniową) ale rozrosła się zato niezmiernie bujnie 
tak, że mało można dziś znaleść dzieł plastycznych, któreby wolne były od jej pier
wiastków. Zapatrywanie to stanie się oczywistem, jeżeli również i architekturze wraz 
ze sztuką stosowaną, przyznamy zasadniczo wartości realistyczne nawet wtedy, jeżeli 
w nich niema żadnego śladu naśladowania natury. Realizm zwyczajny używa pewnych 
form w naturze wytworzonych, którym stosunek do człowieka nadał pewnego wyrazu. 
Formy wytworzone pod wpływem użytkowych konieczności przez samego człowieka 
mają analogiczny również wyraz, tembardziej, że powstały właśnie w tym celu, aby
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człowiekowi służyć. Wyraz tedy swój posiada zarówno koń, drzewo, ogień, jak filar, 
stopień, dach, albo stołek, garnek, lampa.

Architektura tedy w poszczególnych częściach jak i w całości posiada pewien 
wyraz, który może być i bywa artystycznie wyzyskany. Łącząc filary, ściany, okna, 
drzwi, dachy i t. p. realne formy w jednolitą całość, wywołać możemy wrażenie spo
koju, siły, wielkości, zacisza, bogactwa i w. i. Wychodząc z tego założenia można 
architekturze domu lub wnętrza na równi z architekturą ogrodu przyznać pierwiastek 
do realizmu analogiczny (przynajmniej ze stanowiska psychologicznego). Realizm 
tego typu jest właściwie najpierwotniejszą formą tej kategorji plastycznej i spotykamy 
go u pierwotnych ludzi, którzy używali rogów, zębów, czaszek i t. p. przedmiotów 
realnych do ozdoby, a nawet u zwierząt jak n. p. u ptaka, który swój dom weselny 
różnymi kwiatami, jagodami lub kamykami upiększa. W architekturze cywilizowanego 
człowieka omówiony pierwiastek ten realistyczny nie jest jednak nigdy wartością przo
dującą ale podporządkowuje się on rytmice, zachowując symetrję, szeregując otwory 
okienne i filary i wprowadzając rytmiczny ornament. Całość w ten sposób powstająca, 
uzupełniona zazwyczaj wartościami kolorystycznemi i symbolicznemi nabiera życia 
i pełni wyrazu, zachowuje jednak dzięki rytmicznej dominancie pewną analogję z mu
zyką do której wielokrotnie bywała porównywana (Goethe).

Widzimy, że realizm w tak rozszerzonem rozumieniu ujawnia się prawie w każ- 
dem dziele plastycznem od ornamentu począwszy po przez rozliczne formy plastyki, 
aż do współczesnych nam objawów (futuryzmu, kubizmu i t. p.) i jest wartością, 
która łącząc się w różnorodny sposób z rytmiką, kolorystyką i symbolistyką. bogaci 
niezmiernie formy plastyczne i może z tego względu słusznie również za podstawową 
formę twórczości plastycznej być uważaną. Dla uniknięcia łatwego nieporozumienia 
należy nawiasowo skonstatować, że wszelkie formy fantastyczne również do kategorji 
wartości realistycznych zaliczyć można. Fantazja bowiem nie stwarza nigdy nowych 
form (gdyż forma istotnie nowa jako nieznana nie mogłaby być rozumianą, a przeto 
nie nadawałaby sie do artystycznego wyzyskania) i polegać musi zawsze jedynie na 
kombinowaniu pewnych form, z których każda już istnieje i dla człowieka coś oznacza. 
Od realizmu natomiast odróżnić należy inną kategorję zjawisk plastycznych często 
nierozerwalnie z nim stopionych, a mianowicie formy symboliczne. W epokach przed
historycznych, kiedy człowiek wykształcił już rzemiosło, rozwinęło się bardzo bujnie 
zdobnictwo, które przygłuszyło sztukę realistyczną, panującą pierwotnie. Zdobnictwo 
z natury swojej posługuje się chętnie prostymi figurami geometrycznemi, a figury te 
zastosowane do interpretacji natury wytwarzają rysunki szematyczne, które stoją 
w takim stosunku do rysunków realistycznych w jakim stoi pojęcie do pojedynczego 
zjawiska jednostkowego.

Jakiekolwiek stanowisko przyjmiemy w sprawie psychologicznej możliwości istnie
nia pojęcia, to przyznać musimy, że w rzeczywistości istnieje możliwość uogólniania 
zjawisk i podciągania całej ich grupy pod wspólną nazwę, oraz wyrażenie ich wspól
nym znakiem. Na zasadzie tej możliwości powstaje język dźwiękowy, pojęciowy, jak 
również język znakowy, symboliczny. Znaki symboliczne pojawiają się obficie w przed
historycznej plastyce, częstokroć wplecione w ornament, z którym się dzięki swoim 
geometrycznym założeniom łatwo harmonizują i rozwijają się one tak bujnie, że nieraz 
całe ornamenta składają się z samych symboli i mają wartość pisma. Pismo takie 
łączące w sobie przedewszystkiem wartości symboliczne i rytmiczne było sztuką, 
która rozwijała się do czasu kiedy wytworzono znaki pisarskie, które wyrażać zaczęły 
już nie pojęcia ale pojedyncze dźwięki. Sztuka pisania uproszczona w ten sposób



stała się czynnością raczej mechaniczną i przestała wchodzić w zakres twórczości 
ściśle artystycznej. Powstanie takiego pisma odciążyło plastykę ze zbytku symbolistyki, 
ale nie wyrugowało tej ostatniej nigdy zupełnie. Symbole pojawiają się i nadal w orna
mentach, dopełniając ich rytmiczną budowę wartościami pojęciowymi. Sztuka rea
listyczna, która zastąpiła dawne formy szematyczne obrazami naśladującymi naturę 
nieraz w sposób łudzący, nie wyzbyła się przez to wcale pierwiastków symbolicznych. 
Wartości symboliczne urzeczywistniają się tu na tej zasadzie, że nietylko szemat 
uproszczony, ale także i najbardziej indywidualna forma może być użyta jako przed
stawicielka całej grupy, albo jakiejś jednej charakterystycznej cechy, czyli jako sym
bol. Jest to tembardziej zrozumiałe, że nawet najbardziej realistycznie traktowane 
studjum dąży jak zaznaczyliśmy powyżej do podkreślenia i uwydatnienia pewnych 
cech charakterystycznych i z tego względu jako symbol może być użyte (n. p. lew 
jako symbol siły). Powracając do zagadnienia architektury możemy do poprzednich 
uwag dodaćpewneuzupełnienie.araczejsprostowanie. Architektura polega wprawdzie 
na zespoleniu realnych form i stąd ma istotnie pierwiastek realistyczny, ale realizm 
ten posługuje się formami użytkowymi przez człowieka wytworzonymi, a przeto for
mami, w zestawieniu z naturą, prostymi, które mają wyraz bardziej określony i je
dnostronny i przeto nadającymi się dobrze na symbole. Z tego względu poza domi
nującą zasadą rytmiczną, ujawnia się w architekturze zazwyczaj silniej tendencja sym
boliczna niż realistyczna.

Powyższe uwagi uwidaczniają dostatecznie, że granica pomiędzy realizmem a sym
bolizmem nie da się formalnie przeprowadzić. Każdy symbol choćby najbardziej sze- 
matyczny ma zawsze pewne cechy realistyczne, indywidualne, a każdy obraz choćby 
najbardziej realistyczny przedstawia z konieczności jakąś interpretację natury i może 
tem łatwiej pewne wartości symbolizować. Jeżeli patrzymy na obraz przedstawiający 
bitwę, to znajdziemy tam szereg realnych figur, określonych zbroji i materji, które wła
śnie tę, a nie inną bitwę cechują. Pozatem jednak może ten obraz wyrażać pewne 
pojęcia ogólne może symbolizować n. p. siłę, pęd, albo tryumf, okrucieństwo i t. p. 
Obraz przedstawiający orzącego chłopa, może być rozumiany jako pewne lokalne 
zjawisko, jako epizod ale równocześnie może ujawniać stosunek człowieka do ziemi, 
albo ogólne pojęcie „pracy“ a dana podobizna Maćka, może stać się symbolem chłopa 
wogóle. Kwiat wprowadzony do ornamentu może powtarzać po prostu urok właściwy 
realnemu kwiatowi ale równocześnie może on symbolizować rozliczne pojęcia jak 
wiosnę, miłość, sen i t. p. Reasumując dotychczasowe roztrząsania, możemy skonsta
tować, że wszelkie dzieło plastyczne można analizować na podstawie czterech kategorji 
wartości (rytm, harmonia kolorystyczna, realizm, symbol), które zostały kolejno omó
wione. Kategorje te są wyrazem tejsamej energji twórczej i z tego względu w zasadzie 
za równorzędne winny być uważane.

Dla wartości dzieła ważnem i decydującem jest jedynie wyraz jaki ono posiada 
nie zaś kategorja plastyczna, przez którą wyraz ten został osiągnięty. Zaznaczyć jednak 
należy, że dla każdego rodzaju wrażenia, pewna kategorja jest najodpowiedniejszą 
i ta właśnie kategorja powinna dominować w dziele do wywołania takiego wrażenia 
zmierzającem. Pozatem za pożądane a nawet niezbędne uznać należy współdziałanie 
innych kategorji, ponieważ odpowiada ono budowie aparatu psychicznego, która skła
nia do równoczesnego wciągnięcia w grę wszystkich władz duszy ludzkiej i do uzy
skania na tej drodze jaknajpełniejszego wyrazu. Istnieje tedy naturalna tendencja do 
równoczesnego zużytkowania wszelkich form expressji jakie są dotępne, pzy|j P°7 
łączenia w jednem dziele wszystkich wyż omówionych kategorji w stopniu dla danej
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techniki i danego wrażenia najodpowiedniejszym. Wszelkie dążenie do jednostron
ności formy należy uważać raczej za sztuczne, szkodliwe, zacieśniające skalę możliwości 
i ubożące objawy sztuki.

Widzimy też w rzeczywistości, że tak czysty naturalizm jak czysta rytmika, lub har- 
monja barw bez wzajemnego uzupełnienia nie dają nigdy pełnych i głębokich dzieł 
sztuki i że skutkiem tego występują stale wzajemnie ze sobą splecione a ponadto nie
rzadko, łączą się i z innymi działami sztuki, wytwarzając całości artystyczne nowego 
typu, w których muzyka, plastyka, poezja i taniec (gest) uzupełniają się wzajemnie (n. p. 
utwory sceniczne). Jeżeli przebiegniemy w porządku historycznym linję ewolucji sztuki 
plastycznej, to przekonamy się, że każda epoka charakteryzuje się dominowaniem jed
nej z tych kategorji nad innymi. Skutkiem różnych bardzo złożonych czynników wy
bija się to naturalizm, to dekoracyjność (rytmika) to znowu symbolistyka lub kolory
styka. Jednostronnność ta nuży jednak i przeżywa się prędko, poczem następuje 
reakcja, w której kategorje zaniedbane zyskują uznanie i przychodzą do głosu. Wa
hania takie dokonują się bezustannie w naszych oczach, a pokolenia dorastające 
w danym okresie głoszą bezwartościowość jednej kategorji, a siłę ekspresyjną drugiej 
częstokroć z wiarą, że nową, jakoby ostateczną prawdę odnalazły. Proces taki jest 
naturalny i konieczny i nie należy nigdy potępiać jednostronność twórczego rozpędu . 
Jednostronność taka natomiast szkodliwą jest u krytyka, który winien o ile możności 
objektywnie na objawy sztuki patrzeć i umieć uznać każdą wartość bez względu na 
to czy ona pod względem formy zgodna jest z wymaganiami czasu. Jakiekolwiek są 
hasła danej chwili, krytyk powinien pamiętać o tem, że eliminowanie którejkolwiek 
kategorji plastycznej jest w założeniu zawsze tylko zacieśnianiem i chwilową reakcją.

K. Homolacs

P I Ę K N A  K S I Ą Ż K A

[lĘKNĄ BYŁA KSIĄŻKA PRZESZŁOŚCI, a dotąd żywa doku
mentami po książnicach świata. Piękną była już w zaraniu, gdy ze zwojów 
^papyrusowych lub pergaminowych egipsko-heleńsko-rzymskiej kultury 
, przekształcała się w poszyty (quaterniony) kart pergaminowych ujętych 
w okładziny z kości słoniowej; strojne robotą snycerza romańskiego lub 

bizantyńskiego złotnika. Piękną była książka iluminatora wieku XII i XIII i introliga
tora z celi benedyktyńskiej w Durham, udoskonalona zwięźlejszą oprawą w skórę. 
Ozdobę owych opraw wytłaczano sposobem na .ślepo“, nietylko celem zdobienia, 
lecz także, by przez wtłoczenie stempla zespoić raz jeszcze materjały okładziny 
z książką w jedną całość piękna i użytkowości a graficznie rytem w stemplu to usym- 
bolicznić. Piękną była książka w czasie odrodzenia. Od żmudnej, a twórczej pracy 
kaligrafa iluminatora, poprzez pierwszą próbę odbijania z płyty drzeworytniczej 
szczotką, aż do Biblji 36 wierszowej, drukowanej ruchomą czcionką (typą) w tłoczni 
już udoskonalonej; to dzieje krótkiego czasu, niewyjaśnione dotąd. Przewrót doko
nał się nagle, niemniej jednak był wspaniały. Dzieje 25 lat książki drukowanej, od 
uznanej za najwcześniejszy dokument typograficzny Biblji mogunckiej, aż do druków



Mikołaja Jensona, (Wenecja 1476), drukarza, rytownika i kaligrafa w jednej 
osobie, to jeden stały, radośnie w górę stopniujący się nieprzerwanie rozwój, który

{)okonał wszystkie szczeble trudności technicznych i dopiął szczytu takiej doskona- 
ości, iż książki tego okresu „inkunabuły" są też najpiękniejszymi książkami, druko
wanymi do tej chwili. Dalsze dzieje rozwoju książki drukowanej, to dzieje jej upadku. 
Jedynem dążeniem odtąd, by najmniejszym wkładem pracy i czasu, osiągnąć naj
większy wynik ilościowy i to dążenie ześrodkowuje się na wysiłkach mechanicznych 
wynalazków.

KSIĄŻKA WSPÓŁCZESNA. Porównajmy ją z poprzednicą jej z wieków 
ubiegłych. Zdawaćby się mogło, iż duch ludzki, dążący do nieustannego doskona
lenia środków, doszedł w ciągu czterowiekowej kultury książki drukowanej do wyż
szego jej rozwoju i to o całą czterowiekową sumę przeżyć i doświadczeń bogatszy. 
Stało się odwrotnie. W książce ostatnich stu lat nie doszukamy się łączności jakiej
kolwiek z książką drukowaną w pierwszej fazie rozwoju. Jakgdyby dwa odrębne światy. 
Pierwszy piękna i użytkowości, drugi lichoty i cech kupieckich. Pocieszającem w tem 
jest to jedynie, iż książki ostatnich dziesiątków lat, nie będą mogły przekazać sobą 
dziejów naszego upadku. Nie zniszczy ich wprawdzie żarliwy płomień nietoleran- 
ckiego fanatyzmu. Zniszczeją one przekleństwem nieprzeliczonych niewolników ska
zanych produkować towar jarmarczny potrzebie na dziś. Jakgdyby to nie było go- 
dniejszem użyć tychsamych sił, do takiej pracy, któraby i potrzebie jutra służyć mogła; 
a tak wysiłek, któremuby te zamierzenia przyświecały, zostałby uświęcony szlachet
niejszym kształtem, bo radość tworzenia byłaby mu udziałem. Zniszczeją one też 
i przekleństwem ginących lasów w nieprzemierzonych obszarach, które wycina się 
corocznie na lichy włóknik papierowy. A dzieje się to wszystko, jakgdyby ekonomja 
pracy, ekonomja sił twórczych ducha ludzkiego i darów przyrody była utopją.

PIĘKNA KSIĄŻKA PRZYSZŁOŚCI. Troska o nią i nadzieja, stawiają przed 
nami zadanie, jak ją rozwiązać. Jej przeszłość choć piękna beznadziejna już do odtworze
nia w pierwotnym wyrazie. Przedewszystkiem to należy stwierdzić. Należy też uprzy
tomnić, iż formy współczesnej produkcji, nietylko nie mają wyrazu kultury czasu; 
lecz przedewszystkiem wyprowadzone są z opacznych założeń, gdyż w nowym spo
sobie produkcji maszynowej, wydobywają formy właściwe starej produkcji ręcznej.

Nowy duch czasu, który zrodził się wraz z wielką przemianą społeczną, aka 
dokonała się u schyłku !wieku XVIII i dotąd rozwija się nieprzerwanie, zrodzi też 
i nowe potrzeby, którym nie odpowiedziała jeszcze produkcja. Nowym warunkom 
muszą odpowiedzieć nowe formy produkcji, w którychby duch czasu uwydatni się 
najpełniej. Tradycję dobrej starej kultury podjąć, lecz tylko w treści jej nie w formie. 
Z ducha czasu wśród warunków społecznych znaleść drogę, jak odpowiedzieć 
potrzebie wielu i potrzebie nielicznych miłośników pięknej książki. Potrzebie wielu 
odpowie maszyna, jeśli wyjdziemy z tego kręgu błędnego, gdzie bogacenie się jest 
celem, maszyna tylko celowym środkiem ku temu, a skutek osiągnięto nieprzewi
dziany, a mianowicie: rzesze robotników niezadowolonych i świat odbiorców zawie
dzionych, razem w krótkiem streszczeniu: upadek kultury. Podjąć tedy właściwe za
danie maszyny, jest niem ułatwienie człowiekowi w żmudzie pracy. Maszyna już w za
raniu drukarstwa, w postaci „prymitywnej“ tłoczni, wyświadczyła dobroczynną usługę, 
skoro pracę całego życia kaligrafa-iluminatora, w jej rezultacie niewielu rękopisów, 
odtworzyła w ciągu kilku miesięcy i to już nie w jednym egzemplarzu lecz po trzy
kroć sto razy powielonem dziele. I nowy sposób tej fazy produkcji maszynowej nie 
obniżył wyrazu książki, bo zdobył się na swój wyraz równie doskonały jak tamten



CAN A N Y TH IN G  BE M ORE SERIOUSLY 
contemptible? Quite recently there was held in the 
Metropolis of the Empire a Conference on the plan
ning or Cities. Architećbs and builders of cities, men 
and women distinguished in all ways, came from 
all parts of the world to bring in London their ideas 
to a focus and to set a new departure in the creation 
of things beautiful on a great scale, & in Burlington 
House, lent by the Academy for the occasion, was 
exhibited a set of plans of Cities which indeed con
stituted, as was said at the time, the most interest
ing exhibition which had ever appeared upon its 
walls. For myself I was thrilled by the magnificence 
of the opportunity offered to man for the expression 
of himself, his needs and his aspirations—on a great 
scale—in the problem of the modern City. It seemed 
that a motive long absent might now be given for 
that union of imagination and faćt in modern life 
which is still the dream and the hope of to-day how
ever desperately wide apart to the modern mind they 
still may appear to be, and to most men are. ([B u t 
what have we now (A petty and contemptible ques
tion as to who is to bear the burden—the burden! of 
widening the entrance to London’s chief Square of 
London’s great new Processional. A Royal City of 
Westminster, a London County Council, a First 
Commissioner of Works are the ignoble disputants. 
( [ I t  is not that in this question I attach importance 
to any particular proposal. I do not know what the
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Caragheenmoos (Fucus crispus) ist eine Seetang-Art, die in der 

Nordsee, auch im Atlantischen Meere an Klippen wächst und zuweilen 

auch als Irländisches (nicht Isländisches) Perlmoos bezeichnet wird.

Die Farben werden heute fertig im Handel bezogen; früher 

mußte man sie mühselig und viele stunden- und tagelang mit der Hand 

reiben, abschlämmen, filtrieren^ Erst seit sich der Buchbindermeister 

Halfer in Budapest mit einer/großen Sorgfalt sowohl der technischen 

als* der theoretischen Seite /der Sache angenommen hat, ist es ge

lungen Farben zu kaufen,/die jeden Augenblick gebrauchsfertig, die 

dauerhaft, leuchtend und ' im Gebrauch billig sind. Heute werden 

Farben in Österreich von Jos. Halfer in Budapest, in Deutschland von 

Kast & Ehinger in Stuttgart fabriziert und zu mäßigen Preisen ab

gegeben.

Es werden für die Zwecke des Marmorierens nur die eigentlichen 

Grundfarben, außerdem aber Grün und Braun^ hergestellt, jedoch ist Rot 

in Scharlach- und Karmintönung, Blau in Indigo und Ultramarin, Gelb 

in Indischgelb und Chromgelb vorhanden; Schwarz ist fast für alle 

Fälle unentbehrlich.

Alle sonst noch notwendigen Farben werden nach Bedarf ge

mischt.

Zum Marmorieren können nur Erd-\ oder Pflanzenfarben benutzt 

werden, dagegen sind Anilinfarben selbst Inur zum Schönen einzelner 

Töne durchaus unverwendbar, weil jede/Spur von Anilin sich sofort 

mit dem Wasser des Grundes verbindet;/nur Pigmente schwimmen auf 

dem Schleimgrunde. I

Gal le stellt man selbst her; auf\jedem Schlachthofe oder bei 

den Metzgern ist Rohgalle von Rindern \ erhältlich. Sie wird filtriert 

und mit dem sechsten Teil des eigenen/Gewichtes Alkohohl versetzt. 

Da es nicht so sehr genau auf das Verhältnis ankommt, kann man 

auch Maßteile nehmen, was dann, da Galle sehr schwer ist, ohngefähr 

den vierten Teil ausmacht, den man an Alkohol zuschütten muß. Die 

Galle ist sofort nach dem Mischen gebrauchsfertig; wenn es aber 

möglich ist, soll sie erst einige Tage stehen, da sich fortwährend noch 

Sinkstoffe niederschlagen.

Außerdem wird noch für Aderschnitte der Seifenspiritus (spiritus 

saponatus) angewandt; früher kannte man dieses Treibmittel nicht, 

jedoch ist es heute unentbehrlich geworden. Seifenspiritus ist in jeder 

Drogerie erhältlich, doch kann man sich denselben selbst herstellen, 

wenn man in einem halben Liter Alkohol 50 Gramm geraspelte 

venetianische Seife im Wasserbade zergehen laßt. Das von den

Zły przykład, jakich wiele, codziennie tłoczą nam oficyny drukarskie w tysiącach egzemplarzy.
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z okresu pisania. Typografowi ówczesnemu „opłacało się“ dla trzystu egzemplarzy 
nakładu ustawić czcionki-litery w piękno graficzne, mozołem niezliczonych przeobra
żeń układu liter do liter, słów do słów na: współdziałanie piękna z wyrazistością. Dziś 
to już nie popłaca, mimo iż nakład zwiększył się wielokrotnie. A zdawałoby się od
wrotnie. Toteż pracę współczesnego typografa cechuje nie piękno, lecz cennik dru
karski. Należy tedy powrócić do właściwego zadania typografa, typografa pierwszego 
okresu druku, należy powrócić do zadania polegającego na uzgodnieniu graficznych 
elementów, tworzących literę liter i wniesieniu tychsamych elementów do zdobni
czych i ilustracyjnych motywów, które wraz z czcionką wypełniając stronicę książki, 
złożą się na jednolitą całość piękna drukarskiego.

W oficynie drukarskiej należy pracownię typograficzną rozszerzyć na graficzne 
doświadczenia w tym kierunku. Pierwszym warunkiem tych zadań jest czytelność li* 
tery. Litera, graficzny znak wyobraźni, w ciągu długich kilkunastu wieków zachowała 
pierwotne swoje kształty. Dowolne odchylanie jej od zasadniczych kształtów, które 
daje się zauważyć od kilkudziesięciu lat, nietylko utrudniło płynne czytanie, lecz także 
odzwyczaiło oko od druku uładzonego czytelniejszą czcionką. Kształt litery-czcionki, 
conajmniej wielkości „CICERO“ nazwa czcionki takiej wielkości, jaką jest druko
wany ten artykuł będzie czytelny, jeśli oczko litery rozłożone jest na całej szerokości 
odsady czcionki. Dobry kształt litery uzyska się tylko przez uwydatnienie charakte
rystycznych typie elementów, w ich proporcjach do siebie, redukując pozatem wszela
kie inne dodatki do minimum jak n. p. obecność szeryfów wydobytych narzędziem 
obcem typografji. Dobry kształt litery dozwoli nietylko na układ bity bez uszczerbku 
czytelności lecz przeciwnie ułatwi prowadzenie oka po poziomej wiersza. Odstępy 
między słowami, większe niż tego konieczność wymaga, wnoszą do układu kierunek 
schodkowy, niekorzystny dla czytelności, bo krzyżujący się z poziomym. Równomier
ność tych odstępów musi być zatem uregulowana wrażeniem optycznem, nie zaś spra
wiona jednostajnym materjałem interpunkcji typograficznej.

Dobrem zadaniem drukarza-typografa będzie, myśl autora, wartość i jakość 
słowa, przedmiot podania— rodzajem podania: mimiki i punktacji typograficznej czy
telnikowi udostępnić. Jednym z takich środków, to próba uwydatniań za pomocą 
przestawiania majuskuły z minuskułą i jej dalszej odmiany, kursywy, zastosowana 
w wydaniu Norwida. Strukturę wiązanego słowa, ujmuje się równie wzrokiem jak 
słuchem; uwydatnienie struktury wiersza konstrukcją typograficzną będzie też jed
nym z lepszych zadań typografa. W ustawieniu kolumn, należy przyjąć zasadę, iż naj
większej niestałości ulega brzeg dolny, powinien być tedy najszerszy, wymaga tego 
wzgląd optyczny, (brzeg dolny stanowi podstawę) jak wreszcie i wzgląd praktyczny, 
gdyż brzeg ten służy najczęściej do trzymania książki. Brzeg boczny, niestały, rzadziej 
tej potrzebie służy, tu wystarczy podwójna szerokość grzbietowego marginesu; której 
potrzebie czyniąc zadość zapobiegnie się wrażeniu, iż kolumny ciężarem swoim roz
padają się na boki. Brzeg górny jako stały powinien być najwęższy. Margines grzbie
towy służy jako pomost do złączenia dwóch kolumn stronicy parzystej i nieparzystej; 
tworząc jedną całość płaszczyzny otwatej książki. Stosunek ten wyraża się naprzy- 
kład liczbowo: grzbiet 2, brzeg górny 2'5, boczny 4, dolny 6. Te uwagi nie wyczer
pują jeszcze całego zakresu zadań, bez spełnienia których nie osiągnie się czytelnego 
i pięknego druku. Omówienie ich teoretyczne w dalszej rozciągłości nie przyniesie tej ko
rzyści, jakąby można wynieść z praktycznego przerabiania w pracowni doświadczalnej.

PAPIER. Troska o piękną książkę musi rozciągnąć się i na wyrób papieru. 
Na jakość wyrobu, na jakość użytego do fabrykacji materjału. Papier wyrabiany ma
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szynowo, nie zastąpił wyrobu ręcznego nawet tam, gdzie do fabrykacji maszynowej 
użyto tychsamych materjałów jakich używa się do wyrobu ręcznego. Powód leży 
w tem, iż papier maszynowy ma kierunek. Maszyna rozsiewa włóknik papierowy, 
tylko w poprzek swojego biegu, czyli układa włóknik w jednym kierunku, zamiast 
spilśniania tkanki, jak to sprawia ręczne wstrząsanie sitem. Wskutek tego papier ma
szynowy jest słabszy po linji kierunku swoich włókien. Użyty tkanką w poprzek 
grzbietu książki, byłby w zupełności odporny na przecieranie; jednak wobec własności 
papieru wchłaniania wilgoci, rozszerzałby się bez przeszkody tylko u przodu książki, 
(bo w grzbiecie jest zeszyty) czyli powierzchnia karty zamiast być równą płaszczyzną 
byłaby pofałdowana. Z tego względu musi być użyty wzdłuż tkanki, temsamem w kie
runku najmniejszego oporu. Książka zatem taka w założeniu przeznaczona jest do 
zniszczenia się. Zastąpienie przy fabrykacji maszynowej dotychczasowego poprze
cznego ruchu sita obrotowym ulepszy teksturę papieru.

Przy wyrobie papieru należałoby prócz tego zwrócić uwagę na następujące 
rzeczy: Glinka, którą dodawano pierwotnie w znikomych ilościach dla zmniejszenia 
przeżroczystości papieru, co dla celów drukarskich jest pożądane; bywa obecnie nad
używana dla osiągnięcia większego ciężaru, na którym opiera się cena papieru. 
Zbyt wielki dodatek glinki przyczynia się do kruchości papieru i przez to jest w wy
sokim stopniu szkodliwy. Klej zwierzęcy, którym nasycano masę papierową, celem 
nadania jej większej spoistości, został zastąpiony surogatem roślinnego pochodzenia; 
nie mającym zazwyczaj potrzebnych własności. Nadmierne dodatki wprowadzane do 
papieru, zastępujące szlachetne materjały osłabiają go, czyniąc papier kruchym i szty
wnym a przez to nieodpowiednim dla książki, w której, pomimo najracjonalniejszej 
oprawy, kartki nigdy nie mogą się tak dobrze rozkładać, jak to miało miejsce przy 
dawniejszych papierach, cieńszych, podatniejszych, a równocześnie bardziej wytrzy
małych. Do tego zgrubienia papieru skłania i wzgląd handlowy, który każe grubość 
książki za dodatnią jej cechę uważać. Jeżeli dawnemu introligatorowi nietrudno było 
duże tomy folio, drukowane na cienkim i giętkim papierze, tak oprawiać, iż książka 
dobrze się otwierała; to współczesny introligator, nie uzyska tego rezultatu, pomimo 
największych wysiłków, gdy ma przeważnie mniejszy format książki, a natomiast 
grubszy i sztywniejszy papier. Rząd polski miałby wdzięczne zadanie, gdycy zobo
wiązał fabrykantów do pewnych norm jakościowej produkcji. Więzy takie nakładane 
w zachodnich państwach nie są dziś dostateczne. Obowiązują jak n. p. w Niemczech 
dla krajowego zbytu, natomiast dla produkcji eksportowej nie obowiązywały, to też 
lichszym fabrykatem uszczęśliwiano kraje nieprodukujące.

ZADANIE INTROLIGATORA. Musi ono też uledz zmienionym warunkom 
czasu. Rozdzielić je należy na potrzebę wielu i potrzebę nielicznych. Potrzebę wielu, 
taniej książki, zaspokoić fabrykatem maszynowym. Przewodzić temu dążeniu musi 
chęć wydobycia z maszyny najlepszego jakościowo wyniku. Przyjąwszy to za pod
stawę, należy wyrugować z introligatorni te maszyny, z których pomocą wydobywa 
się formy właściwe ręcznej oprawie; kosztem osłabiania i tak już nietrwałego papieru 
książki. Wyrugować też i te maszyny, którym powierzone funkcje jakkolwiek zgodne 
z procesem mechanizmu doprowadzono do takiej szybkości, iż zamierzony cel osią
gają w zupełności tylko ilościowo przy niezadawalniającym jakościowym wyniku. 
Próby czynione w ostatnich kilkudziesięciu latach, by sposób ochraniania książki 
oprawą, przenieść z jej ośmiowiekowej kultury wyrobu ręcznego w maszynową fa
brykację nie mogły wydać dobrych rezultatów, bo były wyprowadzone z opacznych 
założeń. Stwierdziwszy to, należy wejść na właściwą drogę, t. j. skonstruować typ



ochrony książki, maszynie właściwy, któryby uwzględniał: sprężystość przegubu, ciężar 
książki, jej objętość i powierzchnię. Zgodnie z tem obmyślić odpowiednie do celu 
maszyny. Pierwszą próbę w tym kierunku zrobiono w Anglji, stwarzając „book ca
sing, wykonany maszynowo, a nie oprawę maszynową. Wtem ujęciu rzeczy należa
łoby wykonać 80% nakładu dzieła wyłącznie maszynowo, czyniąc tem zadość po
trzebie wielu, potrzebie taniej książki; taniej ceną i sposobem, a nie lichotą wyrobu, 
zaś potrzebie nielicznych miłośników pięknej książki i potrzebie użytkowej, trwałej 
książki bibljotecznej przeznaczyć pozostałą część nakładu.

Tę część nakładu — po przejęciu formy już dla poprzedniego druku złożonej — 
należy wykonać z możliwie największą starannością i troskliwością, dbając o jakość 
materjałów i doskonałość wykonania technicznego. Użyty papier do tej części na
kładu powinien być przedewszystkiem bardzo trwały i cienki. Druk niepełznącą czer
nią, głęboko tłoczony w papier, nasycony przedtem wilgocią; zaś tłoczenie samo wy
konywać w powolniejszych obrotach maszyny na podkładce umyślnie do tego celu 
przysposobionej. Tej części nakładu nie należy broszurować, temsamem nie przykle
jać kart i tablic pojedynczych do arkuszy, co bardzo osłabia książkę w jej najwra
żliwszej, bo przegubowej powierzchni grzbietu. Należałoby też unikać zasadniczo 
wstawiania pomiędzy arkusze książki, oddzielnych kart (zwyczaj coraz częściej upra
wiany) i to nietylko ze względu na zwartą spoistość oprawy, lecz także ze względu 
graficzno-drukarskiego. Wprowadzanie bowiem różnorodnych elementów na sąsia
dujących ze sobą stronicach utrudnia, jeśli nie uniemożliwia osiągnięcie jednolitej 
całości graficznej. Tak wydrukowana książka w postaci złożonych i uporządkowanych 
(zebranych) arkuszy, ujęta opaską przechodzi z drukarni wprost do handlu na półki 
księgarskie. Dokonaniem tych warunków uzyskaliśmy dopiero najniezbędniejszą pod
stawę dla możliwości wykonania trwałej oprawy książki. Odtąd rozpoczyna się wła
ściwe zadanie introligatora. To, co dziś uważane jest za introligatorstwo jest tylko 
nieporozumieniem. W oprawie współczesnej nie znajdziemy istotnych cech oprawy 
t. j. zasadniczego spojenia książki z okładziną.

Introligator wobec współzawodnictwa maszyny wypadł z właściwej sobie roli, 
a stał się niezręcznym jej konkurentem, gdyż maszyna to zadanie rozwiązane tak jak 
on je dziś pojął lepiej przeprowadzi. Uszlachetnienie pracy ludzkiej, dążące przez 
uzgodnienie środków z celem, do odrodzenia tych rękodzieł, w których maszyna nie 
zastąpi sprawności ręki; obejmuje też introligatorstwo, w którem główne zadanie: 
spojenia bloku książki z okładziną — może być dokonane tylko ręcznie. Stąd ten 
dział introligatorstwa należy oprzeć o tradycję wieków, bogatą we wzory sposobów, 
nieprzedawnionej w tej dziedzinie przeszłości. Najważniejsze warunki techniczne do
brej oprawy są: a) przygotowanie, b) szycie, c) zasadzenie w tektury, d) obciągnięcie 
skórą. Przygotowanie obejmuje ustawienie kolumn druku, ilustracji i tablic w ten 
sposób, aby ich środki (punkty przecięcia przekątni kolumn, ilustracji i t. d.) padały 
na siebie. Poprzedzić tę pracę musi ujęcie każdej z pojedynczych kart na skrawek 
papieru, który wkleja się poza przegub najbliższej karty, by tym sposobem umożli
wić otwieranie się książki aż do głębokości grzbietu. Wyszywanie oznacza dobry spo
sób szycia, w którym nić przewijając się okrętką przez cztery conajmniej ścięgna 
sznurkowe, przebiega przez całą długość arkusza od plątnika dolnego aż po górny. 
Zasadzenie w tektury polega na utwierdzeniu w tekturze wszystkich ścięgien książki 
sposobem przedziergnięcia ich poprzez tekturę okładzinową w dwóch lub trzech 
miejscach tam i z powrotem. Jest to niezbędny warunek trwałego spojenia książki 
z okładziną czyli zasadnicza podstawa oprawy. Zaciągniącie w skórę, druga zasad
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nicza cecha dobrej oprawy ręcznej polega na bezpośredniem przyklejeniu skóry do 
grzbietu książki. Jedynie tym sposobem wydobywa się całą wartość szlachetnego ma- 
terjału, który dla swoich właściwości jak giętkość, spoistość tkanki, nadaje oprawie 
trwałość i czyni ją odporną na zniszczenie, a celowi użycia najlepiej odpowiada. Prze
znaczeniem skóry w tym sposobie jej użycia jest raz jeszcze połączyć arkusze książki 
w jedną zwartą całość z okładziną. Po dokonaniu tych warunków może dopiero na
stąpić uwieńczenie trudu pracy introligatora ozdobą, która tu nie będzie celem sa
mym w sobie, lecz dalszem zespoleniem materjału z przedmiotem zapomocą wtła
czania stempla.

Oby powstała PIĘKNA KSIĄŻKA — zespół całości — papieru, czcionek, 
inicjałów, ozdoby, ilustracji, druku i oprawy, mająca na celu połączenie elementów 
myślowych z elementami materjalnymi w zgodną całość — w dzieło pracy — łączącej 
wysiłek materjalny z wysiłkiem duchowym. Oby pragnienie odrodzenia sztuk i ręko
dzieł znalazło wyraz jednolity, mimo różnorodności założeń — służąc jednemu jedy
nemu celowi: PIĘKNU ŻYCIA.

Bonawentura Lenart

O D B U D O W A  K R A J U

PRAWA odbudowy zniszczonego kraju niezadługo posiadać będzie 
^ ^ - ^ ^ ^ ^ s w ą  osobną literaturę i pokaźną bibljotekę. Z pewnością niezwykłość

tematu, nieprzygotowanie, konieczność znacznego wydatku, wreszcie 

O T w i odP°wiedni ludz'e s3 teS° powodem. Kraj zniszczony wojną i równo- 
3s§-»^>Ylcześnie .tenże sam obmyślający sposoby naprawy tego zniszczenia, to 
sytuacja niezwykła. Że nikt w świecie nie był do tego przygotowany to wiemy jednak 
odruch i działanie mniej lub więcej czynne, a celowe, by odbudowę postawić jako 
zadanie do rozwiązania gotowe i rozwiązać dobrze, to już wynik pewnej obrotności, 
jasnego zdawania sobie sprawy z celu i wybrania odpowiednich środków. Rozpatry
wanie odbudowy kraju z tych powodów, staje się tematem obszerniejszym i powo
duje odpowiednią ilość zapisanej bibuły.

Różność stanowiska i zapatrywania autorów, odmienne wyniki ich rozstrzygań 
stanowią odpowiednie tomy i szeregi tomów omawianej sprawy. Najciekawszą jednak 
a ostateczną byłaby kwestja przeprowadzenia odbudowy w rzeczywistości, jej realne 
wyniki i ztąd nie można pominąć artykułu inż J. Webera w Nr. 3. „Rzeczy Pięknych“, 
gdyż traktuje on sprawę odbudowy z tego ostatecznego końcowego stanowiska, mia
nowicie o wykonaniu i przeprowadzeniu odbudowy kraju. Poruszona przez inż. J. 
Webera sprawa podołania odbudowie wsi polskiej za pomocą masowej „amerykań
skiej“ produkcji domów drewnianych opiera się na następujących zasadach. 1) Przy
jęto potrzebę wybudowania jednego miljona domów. 2) postawić je należy tylko 
z drzewa 3) indywidualne różnice budowy domów występują tylko w szczegółach. 
4) sfery artystyczne mają dbać tylko o to, by produkcja masowa nie^wykroczyła prze
ciw duchowi naszego budownictwa drewnianego „o ile to tylko da się pogodzić z ma
sową produkcją“. Oczywiście o ile przyjmiemy cyfrę bliżej lub dalej jednego miljona



domów do postawienia, to słusznem jest zastanowić się, jak ogrom takiej pracy wyko« 
nać, gdyż wtenczas każda oszczędność idzie w cyfry ogromne, jak również każda 
pomyłka, to olbrzymia dla kraju strata. Pytanie tylko zkąd my na tę wyłączną dre
wnianą odbudowę uzyskamy drzewa. Lasy zniszczone podczas wojny dostatecznie. 
Wyrąb więc pozostałych powinien być oględny, a nie forsowny, z konieczności roz
patrzyć należy możliwość użycia innego budulca, np. cegły.

Źastanowić się i porównać należy czy w okolicach, gdzie tylko piasek na miejscu 
jest do użytku, nie należy obmyśleć użycia cegieł pustych z betonu, które wykona
łoby się na miejscu budowy w odpowiednich formach. Unika się tu kosztownego 
transportu budulca, gdyż stwarza się go odrazu na miejscu, nadto oszczędza się węgla 
do jego fabrykacji. L doświadczeń wojny należy wyciągnąć pewne wnioski i za ko
rzystne by uznać trzeba, by wieś budować dziś ogniotrwałe. Przytem nie trzeba ob- 
mawiać domu z cegły murowanego, iż ma być zaraz wilgotny, zimny i chłop czuć się 
będzie w takim domu nieszczęśliwy. Bo tak nie jest. Sądzę, że w zachodniej Europie, 
gdzie dawno w drewnianych przestano mieszkać domach, a w Bretanji gdzie mie
szkają chłopi w domach z granitu, nie czują się nieszczęśliwymi lub by mieszkali we 
wilgoci chociaż nad morzem. Myślałbym raczej, by gospodarstwa wielkie, jakie obecnie 
tworzyć się będą, takie do jakich oficjalnie zdążamy, na wsi budowały się z cegły, 
gdyż z pewnością zajdą tam potrzeby budowy obszerniejszej, często i piętra. Domy 
małe pozostałyby z drzewa wykonane, co w połączeniu z odpowiedniem sytuowa
niem wśród zieleni, oraz różnicy drzewa i cegły pozwoli uniknąć szablonu. Wtenczas 
sfery artystyczne do których autor apeluje, byłyby uchronione od obowiązku dbania, 
by masowa produkcja domów drewnianych wypadła indywidualnie, w co przecież 
sam autor nie wierzy, dodając elegijnie, „o ile to tylko da się pogodzić z masową 
produkcją“. Tymsamym w ten wpływ artysty wątpi. Moim zdaniem masowa produkcja 
nie da się pogodzić z niczem co ma artystyczną nutę, gdyż poprostu to na nic by 
się nie przydało. To co masowo ma się wyprodukować winno być odpowiednio proste, 
dobrze oheblowane, dopasowane bez zarzutu, z dobrego drzewa i tanie, ale tam nie 
ma miejsca na ten zbytek, który zwie się artystyczną nutą. Tę nadać może po posta
wieniu domu już właściciel sam, a to o ile odczuje potrzebę dodania koniecznej we
dług siebie i swego widzimisię dostawki, drobnego szczegółu, ale już po swojemu. 
Oczywiście są albo były wsie, gdzie chaty stały jedne podobne drugim w rzędzie jak 
wieś długa napewno i zapewne, ale nie miljon (!) chat. Pewnie, że okna, jak to przy
kładowo inż. Weber nas przekonuje to one nie rażą chociaż je masowo wyrabiamy, 
ot okna i tyle, o ile się dobrze zamykają.

Jednakowoż 3 okna są i mogą być ładnie rozstawione, 5 także, okien 7 już tru
dniej, ale 770 już nic nie uratuje, będą nudne i koniec. Tu żadne sfery artystyczne 
nic pomódz nie mogą, z czego wynika, że wolałbym widzieć połowę domów nowych 
powstać mających z cegły, resztę z drzewa. Zapewne, że cegła będzie do tego po
trzebna, ale wiemy, iż w każdej wsi mniej więcej piec połowy cegłę przygotowuje 
na swą potrzebę, albo z sąsiedniej wsi dowiezie zimą. Murarze tu będą potrzebni 
do budowy domu z cegły, nie zapominajmy jednak, że chłop nasz potrafi sam tego 
dokonać. Wszak i ciesiołkę sam robi przeważnie, a doradźmy mu tylko, by na fun
damenta położył izolację jakąkolwiek i ziemię z pod domu na piwnicę wybrał, to wilgoci 
napewno w domu takim, murowanym nie będzie. Nadto czy dom z cegły musi być 
zimny? To wiemy doskonale, że konieczne to nie jest i z pomocą pieca i węgla da się roz
wiązać. Streszczając poprzednie przyjąć należy: 1). Do odbudowy zniszczonego kraju 
wykonać domy sposobem możliwie uproszczonym, maszynowo, należy i trzeba.
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2). Pomoc inteligentnego architekty przy obmyśleniu typów konieczną i tu tylko po
myśleć da się wpływ artystyczny w łączności z całą sferą konieczności, wynikającą 
z planu domu i technologji drzewa. 3). Współudział fabryk ceramicznych celem do
starczenia na wieś doskonałej dachówki do pokrycia dachów, by wytrącić chłopu 
z ręki asbit, eternit, górkit i t. p. surogaty techniczne. 4). Przy masowej obróbce 
drzewa obmyśleć sposób i rodzaj oparkanienia i rozgraniczenia domów, a także do
starczenia na wieś odpowiednich materjałów, a wtedy wieś cała osiągnie pewien sto
pień kultury i porządku bodaj dla oka. W końcu nadmienić muszę, iż taka obfita 
produkcja domów rozpoczyna się zwolna we Lwowie. Wschód potrzebuje najwięcej 
pomocy w budowie domów, a o ile wiemy na Zachodzie chłopi ile tylko mogli, po
radzili sobie sami.

Fr. Mączyński

T O W A R Z Y S T W O  M U Z E U M  O D L E W Ó W

OCO tworzyć Muzeum odlewów? Poco dzieła sztuki rzeźbiarskiej odle- 
i*3|łyv&»/^wać? Na to pytanie musi być tu pokrótce wprawdzie, ale wyczerpująco 
y ^ l ^yw ^Łodnowiedzianem. Odlewanie rzeźb ma przedewszystkiem cel konserwa- 

torski. Nie mówiąc już o rzeźbach woskowych i drewnianych, to nawet 
rzeźbom bronzowym i marmurowym grozi w razie nieszczęścia zagłada. 

Nie tu miejsce spisywać, ile bronzów pożar stopił, ile wspaniałych marmurów żywio
łowa katastrofa bezpowrotnie zniszczyła, wystarczy dać przykład z rzeźb i bronzów 
logietty Sansovina zdruzgotanej zawaleniem się weneckiej Campanilli. Dziś oprócz 
bardzo nielicznych, ocalałych cudem resztek, są na niej surogaty. Gdyby te dzieła 
były odlane, gdybyśmy posiadali ich kopję, byłyby w dzisiejszej loggietcie nie suro
gaty, ale wierzytelne kopje.

Nieubłagana zatrata grozi wszystkim rzeźbom drewnianym. Nieliczne tylko z nich 
istniały w szczególnych atmosferycznych warunkach, skutkiem czego drzewo jest po 
dziś dzień zdrowe, ogromna większość przesycona wilgocią kościelnych oddechów 
ludzkich butwieje i w proch się rozsypuje. Butwienie to nie jedyny wróg. Większym, 
straszniejszym jest ogień. Gdyby Bóg zesłał nieszczęście i na ołtarz marjacki świeca 
gorejąca się przewróciła, arcydzieło nasze stracić możemy bezpowrotnie. Jakże je 
zabezpieczyć? Jest jedna do tego droga, postarać się o odlew tego dzieła, zabezpie
czyć wszystkie drewniane, zagrożone dzieła sztuki od pożaru. Zrozumiała to dawno 
zagranica. Odlewanie drewnianych, polichromowanych dzieł jest tam rzeczą pospo
litą. Nie tu miejsce podawać spis odlanych, drewnianych, polichromowanych arcy
dzieł. Ponieważ głównie obchodzą nas polscy artyści, wyliczamy dla przykładu od
lane, drewniane, polichromowane dzieła Stwosza. Z drukowanego katalogu i cennika 
odlewacza J. Rottermunda w Norymberdze przy placu Dürera dowiadujemy się, że 
odlanem jest z germańskiego Muzeum, Koronowanie Marji, drewniany, polichromo
wany, sławny Różaniec Stwosza, Obrzezanie, siedm reliefów ze sławnego Pozdro
wienia Anielskiego, że odlane są drewniane, polichromowane posągi: przesławna Ma
donna Norymberska, Pieta z kościoła św. Jakóba, przesławna Modląca się Marja, 
Zgon Marji, św. Mateusz, św. Anna, Samotrzeć z kościoła św. Jakóba, św. Bartłomiej
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i św. Sebastjan. Firma odlewnicza J. Kreittmayer, formator Muzeum Narodowego 
w Monachjum (Hildegardestr. 12) oferuje w swym trzecim cenniku drewniane, poli
chromowane dzieła Stwosza.

Tenże Różaniec, zatem delikatną rzeźbę o miniaturowych reliefach, aż dwom 
fabrykantom do odlewania powierzono, tęż Norymberską Madonnę i Koronowanie 
Marji z monachijskiego Muzeum Narodowego. W niemieckich gazetach na wiosnę 
1914 r. czytaliśmy, że w Rothenburgu przystąpiono do odlewania wielkiego ołtarza 
Tillmana Riemenschneidera (Blutaltar) z tego powodu, bo próchnieje i rozsypuje 
się. Czy ten odlew przyszedł do skutku, czy też skutkiem wojny dzieło odroczono, 
nie wiem. Zwracam tu uwagę, że gdyby kiedykolwiek nieszczęście się stało i drewniane 
dzieło spłonęło, a gdybyśmy z dokonanego odlewu na nowo je odbudowali, to nowy 
twór będzie nadal oryginałem, a nie kopją i surogatem. Rzeźbiarz modelujący swój 
posąg z gliny, oddaje dzieło formatorowi, ten je gipsem odlewa, czyniąc formę, roz- 
łamuje formę, a gliniany twór niszczy, niemniej przeto pierwszy odlew wyszły z formy 
jest oryginałem, choć dzieło dokonane ręką mistrza nie istnieje. Drugim ważnym 
skutkiem założenia odlewami dzieł sztuki i zależnego od tejże odlewami Muzeum 
odlewów gipsowych jest pomoc naukowa i pedagogiczna, jaką ta odlewarnia da na
szym niższym i wyższym uczelniom. Ze każdej Akademji Sztuk Pięknych potrzebne 
są odlewy, najlepszym tego dowodem są zbiory odlewów przy każdej takiej Akademji. 
Nasze szkoły Sztuk Pięknych skazane są dotąd na niemiecką sekcję, na takie gipsy, 
jakie im niemieckie odlewarnie dostarczyć są w stanie. Ze polskie zabytki w tychże 
uczelniach nie istnieją, to nasza wina, bośmy im tych odlewów dostarczyć nie mogli. 
Aby je dostarczyć, trzeba założyć odlewarnie i produkujące odlewy Muzeum odle
wów gipsowych.

Jeszcze jaskrawiej rzecz się przedstawia, jeśli chodzi o wykształcenie młodych 
historyków sztuki. Wiadomo powszechnie jaką potęgą przy badaniu w historji sztuki 
jest porównanie i porównawcza metoda. Ta u nas jest, jeśli o polską rzeźbę chodzi, 
jeśli nie wykluczoną, to do niewystarczających porównań fotograficznych zreduko
waną. Kto zwiedzał Germańskie Muzeum i pamięta zestawiony razem szereg odlewów 
z bronzów średniowiecznych, rozrzuconych po całych Niemczech, ten odczuwa jaką 
łaskę, jakie ułatwienie historykowi sztuki tem zestawieniem wyświadczono. Kto u nas 
chce poznać nasze bronzy, musi jeździć do Poznania, Gniezna, Szamotuł, Torunia, 
Tomic i Krakowa. Można bez przesady twierdzić, że uszeregowanie polskich spiżów 
dokonane tak, jak w germańskiem Muzeum, będzie jeśli nie początkiem to walnym 
czynem w badaniu tychże spiżów. To się również odnosi do wszystkich naszych daw
nych rzeźb. Muzeum odlewów gipsowych zgromadzi te odlewy, które oddawna zagra
nicą istnieją, odlewarnia wykona te, które nasza ziemia posiada. I takie Muzeum to 
prawdziwa akademja porównawcza dla adepta historji sztuki. Jak dzisiaj jest, niechże 
dowiedzie obrazek. Rzeźbiarz Chodziński opisywał mi raz dokładnie te sławne re
liefy Stwosza z kościoła św. Sebalda w Norymberdze poznane z odlewu gipsowego, 
który oglądał w Muzeum Narodowem w Krakowie. Gdym mu zwrócił uwagę, że ta
kich odlewów w krakowskiem Muzeum nie ma i nigdy nie było, uznał swą pomyłkę 
i stwierdził, że on te odlewy widział w Muzeum odlewów gipsowych w Nowym-Yorku. 
Polski artysta, polski historyk sztuki musi, badając całokształt dzieł Stwosza, widzieć 
ich oryginały w Norymberdze, albo ich odlewy w... Nowym Yorku. W Krakowie ich 
widzieć nie można. Piszę tu tylko o zadaniach naukowych, artystycznych i kultural
nych odlewami i Muzeum, nie moją zaś rzeczą rozważać jej zadania ekonomiczne 
i przemysłowe. W Niemczech jest conajmniej dziesięć takich prywatnych, wielkich
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odlewarń. Ważnym sortymentem ich handlu są, jak powyżej wspomniałem, dzieła 
naszego Stwosza. Kto jest konsumentem tych odlewarń? Szkoły przemysłowe, rze
mieślnicze, szkoły średnie i szkoły ludowe.

Przyjdzie czas, że na miejscu dzisiejszego, litografowanego niemieckiego krucy
fiksu w klasie ludowej, zawieszonym zostanie polichromowany relief Ukrzyżowania 
z marjackiego ołtarza. Jeśli nasi rzeźbiarze nie założą odlewami, uczynią to obcy 
finansiści. Przemówi do nich nie sztuka, lecz olbrzymi, wypróbowany w Niemczech 
interes. Narazie zgłasza się do społeczeństwa o poparcie krakowskie Towarzystwo 
Muzeum odlewów gipsowych. Gotowem jest pracować bez własnego interesu dla 
sztuki i jedynie dla sztuki. Jeśli głos jego nie będzie wysłuchanym, ustąpi z placu 
z przekonaniem: in magnus voluisse satis est.

Ludwik Stasiak

<3?

S Z T U K A  D Z I E C K A

Dążąc do wypełnienia zadań związanych z estetyczną kulturą społeczeństwa, 
zdając sobie sprawę z konieczności rozejrzenia się w źródłach, warunkach i możli
wościach rozwojowych zarówno twórczości jak i wrażliwości artystycznej, pragnąc 
wreszcie współdziałać racjonalnie z instytucjami i osobami powołanemi do szerzenia 
zamiłowań artystycznych i uszlachetniających wpływów Sztuki, Ministerstwo Sztuki 
i Kultury przystępuje do całego szeregu przedsięwzięć, dyktowanych przez najpil
niejsze w dziedzinie rozwoju estetycznego potrzeby.

Wśród tych potrzeb na pierwszy plan wysuwa się całą siłą swej powagi, zaga
dnienie doli i kultury dziecka, stanowiące o przyszłości narodu i domagające się 
stworzenia warunków sprzyjających skoordynowanemu, nie intelektualnemu wyłącznie, 
lecz wszechstronnemu rozwojowi. Wejrzenie w tajniki zadatków twórczych, ujawnia
jących się w dziecku u samego zaczątku życia duchowego, jest sprawą pierwszorzęd
nej wagi i potrzeby. Da ono niewymownie cenny materjał naukowy dla psychologji 
zarodków twórczości; ułatwi obmyślenie metod pedagogicznych, nie niwelujących 
szematycznie, lecz najtroskliwiej rozwijających te zarodki, przyczyni się wreszcie do 
ochrony i rozwoju tych innych „sposobów wyrażania się“ duszy ludzkiej, jakimi wo
bec predominującej dziś myślowości są: ewokacja słowna, grafika (rysunek), harmonja 
barw, melodja i rytmika muzyczna, rytmika kształtów i ruchów wreszcie.

Podejmując na razie z całego obszaru tych badań najbardziej snadź spontaniczną 
u dzieci, mimo długiego zaniedbywania tych skłonności, chęć wyrażania się grafi
cznego, czy plastycznego, Ministerstwo Sztuki i Kultury, przy współudziale krajowych 
Towarzystw i Zrzeszeń artystycznych, kulturalnych i oświatowych, Towarzystw opieki 
nad dziećmi, osób wreszcie oddanych z umiłowaniem estetycznemu kształceniu i wy
chowaniu dziecka, zamierza otworzyć w Warszawie, w miesiącach najbliższych wielką 
okrężną wystawę p. t. „Sztuka Dziecka“. Wystawa obejmie dokumenty i dowody 
twórczości, zamiłowań artystycznych, uzdolnień i dorobku w zakresie plastyki, oka
zując zarówno owoce metodycznych i zamierzonych usiłowań, jako też i przedew
szystkiem prac wykonanych poza programem i inspiracją nauczyciela, mających swe 
źródło w fantazji i duszy dziecięcej. Celem zgromadzenia odpowiedniego materjału
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wystawowego, Ministerstwo Sztuki i Kultury zwraca się niniejszem z gorącem wez
waniem do wszystkich kół artystycznych, kulturalnych, wychowawczych i oświatowych 
w Polsce, prosząc o niezwłoczne nadsyłanie czy to okazyjnie napotykanych, czy pla
nowo kolekcjonowanych w większym lub mnieiszym rozmiarze dowodów udziału 
dziecka w twórczości artystycznej.

Czysty dochód z wystawy przeznacza się w połowie na zasilenie instytucyj od
danych Opiece nad Dziećmi w połowie zaś na cele Białego Krzyża, zawdzięczają
cego już grosz niejeden pamięci i ofiarności dziecka. Termin nadsyłania prac upływa 
z dniem 30. listopada r. b. Warunkiem wystawienia okazów jest nieprzekroczony 
14-y rok życia twórcy, niewątpliwe autorstwo, oraz artystyczny i charakterystyczny 
poziom prac. Wszelkich bliższych wyjaśnień udziela Ministerstwo Sztuki i Kultury, 
dokąd też prace na wystawę przeznaczone nadsyłać należy. Nadmienia się, że Komi
tet programowy zajmie się stworzeniem warunków, zapewniających udział w korzy
ściach wystawy wszystkim centrom ruchu kulturalno artystycznego w Polsce, nawią
zując stosunki z miejscowymi ich przedstawicielami, celem dalszego skierowania 
wystawy do Lwowa, Krakowa, Zakopanego, Cieszyna, Poznania, Gdańska, Łodzi, 
Radomia, Lublina, Grodna, Mińska i Wilna.

Czyniąc zadość licznym zapytaniom (kierowanym do Wydziału Wykonawczego 
Komitetu Wystawy p. t. Sztuka Dziecka) w sprawie celów i charakteru wspomnianej 
wystawy objaśnia się, że 1). Inicjowana przez Ministerstwo Sztuki i Kultury Wystawa 
Okrężna, jest jedną z przewidzianych a w oficjalnym komunikacie zapowiedzianych 
prac i usiłowań, mających na celu poznanie źródeł, stanu i potrzeb sztuki, twórczości 
i kultury. 2). Eksponaty wystawowe będą kwalifikowane stosownie do swej jakości, 
albo na „Wystawę Sztuki Dziecka“, albo też na następną „Wystawę p. t. Sztuka dla 
Dziecka“ ewentualnie na dalszą jeszcze „Wystawę urządzeń artystyczno-estetycznych 
dla Dziecka“. 3). Głównym celem Wystawy jest obznajomienie ogółu społeczeństwa 
z różnorodnością źródeł, impulsów lub form artystycznego wyrażania się dziecka, 
obznajomienie ze znaczeniem i wpływem artystycznej pracy i twórczości dla kultury 
uczuć i umysłu, oraz zainteresowanie ogółu pracą, aspiracjami i marzeniami dzieci. 
4). Ponieważ finansowe cele Wystawy nie mogą wchodzić w szereg celów Minister
stwa Sztuki i Kultury przeto dochód z wystawy przekazany zostanie Tow. Opieki 
nad dziećmi i Białego Krzyża. 5). Charakter Wystawy został określony w Wykazie 
funkcji, potrzeb i zakresów działania związanych z I-szą Wielką Okrężną Wystawą 
p.t. „Sztuka Dziecka“ rozsyłanym (na żądanie) do osób, środowisk i instytucji intere
sujących się wychowaniem i twórczością młodego pokolenia. Obejmuje on:

a) propagandę hasła kultury artystyczno-estetycznej, b) zbieranie i wysyłanie 
do Inspektoratu eksponatów wystawowych, wśród których przewiduje się: obrazy 
i obrazki kolorowe lub jednotonowe, rysunki i szkice wykonane w jakimkolwiek ma- 
terjale, ćwiczenia metodyczno-szkolne, jak i szczególnie znamienne i wiele mówiące 
domowe, a zwłaszcza prace wczesne wykonane w wieku przedszkolnym (względnie 
poza wpływem nauczyciela), lepionki, rzeźby i wyrzynanki (nożem) w jakimkolwiek ma- 
materjale (drzewo, kora, korek, kasztan, tektura, glinka, plastelina, wosk, kamień 
rzeczny gips i metale, jak: ołów, cyna, bizmut it. d.) pisanki, ozdoby drzewkowe, krajanki 
i składanki z tektury drewnianej lub papierowej, względnie kartonu, wycinanki barwne 
szarpane w palcach i cięte nożyczkami (a la prima lub przygotowywane ołówkiem) auto
matyzowane, składane lub pojedyncze, wyplatanki, wyszycia, koronki, hafty, zszywane 
lub sklejane aplikacje, batiki, ozdobne pudełeczka, zdobione okładki zeszytowi książek, 
ilustracje z bajek, miniatury sprzętów, zabawki, wynalazki i t. d. i t. d.
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P I S A N K I  N A  M A T E R J A C H  ( B A T I K )

YBITNYM wyrazem intellektualnego rozwoju ludu, jego skłonnością 
i upodobaniem był przemysł domowy, który u różnych narodów prze
jawiał wspólne cechy, zwłaszcza w technicznem wykonaniu wszelkiego 
rodzaju wyrobów. Ważną produkcją był dla ludu przemysł tkacki i far- 
biarski, a to z tego względu, że do niedawna jeszcze tworzył on sam 

dla siebie wszystko, a przedewszystkiem przyodziewek, składający się niekiedy z wy
twornych tkanin i bogato zdobionych materji, na których do dnia dzisiejszego wzo
ruje się przemysł wielki, fabryczny. Farbowanie wełny i wszelkiego rodzaju materji 
pielęgnowano tradycyjnie od wieków, posługując się barwnikami roślinnymi z otacza
jącej flory, przez co różnorodność materjałów farbiarskich tworzyła zestawienia kolory
styczne, często zależne od kraj u i okolic. Farbo wanie tkanin, skór i wełny sięga najgłębszej 
starożytności. Już w księgach Mojżeszowych znajdują się wzmianki o farbowanych tka
ninach, a według pisarzy starożytnych mieszkańcy miasta Tyrus mieli się specjalnie 
zajmować farbiarstwem. Rzymianie znacznie rozwinęli przemysł farbiarski przez za
stosowanie niektórych barwników roślinnych, jak alkanny, mchów farbiarskich, gallasu, 
oraz związków mineralnych, jak siarczanu żelaza i miedzi, jakoteż i ałunu.

W XII i XIII wieku słynęła Florencja jako metropolja farbiarstwa. Istniało w niej 
podówczas przeszło 200 farbiarni. Odkrycie Ameryki rozszerzyło sztukę farbiarską 
rzez sprowadzenie stamtąd drzew farbiarskich i koszenili. Polska już w wieku XVI 
rała żywy udział w przemyśle farbiarskim, wysyłając do Holandji, Włoch, Niemiec 

i Turcji świetny barwnik „czerwcem“ zwany, używany do niedawna przez Hucułów 
do barwienia stroju w kolorze pąsowym. Rozpowszechnienie wówczas tego barwnika 
pozwala przypuszczać, że był to kolor narodowy, co by potwierdzało zdanie tych, 
którzy uważają, że barwą polską jest amarant, a nie czerwień (cynober). W miarę jednak 
rozpowszechniania się koszenili, koloru zbliżonego do „czerwca" polskiego, barwnik 
ten niewytrzymał konkurencji. Już w wieku XVIII drukowano we Francji tkaniny baweł
niane i lniane na sposób jawajski, przyczem używano sprowadzonych ze Wschodu 
matryc. Technika batikowa jawajska przypomina sposób barwienia jajek, tak zwanych 
„pisanek“, które być może pochodzą z tego samego źródła t. j. ze Wschodu. Przy
puszczenie to potwierdzić by się dało historją farbowania jajek, gdyż zwyczaj ten, 
znacznie starszy niż wiara chrześcjańska, znany był wszystkim ludom starego świata.

Do rysowania na materji używają Jawajczycy narządka tejsamej konstrukcji co 
nasze „pisaki“. Są to małe naczyńka miedziane, z wiąziutką rureczką, umieszczone 
na końcu patyczka, któremi czerpie się gorący wosk a podgrzawszy je nad lampką, 
rysuje dowolny deseń na materji. Dla otrzymania zabarwionych tkanin, na któyrchby 
oprócz innych kolorów jaśniały barwy naprzykład indygowe, postępuje się w ten 
sposób, że materje pokrywa się warstwą wosku, wyłączając naturalnie te miejsca, 
które mają być zabarwione indygiem. Materja tak spreparowana zostaje zanurzoną 
w kąpieli, zawierającej wodny roztwór zredukowanego, a więc rozpuszczonego indyga, 
przyczem miejsca woskiem nie pokryte pochłaniają barwnik, który po wyjściu z ką
pieli utrwala się we wszystkich miejscach, przez wosk nieizolowanych. Chcąc otrzy
mać kilka kolorów na materji, po usunięciu wosku, powtarza się kilkakrotnie wyżej 
opisane postępowanie. W ten sam prawie sposób lud nasz zdobi jajka wielkanocne. 
Na Jawie barwi się sposobem batikowym to wszystko, co służyło do ubioru, a więc 
chustki na głowę tak dla męzczyzn jak dla kobiet, szale, spódnice i t. p. Wykony
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wanie tych robót uważane jest za pracę szlachetną i chętnie uprawiają ją najwyższe 
sfery, które mają własne wzory i tajemnice, są zaś i takie wzory, których nikomu nie 
wolno używać prócz rodzin królewskich. Natomiast tkactwo uważane jest za pospo
litą robotę, bo tylko niższe stany ubierają się w niefarbowane materje. Batiki na Jawie 
są przeważnie perkalikowe, na surowej bawełnie i te służą przy największych uro
czystościach; w niektórych tylko okolicach wyrabiają batiki na jedwabiu. W zdobieniu 
materji stosowano ornament roślinny lub też znacznie starszego pochodzenia, geome
tryczny. Szeroki środek głównego ich ubrania często składa się z trójkątów i ten 
motyw uważać należy za stary ornament malajsko-polinezyjski, podczas gdy inne 
wzory są właściwością starego zdobnictwa hinduskiego.

Kolory, które wypróbowały narody zamierzłyeh czasów, uzyskuje się z roślin 
jak: indygo, czerwień (sapań) i bronzowe (catechu) i te barwy w różnych odcieniach 
i kombinacjach najbardziej stosowano na Jawie. Sztuka pisanek na materjach rozsze
rzyła się na Jawie, z wyjątkiem okolic najbardziej wysuniętych na zachód i wyspy 
Madera. W niezależnem państwie na wyspie Jawie, w Soerkarta, jest kilka szkół ba- 
tikarskich i tam powstawały wytworne materje o ciemno-niebieskich i bronzowych 
barwach. W niektórych miejscowościach jak n. p. w Batawji zauważyć się dają wpływy 
chińskie i europejskie z jawajsko-malajskiemi tradycjami, dlatego też batiki stamtąd 
pochodzące nie posiadają określonego wyrazu. Z czasem dla celów masowej produkcji 
zastąpiono stare wzory i właściwą metodę użyciem sprowadzanych z Chin matryc 
i w ten sposób wskutek coraz większego zapotrzebowania tanich produktów powstał 
wielki farbiarski przemysł, zcentralizowany w porcie jawajskim Surabaja. Odbijanie 
to, poniekąd już mechaniczne, znacznie obniżyło poziom batiku. Uprawiali to jednak 
tylko mężczyźni, gdy tymczasem kobiety i dziewczęta wyrabiały dalej dla własnych 
celów batiki starą jawajskątechniką pisankową. Podobny więc los, jaki spotkał przemysł 
ludowy w Europie, dotknął i batik jawajski.

Współczesny stan rozwoju techniki barwienia i natłaczania tkanin, dzięki oczy
wiście olbrzymim postępom w budowie maszyn i przyrządów w tym dziale zastoso
wanych dla pewnych gatunków fabrykacji, dotąd jeszcze opiera się wyłącznie na tych 
zasadach, jakie po raz pierwszy znajdujemy w życiu mieszkańców Indji Wschodnich. 
Około roku 1815 fabryki szwajcarskie i holenderskie poczęły współzawodniczyć na 
Jawie swojemi fabrykatami drukowanymi na perkalu, co wreszcie musiało wywołać 
przeciwstawienie z produkcją batików odbijaną za pomocą matryc tak, że od r. 1860 
prawie na całej wyspie wyrugowało to pierwotną technikę batikową. Upadek pracy 
ręcznej, zanik zdobnictwa ludowego i szerzenie się tandety pobudziło artystów ho
lenderskich do badania techniki jawajskiej. Najlepsze jawajskie batiki sprowadzono 
do Holandji jako środek przyszłych europejskich eksperymentów i w ten sposób dziś 
spotyka się batik jako produkt nowych wysiłków. W roku 1891 pierwszy rozpoczął 
zdobić sposobem batikowym pergaminy Lion Cachet, a introligator Loeber, syn zna
nego badacza, urodzony na Jawie, zastosował tę technikę przy oprawie książek.

Zapoczątkowane w Holandji wytwarzanie dawnym sposobem pisanek na materji 
przeniosło się wkrótce do Niemiec i Szwajcarji zwłaszcza, że wydane w Haarlemie 
w roku 1899 dzieło: „Die indische Batikkunst und ihre Geschichte“, autorami któ
rego są S. P. Rouffaer i Dr. H. Juynboll, technikę tę tak spopularyzowało, że wkrótce 
była ona powszechnie stosowaną. W Polsce po raz pierwszy spotyka się batik wy
konany przez Bonawenturę Lenarta w zastosowaniu do oprawy książki w roku 1909 
na wystawie introligatorskiej w Muzeum techniczno-przemysłowem w Krakowie. 
Z polskich artystów, którzy wytwarzali batik wymienić należy J. Bukowskiego, W. Ja
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strzębowskiego, N. Okołowicza, Z. Loreca i niedawno zmarłą właścicielkę pracowni 
batików we Lwowie Tomaszewską. W ostatnich latach nadzwyczajne rezultaty w ba- 
tiku osiągnął kierownik „Warsztatów Krakowskich“ Antoni Buszek. Z prac wykona
nych pod jego kierownictwem widać, nawet w stosunku do wszystkich poprzednich 
usiłowań artystów holenderskich, że najlepiej zrozumiał istotę rzeczy tak przez su
mienne studjowanie efektów barwnych, jak i ścisłe zastosowanie metod barwienia 
sposobem jawajskim, przez co najbardziej zbliżył się w swych wyrobach do źródła 
najprawdziwszych cech batikowej techniki i farbiarstwa jawajskiego.

Materjał znakomitego badacza o farbiarstwie prof. Chevreul’a sporządzony w no
tatkach Adrjana Baranieckiego a zachowany w bibljotece Muzeum Techn. przemysł, 
w Krakowie, był podstawą wiedzy farbiarskiej Buszka. Słusznie zupełnie pomija on to 
wszystko, co przeszło przez filtr europejski, a sięga do ojczyzny batiku i metod ja- 
wajskich, przez co wydobywa tonację nieskalaną środkami nowoczesnych wynalazków, 
jak anilina i t. p. Nie ogranicza się jednak do tych zasadniczych barw jawajskich, choć 
bezsprzecznie są one najpiękniejsze, lecz własną kombinacją zyskuje nieograniczoną 
gamę i bogactwo kolorów. Jeśli wprowadza swych uczniów w świat twórczej pracy, to 
pragnie wzbudzić własne ich uczucia, które pozornie zdają się być pod wpływem zewnę
trznym, jednak w rzeczywistości te cechy swojskie same się w pracach ich wyłaniają.

Widać na załączonych rysunkach, że pojęcie dekoracji inne jest w batikach jawaj
skich, aniżeli krakowskich, choć zadanie zdaje się być wspólne. Inaczej pojmuje ptaka 
dziewczę polskie, inaczej zaś Jawajka. Różnice takie zresztą spotyka się u wielkich 
mistrzów, bo przecież i oni nie są wolni od wpływów i mają nieraz wspólną cechę. 
Nikt do tej pory nie potrafił tak umiejętnie zdobyć tajemnicę farbiarską Jawajczyków 
i tak ją zastosować w pisankach na materjach. To świadczy, że metoda zastosowania 
i rozwój wiedzy farbiarskiej Buszka pozwoliły mu stanąć bezpośrednio na stanowisku 
tradycji jawajskich, które tak pięknie nawiązał również z tradycją polskich pisanek. 
Właściwe więc poczęcie pisanek w Polsce na materjach jest zasługą Buszka, a wy
razem tego była niedawno urządzona wystawa prześlicznej kolekcji szalów, chustek etc.

Batikowy sosób zdobienia materji może mieć doskonałe zastosowanie w pokry
ciach na meble, a to z tego powodu, że pomyślany motyw może być ściśle związany 
z formą i linją sprzętów, przez co uzyskać można całość, niemożliwą prawie do osią
gnięcia, w wypadkach obijania mebli, dobieranym materjałem fabrycznym. Dla całego 
szeregu rzeczy użytkowych batik nadaje się znakomicie, a zawsze posiada ten wdzięk 
samoistnej pracy bezpośrednio artystycznej co zawsze, jeśli naprawdę będzie w cha
rakterze batiku, a nie druku, wyróżni go od materji farbowanej mechanicznie.

Kazimierz Witkiewicz
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KRONIKA

S. P. STANISŁAW  CERCHA. 1868 "j* 1919. artysta malarz, uczeń Matejki i Łuszczkiewi- 
cza, badacz i rysownik pomników kościelnych, pracownik na niwie archeologii, studyował w Mo
nachium i Paryżu. Po powrocie do kraju porzucił malarstwo aby dokończyć dzieło rozpoczęte przez 
ojca swego Maksymiliana znanego rysownika i profesora. Początkowo razem z nim a później sam 
poświęcił lata całe na zbieranie materjału, z którego powstało dzieło trzytomowe „Pomniki Kra
kowa“. Publikacja ta zawierająca około tysiąca tablic i rysunków to niezmiernie cenny dokument 
historyczny świadczący o wytrwałej i żmudnej pracy gorliwego szperacza, poświęcającego życie ca
łe badaniom i rysowaniu zabytków.

O  W Z O R Y  TKACK IE .

Fabryki tekstylne w Łodzi, stanowiące jedną 
z najpotężniejszych gałęzi naszego przemysłu, 
zostały nareszcie uruchomione. W  interesie ca
łego społeczeństwa leży, aby cenny surowiec, jaki 
z trudem dla nich zdobyć się udało, możliwie naj
lepiej został wyzyskany i aby wyrobiony pro
dukt możliwie największe posiadał zalety.

Obok strony technicznej wyrobu, którą pozo
stawić należy kompetencji odpowiednich fa
chowców, decyduje o wartości tkaniny w znacz
nej mierze wzór, jaki zazwyczaj na niej występuje. 
Wzory te przed wojną czerpały nasze fabryki 
wyłącznie z zagranicy, przez co podwójna wyni
kała szkoda, gdyż nie tylko znaczne sumy prze
chodziły tą drogą w obce ręce, ale równocześnie 
szerzyły się w kraju tkaniny o charakterze cudzo
ziemskim, pacząc nasz rodzimy smak i zabijając 
rodzimą kulturę i tradycję.

Zło to potęgowała wysoce i ta okoliczność, że 
nie tylko wzory ale również i gotowe tkaniny po
wierzchownie tylko do naszego gustu dostoso
wane zalewały nasz kraj w ogromnej ilości.

Obecnie mamy już możność zwalczać to zło 
i musimy dążyć do tego, aby o ile możności po
trzeby nasze własnym przemysłem zaspokoić 
i jeżeli zmuszeni jesteśmy sprowadzać surowiec, 
to powinniśmy starać się przynajmniej o to, aby 
go własnemi rękami zgodnie z własnemi wyma
ganiami i zamiłowaniami przerobić.

Rozumiejąc ten obowiązek, grono fabrykan
tów łódzkich rozpoczynając pracę pragnie uzy
skać wzory dla tkanin o charakterze swojskim 
i w tym celu zamierza zorganizować już w paź
dzierniku wystawę tkanin i wzorów w Łodzi.

Podejmując inicjatywę w realizowaniu tych 
dążeń, Miejskie Muzeum Techn. Przemysłowe 
w Krakowie zwraca się do:

1) wszystkich osób i instytucji, które posiadają 
tkaniny o charakterze swojskim, bądź ludowe, 
tanie, bądź innego rodzaju, ozdobne, droższe, aby 
zgłaszały się pod adresem Miejskiego Muzeum 
Techniczno Przemysłowego w Krakowie ul. Smo
leńsk 9. albo wprost do Łodzi pod adresem 
„Urząd Konserwatorski“, Łódź ul. Średnia 14. 
(dla wystawy tkanin.)
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2) do wszystkich osób, które czują się na si
łach dostarczyć wzorów bądź przerysowanych 
ze starych druków o charakterze swojskim (prze
dewszystkiem ludowych) bądź oryginalnych, na
dających się do druku na materjach, aby ze
chciały możliwie najbogatszy materjał pod wyżej 
podanymi adresami skierowywać. Z pośród na- 
deszłych prac zostaną najlepsze zakupione przez 
Komitet Wystawy w Łodzi. Jury składać się bę
dzie z 3 przedstawicieli Komitetu, z 3 przedsta
wicieli Ministerstwa sztuki i kultury i kilku dele
gatów najważniejszych instytucji o charakterze 
artystycznym.

Niezależnie od zakupu jury powyższe wyróżni 
szereg najwybitniejszych prac i poleci je do wy
konania. Przewidziane są również nagrody Mini
sterstwa sztuki i kultury.

Wzory te muszą być wykonane w naturalnej 
wielkości z możliwie największą starannością, 
tak, aby bez żadnych poprawek mogły być do 
produkcji użyte. Poza wykończonymi wzorami 
uwzględnione być mogą również szkice o ile za
wierają wybitne wartości kompozycyjne. Zwraca 
się jednak uwagę na to, że szkice takie muszą być 
przed użyciem przez fachowego rysownika spe
cjalistę w fabryce kaligraficznie przerysowane, 
przyczem mogą uledz niepożądanej interpretacji.

Ilość kolorów występujących w jednym wzo
rze wahać się może od 1 — 5, przyczem zazna
czyć należy, że każdy kolor wymaga osobnego 
walca i że wobec tego przy kompozycji należy 
dążyć do uzyskania żądanego wrażenia moż
liwie najmniejszą ilością tonów.

Ponieważ wzór musi być z użytkiem shar- 
monizowany, przeto podajemy poniżej najważ
niejsze rodzaje tkanin obecnie wyrabianych:

V 5nateriał zwany „Łokciowy“ a więc 
per kale (3/4 produkcji), batysty ewentualnie 
jedwabie (1/4 produkcji ogólnej) na spódnice, 
kaftaniki i t. d.

2) materjał na halki (wzór pas u dołu) naj
szerszy raport do 50 cm.

3) materjał na chustki na głowę 4) materjały 
meblowe i portjery 5) dywany, koce na łóżko 
6) kołdry 7) serwety.



Wielkość jednego raportu (powtarzająca 
się część wzoru) w kierunku szerokości tkaniny 
nie powinna przekraczać 22 cm., przy wzorach 
przeznaczonych na meble raport może docho
dzić do 70 cm.

Muzeum Techniczno Przemysłowe wystarało 
się za pośrednictwem urzędu konserwatorskiego 
w Łodzi o próbki wzorów wykonanych w ten 
sposób jaki wymagany jest przez fabryki. Wy
stawione są one w bibljotece tej instytucji, gdzie 
są dostępne dla publiczności codziennie w go
dzinach urzędowych.

SZKO ŁA ZA W O DOW O A RT YST YCZN A
Przeszło przez pół wieku istniejąca w Warszawie 
szkoła rysunkowa, wychowywała całe plejady ar
tystów malarzy, obecnie zaś celem wykształce
nia pracowników dla przemyłu i rękodzieła arty
stycznego przekształca się w szkołę zawodową. 
Zmienione warunki społeczne, zniszczenie kraju 
i potrzeby kulturalne społeczeństwa wymagają 
rozwoju rzemiosła i postawienia go na wyżynie 
doskonałości, a można to osiągnąć przez zakła
danie tego rodzaju uczelni; słusznie więc czyni 
zarząd, organizując szkołę zawodową.

Szkoła ta ma posiadać dwa różne oddziały: 
szkołę specjalną zawodowo-artystyczną, prowa
dzoną dla ograniczonej liczby słuchaczy w go
dzinach rannych, popołudniowych, oraz kursa 
wolne, wieczorne. Szkoła zawodowo-artystyczna 
z dwuletnim kursem przygotowawczym i nastę
pnym dwuletnim okresem kursów specjalnych, 
będzie kształciła młodzież w rysunku, malarstwie 
i modelowaniu z przystosowaniem do potrzeb 
przemysłu i rękodzieł artystycznych. Kursa wol
ne będą dostępne dla szerszego zastępu mło
dzieży, gdyż mając charakter przeważnie dou
czający, będą zaspokajały potrzeby różnych 
warstw społecznych.

SZKOŁA ZABAW KARSTW A. W  gmachu 
Muzeum rzemiosł i sztuki stosowanej w Warsza
wie otwarto szkołę zabawkarstwa, popieraną 
przez Ministerjum przemysłu i handlu. Szkoła ta 
ma za zadanie: stwarzanie nowych typów zaba
wek o charakterze czysto polskim, oraz wprowa
dzanie i podnoszenie swojskiego przemysłu za- 
bawkarskiego do poziomu, na jakim się obecnie 
znajduje w innych państwach Europy zachodniej. 
Na razie uruchomiono dział papierowy (zabawki 
choinkowe). Stopniowo będą otwierane inne 
działy.

Z N IS Z C Z E N IE  ZABYTKÓW . Los wojny 
dotknął srodze jeden z najcenniejszych zbiorów 
polskich i wspaniały pałac hr. Józefa Potockiego 
w Antoninach na Wołyniu. Stara siedziba ma
gnacka, dom, w którym niegdyś marzył Antoni 
Malczewski, a piękność otaczającego ogrodu

opisywał J. Głowacki wierszem wydanym 1822 
roku w Petersburgu, spłonął doszczętnie.

Znikły niezliczone dzieła sztuki, wspaniały 
zbiór porcelany koreckiej, cenne kryształy 
i bronzy, archiwum i bibjoteka, obrazy starych 
mistrzów między innemi portrety pendzla Ma
tejki. Cały dobytek długich wieków nie po
trafiono uratować od zagłady. Poczet ruin pol
skich zwiększył się kosztem najcenniejszych pa
miątek narodowych, skarbów sztuki polskiej 
i dokumentów naukowych.

AJENCJA ARTYSTYCZNA. Mając na celu 
propagowanie naszej twórczości literacko —  ar
tystycznej powstał projekt stworzenia pierwszej 
polskiej ajencji międzynarodowej dla dzieł sztuki 
i literatury. Instytucja taka przyczyniłaby się zna
cznie do ożywienia stosunków w ruchu artysty
czno literackim w kraju i dałaby możność innym 
narodom poznania polskiej twórczości. Ajencja 
taka ma powstać w Paryżu.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU. Na po
siedzeniu Koła architektów rozstrzygnięto kon
kurs na rozplanowanie parku „Fraskati“, oraz 
uregulowanie przyległych terenów. Nadesłano 
14 prac. Pierwszą nagrodę przyznano pracy pp. 
Antoniego Jawornickiego i Stefana Stępkow
skiego, architeków sekcji IV regulacji st. m. 
Warszawy. Drugą nagrodę otrzymali pp. Ale
ksander Bojemski i Kazimierz Saski, architekci 
z Warszawy. Za zasługującą na wyróżnienie uz
nano pracę, oznaczoną Nr. 12.

Z TOW. ARTYSTYCZNEGO. Na konkur
sie na pieczęć oraz znaczek członkowski Ligi 
żeglugi polskiej, pierwszą nagrodę otrzymał p. 
T. Puławski, drugą zaś p. Grzelec. Wobec je
dnakże obfitości materjału o pewnej wartości 
artystycznej, sędziowie w osobach pp. A.Manna, 
F. Słupskiego i Sobeckiego, wraz z delegacją 
L. Z. P. mianowicie pp. Hanówna, E. Krzyża
nowskim i W . Nałęczem, zdecydowali wyróżnić 
dwiema nagrodami trzeciemi (równorzędne) pra
ce pp. Toma i Knauffa.

KONKURS NA OKŁADKĘ. Redakcja dwu
tygodnika ilustrowanego „Polska Flota napo
wietrzna“ rozpisuje konkurs na barwną okładkę. 
Nagrody wyznaczone 400 mk. i 200 mk. Bliższe 
warunki podaje Nr. 2. czasopisma „Polska Flota 
Napowietrzna“.

KONKURS. Magistrat m. Warszawy ogłasza 
za pośrednictwem Koła architektów, konkurs na 
projekty zabudowań folwarcznych w majątkach 
fundacyjnych Mieni, Piaseczna i Rudniki.

Za każdy z trzech projektów oznacza się po 
dwie nagrody: 1 po 1000 mk., 2 po 600 mk. Ra
zem suma 6-ciu nagród wyniesie 4800 mk. 1 er- 
min składania prac oznaczono na 3-ci listopada
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b. r. Sąd konkursowy stanowią: z ramienia Koła 
architektów J. Dzierżanowski, K. Jankowski, Br. 
Rogójski, z ramienia zaś magistratu J. Pruffer. S. 
Szyller, T. Toeplitz.

BIBLIOGRAFJA:

„W IADOMOŚCI ARTYSTYCZNE“. War
szawa. Komitet wykonawczy zjazdu plastyków 
wydaje nowe pismo zmierzające do podniesienia 
ogólnego poziomu polskiej sztuki plastycznej, 
i współdziałania w organizacji zrzeszeń artysty
cznych, dostarczania informacji o zamierzonych 
projektach w dziedzinie sztuki pozostających 
w związku z subwencjami sejmowemi. Redakcję 
objął p. Roman Zrębowicz.

„W IED ZA  T E C H N IC ZN A «. POZNAŃ.
Ostatnio ukazał się I-szy zeszyt miesięcznika 
pisma poświęconego wiedzy technicznej, jako 
organ wojsk technicznych wielkopolskich. Nie: 
zwykle interesująca treść pierwszego numeru 
wskazują na wysoki poziom wydawnictwa, któ
rego i zewnętrzna strona podkreśla staranność 
formy i druku. Zaletą „Wiedzy Technicznej“ 
jest także, że w osobnym dziale literackim stara 
się nawiązać kontakt z poezją i sztuką współcze
sną, aby do pracy nad wyrobieniem poczucia pię
kna dorzucić swój wysiłek.

„O  ROBOTACH  PU B L IC ZN YC H  M IE J
S K IC H  W  KA LISZU  I ODBUDOW IE MIA
STA“. Wydawnictwo Magistratu m. Kalisza. 
Zeszyt I-szy.

J. Drocki i B. Josefert. Przepisy o patentach 
na wynalazki, o ochronie wzorów rysunkowych
i modeli i o ochronie znaków towarowych. Kra
ków 1919.

Fr. Kuśnierski. Jak obliczać deski, bale, belki, 
praktyczne wskazówki dla stolarzy, cieśli, bed
narzy i uczni w handlu drzewnym. Warszawa 
1919.

Helena Romer. Wilno. Nakładem dzieł nauko
wych w Warszawie 1919.

D. Zubrzycki. Kaflarstwo polskie. Wydawnic
two Muzeum Lubelskiego. Lublin 1919.

Kazimierz Pawłowicz. Cegielnictwo. Część 
I. Materjały surowe i badanie gliny. Część II. Wy
roby cesrielniane i sposób ich badania. Warsza
wa. 1919.

Adam Chętnik. O  kurpiach. Warszawa 1919.
Fr. Kuśmierski. Modelarstwo. Podręcznik do 

użytku w szkołach i praktyce. Warszawa 1919.
J. Holewiński. Jak zbudować szkołę ludową. 

Warszawa 1919.

Adam Chmiel. Krakowskie karty do gry XVI. 
wieku. Kraków 1919. odbitka z „Rzeczy pięk
nych“.

Jan Sitowski. Dwory w Krośnieńskiem w koń
cu X IX w. w Piotrkowie Trybunalskim 1919.

O D  REDAKCJI: Sprostowanie.
W  poprzedniem numerze naszego pisma zaszło 

szereg pomyłek,w których ważniejsze prostujemy:
W  artykule „o przyszłości Wawelu“ Szyszki 

Bochusza na stronie 2-giej wiersz 17 wydru
kowano 60'000 zamiast 600‘000, wiersz 36-ty 
odpowiedzi zamiast odpowiedni, wiersz 6-ty 
od dołu bezwarukowo zamiast bezwarunkowo.

PRENUMERATY: Wobec ciągłej zmiany 
kosztów druku i papieru każdy pojedynczy nu
mer będzie miał wyznaczoną cenę.

Prenumeratę roczną i półroczną obliczać się 
będzie stosownie do cen poszczególnych nu
merów, z uwzględnieniem 20%-ej zniżki dla 
rocznych abonentów, 15%-ej dla półrocznych.

Ewentualną różnicę wynikłą z ostatecznego 
obliczenia, zechcą łaskawie prenumeratorzy wy
równać po wyjściu Nr. 12-go.

Treść numeru: Karol Homolacs, „Ogólna analiza podstawowych kategorji plastyki“. Bona
wentura Lenart, „Piękna książka“. Fr. Mączyński, „W  sprawie odbudowy kraju“. Ludwik Stasiak, 
„Muzeum odlewów gipsowych“. „Sztuka Dziecka“, okólnik Ministerstwa Sztuki i Kultury. Kazimierz 
Witkiewicz, „Pisanki na materjach (batik)“. Kronika. —  Bibljografja. Załączone reprodukcje: — 
Batik jawajski ze zbiorów Muzeum Techn. przemysł, w Krakowie. — Batik Warsztatów Krakow
skich, litografja barwna. —- Batik jawajski, litografja barwna. — Wyklejka klajstrowa do książki 
Łozińskiego. —  Oprawa książki „Życie polskie“. — Oprawa angielska XII w.

CENA NUMERU 12 KOR.

REPRODUKCJE BARWNE BATIKÓW W YKONAŁ ZAKŁAD LITOGR. PRUSZYŃSKIEGO W  KRAKOWIE. 

D R U K IE M - M U Z E U M  TECH N ICZNO PRZEM YSŁOW EG O  W  KRAKOW IE, UL. SM OLEŃSKA L. 9.
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BATIK 7. W ARSZTAT ÓW  KRAK O W SK ICH



Batik jawajski ze zbiorów Muzeum Techniczno Przemysłowego w Krakowie,



ŁOZIŃSKI, ŻYCIE POLSKIE W DAWNYCH WIEKACH. Skóra kozłowa, wytłaczana stemplami ręcznie „na ślepo“

i „złotem“ przez Bonawenturę Lenarta.



„LIBER HUGON IC EP ISCO P I“. Oprawa angielska XII. w. Skóra kozłowa wytłaczana stemplami,

sposobem „na ślepo“.



Bonawentura Lenart. Wyklejka klajstrowa do książki Łozińskiego, ZYCIE POLSKIE.



ZAKŁAD  A R T Y S T Y C Z N O - R Y T O W N IC Z Y

JAN WIDLIŃSKI
KRAKÓW , RYNEK, L IN IA  A - B .  46/7.

-  OBOK HOTELU DREZDEŃSKIEGO. -

Rzeźbi i rytuje: herby, monogramy, napisy w srebrze, 

złocie i w szlachetnych kamieniach, miedzi i drzewo

ryty, pieczątki kauczukowe, numeratory, tablice ema

liowane i trawione.

F A R R Y  OLEJNE W  TUBACH, AKW ARELOW E p  T p C  ALABASTROWY,
rnlVD I I W PROSZKU: PENDZLE, SZCZOTKI V_ł I T O
r--.-— -..?■■======= ORAZ W SZELK IE  I NNE  PRZYBORY , S Z T U K A T O R S K I

POLECA PO CENACH FABRYCZNYCH FIRMA

FR. L E N E R T  Kraków, ul. Sławkowska 6.

KRAJOWE TOWARZYSTWO BUDOWLANE
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ PORĘKĄ

W K R A K O W I E ,  UL. P O D W A L E  L. 7 — T E L E F O N  1 5 0 4
WYKONYWANIE, URZĄDZANIE ORAZ REKONSTRUKCYE I ODBUDOWA BUDOWLI 
PRYWATNYCH I PUBLICZNYCH, FABRYK, ROBÓT ŻELAZO-BETONOWYCH, DRÓG, 
ULIC, KANALIZACYI MIAST, MOSTÓW KOLEI I WSZELKICH INNYCH — TAK NA

RACHUNEK WŁASNY JAK I CUDZY

Przedsiębiorstwo elektrotechniczne - Inź. Piotr Król
W Y K O N YW A  URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE, BUDOW Y CENTRAL, INSTALACYE 

DO M Ó W  I MIESZKAŃ, ŁĄCZY Z SIECIĄ MIEJSKĄ, PRZENOSZENIA SIŁY, W Y 

CIĄGI ELEKTRYCZNE, SYGNALIZACYĘ, GRO M OCH RO N Y, ITP. UTRZYMUJE 

NA SKŁADZIE: ŚWIECZNIKI, ŻARÓW KI I WSZELKIE MATERY A ŁY  ELEKTRO

TECHNICZNE ETC. PO R A D Y  TECHNICZNE I KOSZTORYSY NA ŻĄDANIE. 

FIRMA W Y K O N A ŁA  SZEREG PIERW SZORZĘDNYCH URZĄDZEŃ W  KRAJU. 

K R A K Ó W , UL. W IŚLNA 2 —  TELEFON 3030

AMBROŻY CHROBAK
KRAKÓW UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR. 53. 

PRZYJMUJE ZAMÓW IENIA 

NA ROBOT Y STOLARSKIE

= 1 BUDOWLANE. =



M I E J S K I E G O  M U Z E U M  T E C H N I C Z N O -  

P R Z E M Y S Ł O W E G O  W K R A K O I E :

Album ozdób z kaplicy Zygmuntowskiej i z dwóch nagrobków 

w katedrze krakowskiej tablic XVI . . . .  K 200.—

Ozdoby budownicze z cerkwi w Kurtea D ’ Argyisch na.Wo- 

łoszczyżnie, Jako wzory do uąuki rysunku cyrklowego ta

blic 44 ................................................................ . . K 20 —

Bartolomeo Berecii, architekt kaplicy Zygmuntowskiej, oraz wia

domości do Albumu ozdób w kaplicy Zygmuntowskiej, skreślił 

Władysław Łuszczkiewicz . . . . . . . .  K  8'—

Nagrobki, materyał 7. konkursu ogłoszonego przez.Tow. sztuka 

stosowana i Muzeum techniczno-przemysłowe . K 5’—

H. Muthesius: Sztuka stosowana i architektura . .. K 6 -

Jan Wdowiszewski: Sztuka w plakatach . . . .  K  3"—

Wystawa w plakatach, przewodnik z uwagamr o rozwoju plakatu,

charakterystyka wybitniejszych artystów pdakatu K 2*

Dr. Adolf Vetter: O  znaczeniu ideii uszlachetnienia pracy K 2'

Zakładanie ognisk dla młodzieży rękodzielniczej i przem K 2'—̂

Inż. Jan Weber: W ybór motoru w przemyśle drobnym K. 5'—

St. Batko: Reklama w handlu i przemyśle . . K 3.

St. Balko i W. Ostrowski: Podręczniki do odbywania egzami

nów czeladniczych ............................• ■ . . K 2’—

Dyplomy czeladnicze według piojektu K. Maszkowskiego K 5'


